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SAMMANFATTNING  

Turismen organiseras av offentlig sektor, privata aktörer eller dessa två i samverkan och kan 
avgränsas på olika sätt, geografiskt eller politiskt. Denna studie syftar till att undersöka och 
jämföra destinationer i Sverige på lokal och regional nivå för att se hur de är organiserade, med 
fokus på hur offentliga och privata aktörer arbetar för destinationens utveckling. Genom 
kvalitativa intervjuer med privata och offentliga aktörer på destinationerna Bohuslän och 
Stockholms skärgård har vi genomfört en komparativ studie. Studien diskuterar olika former av 
turismorganisationer och visar att Bohuslän och Stockholms skärgård liknar varandra i hur de är 
organiserade på lokal och regional nivå och att det på båda destinationerna finns samarbeten 
mellan offentliga och privata aktörer för att utveckla destinationerna. 

Nyckelord: Besöksnäringen, Bohuslän, Destinationsutveckling, Hållbar utveckling, 
Organisering, Samarbetsorganisationer, Samverkan, Skärgårdsstrategin, Stockholms Skärgård, 
Stockholm Visitors Board, Tillväxtverket, Turism, Turismnäringen, Turistorganisationer, 
Västsvenska turistrådet 
 
ABSTRACT 
 
The tourism in Sweden is organised by the public sector, the business world or these two in 
collaboration. The boundaries can be either geographical or political. This study aims at study 
and compare Swedish tourist destinations at local regional level to find how they are organized 
with focus at how public sector and the business world manage destination development. 
Through qualitative interviews with public sector and the business world at the destinations 
Bohuslän and Stockholms skärgård we have a comparative study. The study discusses different 
types of tourist organizations and shows that Bohuslän and Stockholms skärgård are similar in the 
way their tourism is organized at local and regional level. At both destinations there is 
collaboration between the public sector and the business world to develop the destination. 
 
Keywords: Bohuslän, Collaboration, Destination development, Destination Marketing 
Organization, Organization, Stockholm archipelago, Stockholm Visitors Board, Sustainable 
development, Tillväxtverket, Tourism,  Tourism organization, Västsvenska turistrådet 
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1. INLEDNING 
Kapitlet ger en bredare bild av ämnet och övergår sedan i problemdiskussion, syfte och 
frågeställningar.  

1.1 Bakgrund 
Turismen i Sverige växte i början av 1900-talet till följd av svenskarnas ökade intresse för 
rekreation och semesterlagstiftningen år 1938 spelade en avgörande roll för den moderna svenska 
turismen. Turismen fortsatte därefter att öka och ett behov av turistinformation växte fram vilket 
ledde till att svenska staten började administrera turistbyråer. Denna typ av offentlig 
administration blev under 1950-talet fram till 1970-talet styrande för hur turismen i Sverige 
skulle produceras och organiseras. Turismpolitiken i Sverige utvecklades sedan under 1970-talet 
och den statliga myndigheten Sveriges Turistråd gav specifika idéer om relevanta turistprodukter 
och områden för rekreation. Denna typ av reklam kom senare att ifrågasättas och slutligen valde 
staten en mer näringslivsinriktad linje istället för den tidigare rekreationspolitiken. 
Nedläggningen av Sveriges Turistråd i början av 1990-talet och frånvaron av en nationell 
myndighet som ansvarade för turismfrågor ledde till att turismen organiserades på regional nivå 
av regionala samarbetsorganisationer i regionala tillväxtsprojekt.  Förutom regional tillväxt, som 
inte hade lönsamhet som syfte, ledde detta skifte från nationell till regional nivå även till att 
turistprodukten börjades ses som ett kommersiellt projekt som gick att sälja (Grängsjö, 2006).   
 
År 2012 reste en miljard turister i världen, ett nytt rekord som visar att turismen fortsätter att växa 
trots osäkerheten i den globala ekonomin (UNWTO, 2012). Resandet i världen till år 2030 
kommer att öka med cirka tre procent per år (Tillväxtverketa, 2012). Genom att skapa fler 
svenska destinationer som möter internationella besökares krav vill man uppnå målet med den 
nationella strategin för svensk besöksnäring; att till år 2020 fördubbla omsättningen i 
besöksnäringen till 500 miljarder kronor (Svensk Turism AB, 2010). För att ytterligare stärka 
svenska destinationer i den internationella konkurrensen satsar Tillväxtverket 60 miljoner kronor 
på svensk turism under åren 2012-2014. De 60 miljonerna kronorna delas av de fem destinationer 
Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre. Satsningen har i syfte att öka deras 
möjligheter att bli hållbara destinationer som kan konkurrera på den internationella marknaden. 
Dessa destinationer har valts ut då de redan i dag arbetar mot den internationella marknaden men 
har potential att växa, samt att de alla har ett etablerat samarbete mellan aktörerna inom 
destinationen (Tillväxtverketb, 2012).  Att aktörer på en destination tillsammans samarbetar för 
att effektivt använda destinationens resurser, produktutvecklar för att öka efterfrågan och 
försöker öka kapaciteten är grundläggande för hur destinationen utvecklas och blir 
konkurrenskraftig. För att få samarbetet och nätverket att bli mer effektivt gäller det att 
samarbetet och nätverkets uppbyggnad identifieras och förstås. Förmågan att effektivare utnyttja 
destinationens resurser kan bero på vilket sätt olika samarbeten är utvecklade på samt på vilket 
sätt destinationen är organiserad (Elbe, 2002). Men hur organiserar en destination sig? Nedan 
följer en problemdiskussion där turistdestinationers organisering och samarbeten berörs. 

1.2 Problemdiskussion
Enligt Grängsjö (2006) finns det två typer av turistorganisationer; offentliga och funktionella. 
Båda sysslar med marknadsföring och koordinering av turismprodukter men skillnaden är att de 
funktionella organisationerna är mer inriktade på att skapa konkurrenskraftiga turistprodukter 
som är kommersiellt lönsamma. De följer inte heller samma administrativa riktlinjer som de 
offentliga organisationerna gör. Detta kan bidra till att den äldre typen av offentliga 
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organisationer inte erkänner de funktionella organisationernas roll som turistorganisation. De 
offentligt regionala samarbetsorganisationerna har dock börjat inrikta sig mer på tillväxt och allt 
fler officiella samarbetsorganisationer väljer att likna näringslivet mer genom att gå över till 
aktiebolagsform (Grängsjö, 2006).  Även Kleven et al. (2000) tar upp trenden att den offentliga 
sektorn alltmer börjat med resultatorienterad budgetering, målsättning och effektivisering. Mant 
(2008) hävdar att när det politiska styret ändrar fokus till att fokusera på att skapa resultat, då kan 
ett effektivt och transparent styre skapas vilket resulterar i att en plats långsiktigt utvecklas på ett 
positivt sätt. 
 
Ett problemområde inom regional organisering av turism och marknadsföringen av 
turistprodukter är enligt Grängsjö (2006) avgränsningen. Det innebär att samarbetsorganisationer 
inom turismen måste besluta för vilka intressenter turismen ska utvecklas, vilka intressenter som 
egentligen ingår i den flertydiga turismen och de måste även göra en avgränsning vad turismen är 
och vad som kännetecknar den. Ett problem som uppstår när det finns flera verksamma 
samarbetsorganisationer är hur turistprodukten ska delas in och avgränsas geografiskt och denna 
avgränsning är intressant för samarbetsorganisationerna då det fastställer vad de ska producera 
för slags turistprodukt, vilka aktörerna blir och över vilket område organisationen sträcker sig. Ett 
annat problemområde inom regional organisering av turism är legitimitet som behövs för att 
samarbetsorganisationerna ska få förtroendet att utveckla destinationens turism. Att utveckla 
arbetsformer som ansluter till det offentliga och dess samlade turistresurser är ett sätt att skapa 
legitimitet. Vad som ska organiseras och syftet med organiseringen är ibland oklart hos 
samarbetsorganisationer i Sverige och det pågår en diskussion om det är det offentliga eller 
privata som bör samordna turismen. Om turismen organiserades mindre skulle problemen som 
uppstår vid organisering av turismen kunna undvikas. För att turismen inte ska belasta 
destinationen måste det dock finnas samordning och ett samarbete mellan destinationens olika 
aktörer. Det är främst det geografiska som ligger till grund för turismens organisering och det är 
viktigt att öka kännedomen om hur turismen i Sverige är organiserad då det råder brist på denna 
kunskap (Grängsjö, 2006).  
 
Författarna ser en intressant problematik kring hur den offentliga sektorn och det privata 
näringslivet kan samarbeta kring utveckling av turismen. Problematiken rör bland annat tillgång 
till resurser, vinstintresse samt geografiska gränsdragningar. Författarna tror att utvecklingen av 
turismen kan försvåras av politiska och administrativa gränsdragningar, gränser som turisterna 
inte ser. Därför anser författarna att det är intressant att undersöka hur turistdestinationer är 
organiserade på lokal och regional nivå. Därför vill författarna med denna studie öka kunskapen 
om hur turismen i Sverige är organiserad. För att göra detta utgår studien från frågeställningarna;  

• Vad har offentliga och privata aktörer för möjlighet att påverka hur en destination 
utvecklas och hur involverade är dem i destinationens utveckling? 

• Vad finns det för fördelar med att aktörerna är delaktiga i hur en destination utvecklas?   
 
1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka och jämföra destinationer i Sverige på lokal och regional nivå för att se 
hur de är organiserade, med fokus på hur offentliga och privata aktörer arbetar för destinationens 
utveckling.  
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1.4 Avgränsning 
Denna studie är avgränsad till de två skärgårdsdestinationerna Bohuslän och Stockholms 
skärgård. Detta då de vi anser att dessa destinationer är jämförbara, de är skärgårdsdestinationer 
samt en del av Tillväxtverkets satsning på hållbar destinationsutveckling.  
 
Denna studie är avgränsad till att behandla turism- och besöksnäringen. Studien fokuserar på 
offentlig sektor samt på lokala och regionala samarbetsorganisationer inom turism. Dessa 
samarbetsorganisationer drivs av offentlig sektor, privata aktörer eller är en blandning av 
offentlig sektor och privata aktörer. Andra privata företag så som branschorganisationer, 
reseföretag och turistföretag samt privatpersoner har inte undersökts. Föreningar som inte är 
samarbetsorganisationer på en destination berörs inte.  

1.5 Förkortningar  
DMO = Destinationsmarknadsföringsorganisation  
SBT AB = Södra Bohuslän Turism AB  
SVB = Stockholm Visitors Board 
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2. METOD 
I metodavsnittet beskrivs först studiens utgångspunkt och vetenskapliga angreppssättet samt 
studiens tillvägagångssätt och etiska förhållningssätt. Vidare beskrivs hur den komparativa 
studien har genomförts och varför vi valt de metoder vi valt. 
 
2.1 Författarnas utgångspunkt och angreppssätt i studien  
Ontologiska antaganden rör frågan kring hur sociala entiteters art eller natur uppfattas. Det 
ontologiska antagandet konstruktionism innebär att sociala företeelser skapas och ständigt 
förändras vid socialt samspel och konstruktivisterna menar att individerna är med och påverkar 
hur en organisation eller en kultur är uppbyggd och att de kan förändra den samma (Bryman, 
2011). Vid kvalitativ undersökning ses den sociala verkligheten utifrån ett konstruktionistiskt 
perspektiv (Bryman, 2011) och detta perspektiv har denna studie då syftet med studien är att 
undersöka och jämföra hur två olika destinationer i Sverige är organiserade. Studiens 
utgångspunkt är att aktörer på en destination skapar sina egna förutsättningar och är med och 
bygger en organisation eller kultur, i detta fall en destination, och att detta sker både medvetet 
och omedvetet genom socialt samspel och samarbete. Denna studie använder sig av ett kvalitativt 
angreppssätt vilket innebär att man undersöker ord vid datainsamling och analys, och att man 
fokuserar på hur den sociala verkligheten tolkas och uppfattas av individerna i den (Bryman, 
2011) något studien undersöker genom kvalitativa intervjuer med individer på olika 
organisationer på de båda destinationerna. Aktörernas uppfattningar tolkas av oss författare i 
analysavsnittet. Då studien syftar till att undersöka och jämföra hur två olika destinationer i 
Sverige är organiserade har en komparativ forskningsdesign valts vilket innebär att vi använder 
oss av samma typ av metod för att undersöka två olika fall (Bryman, 2011). Vi har valt kvalitativ 
intervjuundersökning som metod vilket är passande för just komparativ forskningsdesign och 
forskningsdesignen ger författarna vägledning i hur analysen av insamlad data ska gå till väga 
(Bryman, 2011). 

Teori ger en förklaring på varför ett fenomen är som det är (Sutton & Staw, 1995) och sociala 
fenomen förstås och blir meningsfulla genom teorier. Inom samhällsvetenskapen är teori och 
information beroende av varandra, informationen kan inte förstås och utvärderas utan teorier och 
teorier kan inte prövas utan information (Llewelyn, 2003). I denna studie har vi varvat den 
empiriska datainsamlingen med teori, ett förhållningssätt som Bryman (2011) kallar för en 
iterativ, upprepande process. Den iterativa processen anser vi passar studien då vi tycker att våra 
förkunskaper i ämnesområdet var tillräckliga för att påbörja den empiriska undersökningen som 
vi i efterhand har hittat passande teorier till.  

2.2 Tillvägagångssätt 
Vi har i denna studie utgått från generella frågeställningar om problemet som ska undersökas och 
därefter har vi gjort ett urval av relevanta platser och undersökningspersoner vilket är det första 
och andra steget i ett kvalitativt tillvägagångssätt (Bryman, 2011). Därefter har vi samlat in 
relevanta data och sedan tolkat dessa data vilket också hör till det kvalitativa tillvägagångssättet 
(Bryman, 2011). Nästa steg vid en kvalitativ undersökning är begreppsligt och teoretiskt arbete 
som i sin tur består av specificering av frågeställningarna och insamling av ytterligare data 
(Bryman, 2011) vilket är steg vi har följt. Den upprepande processen i studien har varit att det 
teoretiska arbetet, specificering av frågeställningarna samt insamlandet av ytterligare data går 
ihop med tolkning av data vilket är en naturlig del av det kvalitativa tillvägagångssättet som 
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slutligen övergår till resultat och slutsatser (Bryman, 2011). 

2.3 Studiens etiska förhållningssätt 
Att respektera respondenternas integritet och värdighet samt att arbeta ärligt är något som 
förväntas vid samhällsvetenskapliga undersökningar (Denscombe, 2009). Genom att låta 
respondenterna ha möjligheten att läsa igenom de sammanfattade transkriberingarna av 
respektive intervju har vi gett dem chansen att komma med eventuella synpunkter på materialet. 
Detta för att de ska känna att vi har tolkat dem rätt och att de får reflektera över vad som sades i 
intervjun och på så sätt har vi förhållit oss etiska gentemot respondenterna. Att sträva efter en hög 
kvalitet på undersökningen genom att vara transparant, strukturerad och kritiskt granska den egna 
studien är god sed vid undersökningar enligt Vetenskapsrådet (2011). Dessa kriterier anser vi att 
vi som författare har uppnått genom att vara öppna och tydliga med studiens resultat och vi 
diskuterar även kritiskt kring studiens kvalitetskriterier samt ger metod- och källkritik. 

2.4 Val av respondenter 
Studien syftar till att jämföra de två regionala destinationerna Bohuslän och Stockholms skärgård 
med varandra. Urvalet där består av ett visst antal lokala destinationer, organisationer på lokal 
och regional nivå samt kommuner inom respektive regional destination. Vi har gjort ett strategiskt 
urval som innebär att vi tillfrågat personer som vi anser passa för studien (Trost, 2010). Nedan 
presenteras respondenterna samt respektive intervjus längd: 
Bohuslän Stockholms skärgård  
Destination Uddevalla  Dalarö Turistbyrå 
Annelie Nithander, Verksamhetsansvarig och 
Projektkoordinator, cirka 25 minuter 

Lars-Olof (LO) Landin, driver och äger turistbyrån, 
cirka 50 minuter 

Havets Hus AB, Lysekil  Ljusterö Turistbyrå 
Maria Jämting, VD, ansvarig för Lysekils 
Turistbyrå, cirka 40 minuter 

 Yvonne Skanlert Werner, ansvarig för turistbyrån, 
cirka 20 minuter 

Munkedals kommun Norrtälje kommun 
Lars Åke Winblad, Turismansvarig, cirka 25 
minuter 

Margareta Schultzberg, Norrtälje Turistbyrå, cirka 15 
minuter 

Orust kommun Stockholm Visitors Board 
Christer Hellekant, Förvaltningsområdeschef 
samhällsutveckling. Sven Pettersson, 
Näringslivsutvecklare. Ronny Svensson, Informatör, 
cirka 40 minuter 

Erika Rosander projektledare Skärgårdsstrategin- 
destinationsutveckling Stockholms skärgård, cirka 40 
minuter 

Sotenäs kommun  Öppen Skärgård (och Visit Skärgården) 
Leif Andreasson, turismsamordnare, cirka 20 
minuter, telefonintervju 

Lena Salander, Skärgårdssmak/SMAK, cirka 30 
minuter 

Strömstad kommun   
Åsa Massleberg, ansvarig för turism och Strömstad 
Infocenter, cirka 15 minuter, telefonintervju 

  

Södra Bohuslän Turism AB   
Björn Johnson, VD/Turistchef, cirka 25 minuter   
Tjörns kommun    
Lena Karlstedt, avdelningschef för turism & 
friluftsliv, cirka 40 minuter 

  

Tabell 1- Respondenter 
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2.5 Kvalitativa intervjuer 
Den empiriska datainsamlingen består främst av primärdata i form av kvalitativa intervjuer. De 
kvalitativa intervjuer som skedde personligen varade i cirka 15-50 minuter. I de fall vi inte hade 
möjlighet till personlig intervju har vi haft telefonintervjuer som varade i cirka 20 minuter. Vi har 
även ställt mailfrågor för att komplettera intervjun i vissa fall där det har varit aktuellt. 
 
Vid intervjuerna använde vi oss av standardiserade frågor vilket innebär att frågorna som ställdes 
till de olika respondenterna var likadana (Trost, 2010). Detta har vi gjort för att vi vill jämföra 
svaren på frågorna, vi har dock ändrat och justerat vissa frågor för att de ska passa just den 
enskilda respondenten och dennes organisation. Frågorna har också varit ostrukturerade då 
respondenten har möjlighet att svara öppet på frågorna och själv avgör hur de vill utforma svaret, 
utan att behöva välja mellan fasta svarsalternativ (Trost, 2010). Vi har spelat in intervjuerna och 
en fördel med detta är att man som intervjuare kan koncentrera sig på att lyssna, utan att 
anteckna, och att intervjun kan skrivas ut ordagrant (Trost, 2010). En sammanfattning har gjorts 
av intervjun för att den inspelade intervjun ska kunna struktureras så att den passar in i 
intervjuguiden så att alla intervjuer får samma form och då kan analyseras lättare (Trost, 2010). 
Respondenterna har haft möjlighet att läsa igenom och godkänna sammanfattningarna av 
respektive intervju för att vi ska veta att vi tolkat dem rätt. Intervjuerna presenteras genom att vi 
har sammanfattat och omformulerat det respondenterna har sagt samt i form av citat.   

2.6 Sekundärdata 
I vissa fall har vi har kompletterat primärdata med sekundärdataanalys som är data som någon 
annan än författarna själva har samlat in i ett annat syfte (Bryman, 2011). Sekundärdata har 
bestått av information från Internet. 
 
2.7 Analysmetod 
För att skapa en överblick över det material vi har samlat 
in har vi använt oss av kodning- reduktion av data, vilket 
innebär att det insamlade datamaterialet förenklas och 
ordnas (Hjerm & Lindgren, 2010). Vi har successivt gått 
igenom det insamlade empiriska materialet för att hitta 
nyckelord och centrala begrepp för att reducera empirin 
till kategorier vilket enligt Hjerm & Lindgren (2010) är 
en del av kodningsprocessen. Vid intervjuerna utgick vi 
från en intervjumall och frågorna som ställdes utifrån 
mallen har varit till hjälp för att kategorisera det 
insamlade materialet och analysen av det. 

 
När vi reducerat empirin har vi genom tematisering kunnat se kopplingar och sammanhang i det 
insamlade materialet. Detta innebär att datamaterialet ordnas mer noggrant och att man 
strukturerar upp huvudmönstren i det material man har och försöker se vilka relationer koderna 
har till varandra (Hjerm & Lindgren, 2010). Vi har strukturerat analysen genom åtta olika teman 
och utifrån dem har vi kunnat se likheter och olikheter i analysen av det empiriska materialet. 

Slutligen har vi summerat vårt material för att verifiera och dra slutsatser som Hjerm & Lindgren 
(2010) beskriver som en process där man skapar en sammanhängande struktur av materialet. I 

Figur 1- Analysmetod.  Hjerm & 
Lindgren, 2010, s. 90 
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detta steg kan datamaterialet användas som utgångspunkt för analyser och slutsatser (Hjerm & 
Lindgren, 2010). Under hela analysprocessen är teori med som en grundstomme för hur och vad 
vi ska analysera.  

2.8 Studiens kvalitetskriterier samt metodkritik  
Verifiering av kvalitativa data sker utifrån kriterierna validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet 
och objektivitet, dock finns det en viss svårighet att bedöma en kvalitativ undersökning utifrån 
dessa kriterier (Denscombe, 2009) men vår strävan är att på bästa möjliga sätt uppfylla 
verifieringskriterierna. 

Studiens validitet, handlar om hur trovärdig den insamlade datan är (Denscombe, 2009). Vi är 
medvetna om att respondenterna kan vara subjektiva och att deras svar är deras egna tolkningar 
av den organisation och destination de arbetar på men det är just respondenternas uppfattningar 
som har varit intressanta för undersökningen. De personer vi har intervjuat har höga positioner 
inom sin organisation och är väl insatta inom sina respektive organisationer och destinationer 
vilket vi tycker ger en rimlig och sannolik bild av deras organisation och gör dem lämpliga för att 
besvara våra frågeställningar. Vi har genom att intervjua flera olika respondenter på respektive 
regional destination, samt i vissa fall kompletterat med sekundärdata, fått flera olika 
uppfattningar om samma regionala destination vilket vi anser styrker studiens trovärdighet. Av 
det insamlade empiriska materialet har vi behövt sortera ut det som anses relevant för studiens 
frågeställningar, så läsaren bör vara medveten om det som sades i intervjuerna hör till ett 
sammanhang och en helhet. 

Tillförlitligheten för studien handlar om hur pålitlig undersökningen är, och rör frågan om någon 
annan skulle få fram samma slutsatser om de replikerade undersökningen (Denscombe, 2009). 
Urvalet i undersökningen är av typen icke-sannolikhetsurval och detta innebär att alla tänkbara 
respondenter inte har haft samma chans att bli tillfrågade till undersökningen (Bryman, 2011). Vi 
valde denna typ av strategiskt urval för att vi inte hade möjlighet att göra ett sannolikhetsurval 
och vi valde därför medvetet ut aktörer till intervjuerna som vi ansåg vara relevanta och 
intressanta för studien. Skulle någon replikera studien och tillfråga andra aktörer inom de 
regionala destinationerna Bohuslän och Stockholms skärgård är det dock inte säkert att de skulle 
få fram samma slutsatser. I Bohuslän har vi intervjuat nio av elva lokala destinationer vilket 
bidrar positivt till att öka tillförlitligheten. Vi har strävat efter att nå en hög tillförlitlighet genom 
att tydligt beskriva vårt tillvägagångssätt och motivera våra metodval och vi anser att detta gör 
det möjligt att förstå hur undersökningen har genomförts och därför anser vi att studien är 
tillförlitlig.  

Att vi inte intervjuat lika många respondenter i Stockholms skärgård som i Bohuslän beror på att 
i Stockholms skärgård intervjuade vi två organisationer som arbetar regionalt med hela 
destinationen. I Bohuslän fick vi tyvärr ingen intervju med Västsvenska turistrådet som arbetar 
regionalt med hela Bohuslän som destination. Kommunerna och turistorganisationerna i 
Bohuslän samarbetar dock och träffas regelbundet. Därför tror vi att dessa kommuner och 
organisationer kan ge en bild av hur de uppfattar samarbetet i Bohuslän, och därför valde vi att ha 
fler intervjuer i Bohuslän för att på så sätt få fler perspektiv på destinationen som helhet. 
Intervjuernas längd har varierat men vi anser inte att det har någon betydelse då vi har fått svar på 
alla frågor. Varje respondent och organisation vi tillfrågat är unika i sig men har ett mer eller 
mindre helhetsgrepp över sin lokala destination och inblick över den större regionala 
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destinationen och hur de själva samarbetar med andra aktörer inom den regionala destinationen. 
Respektive intervju har gett sin bild av respektive regional destination och på så sätt anser vi att 
det går att jämföra Bohuslän med Stockholm skärgård. 

Generaliserbarhet handlar om huruvida resultatet går att överföra till liknande fall och kvalitativa 
undersökningar är inte alltid representativa för generalisering då de studerat enskilda fall 
(Denscombe, 2009). Då vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval kan resultatet endast 
generaliseras till den population där urvalet gjordes ifrån (Bryman, 2011) och i denna studie har 
vi medvetet valt att intressera oss för just destinationerna Bohuslän och Stockholms skärgård och 
det som utmärker dem. Undersökningen blir då unik för dessa två destinationer och därmed svår 
att generalisera till andra fall. Däremot tror vi att vår tolkande analys går att applicera på andra 
fall då vi anser att slutsatserna vi fått fram är relevant för själva ämnet och då många andra 
destinationer kan tänkas ha vissa likheter med de destinationer vi undersökt. 

Att inte påverka undersökningen och respondenterna är vad objektivitet handlar om, dock är 
kvalitativ forskning: ”alltid en produkt av en tolkningsprocess”(Denscombe, 2009, s.383) men en 
åtgärd för att minimera detta är att med öppet sinne ta sig an analysen av data (Denscombe, 
2009). Vi har genom undersökningens gång strävat efter att hålla oss objektiva och med öppet 
sinne ta in och analysera det empiriska materialet. Dock kan våra subjektiva värderingar och 
tidigare erfarenheter ha påverkat processen när vi tolkat det empiriska materialet vid intervjuerna 
och sedan vid sammanställningen samt vid analysen. Vi har bett respondenterna ge eventuella 
synpunkter på våra sammanfattningar av intervjuerna vilket vi anser ha minskat risken för 
feltolkningar. Vi har också strävat efter att vara transparenta genom att vara öppna med hur vi har 
tänkt och genomfört undersökningen. 

2.9 Källkritik  
I problemdiskussionen och i den teoretiska referensramen förekommer än del källor som tyvärr är 
några år gamla. Vi har dock prioriterat att ha med dessa vetenskapliga artiklar och 
doktorsavhandlingar iallafall då vi anser att de fortfarande är relevanta och aktuella inom ämnet. 
Vi använder oss mycket av både Grängsjö (2006) och Elbe (2002) som referens i 
problemdiskussionen och i teoriavsnittet. Vi anser att deras respektive doktorsavhandlingar har 
stor relevans för turismämnet vi studerat och undersökt. För att få fler vetenskapliga perspektiv 
på ämnet vi undersökt har vi kompletterat både problemdiskussionen och teoriavsnittet med 
andra relevanta och aktuella källor. I några fall använder vi oss inte av originalkällan då vi på 
grund av tids- och resursbrist inte haft möjlighet att finna originalkällan. Istället refererar vi till 
litteratur som hänvisar till originalkällan. 

Vi hade gärna haft en intervju med någon som arbetar på organisationen Visit Roslagen AB då vi 
anser att organisationen och samarbetet mellan fyra kommuner hade haft relevans för 
undersökningen. Vi har kontaktat dem men fick tyvärr inget svar. Vi har däremot intervjuat deras 
samarbetskommun Norrtälje genom Norrtälje turistbyrå samt Ljusterö turistbyrå i Österåkers 
kommun som båda ingår ett samarbete med Visit Roslagen. På så sätt anser vi att vi har fått 
tillräckligt med information om Visit Roslagen och även Stockholm Visitors Board och Öppen 
Skärgård har till viss del bidragit med information om Visit Roslagens arbete. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Nedan redovisas forskning och teorier om destinationsutveckling, samarbete och organisering.  
  
3.1 Destinationsfenomenet  
Då en destination kan delas in på geografiska områdesnivåer, lokal, regional och land 
(Andersson, 2012) har vi valt att nedan förtydliga hur vi benämner de destinationerna vi 
undersöker:  
 
Regionala destinationer   Stockholms skärgård och Bohuslän 
Lokala destinationer   Kommunerna och de samarbeten/samarbetsorganisationer  
     som finns på kommunal och/eller mellankommunal nivå 
 
En turistdestination är en destination med en samarbetsorganisation som arbetar för utveckling av 
turismen på platsen. Då studien fokuserar på samarbeten på en destination har vi valt att utgå från 
denna definition. Begreppet turism innefattar ett samhällsfenomen (Grängsjö, 2006) och är 
”människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för 
kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.”  (Turistdelegationen, 1995, s. 5). I denna 
studie undersöker vi turistnäringen, detta begrepp innefattar de företag som livnär sig till stor del 
av turismen (Grängsjö, 2006). I denna studie används besöksnäring och turistnäringen synonymt.  

Denna studie kommer i kontakt med samarbetsorganisationer på destinationerna, 
samarbetsorganisationer ”är organisationer som organiserar andra organisationer” (Grängsjö, 
2006, s.15 se Holm 1995). Ett vanligt namn på turismens samarbetsorganisationer är 
turistorganisationer (Grängsjö, 2006). En destinationsmarknadsföringsorganisation, härefter 
förkortat DMO, är ett samarbete i ett område eller region där intressenter arbetar tillsammans ”för 
att främja och marknadsföra destinationens image och attraktioner till potentiella besökare” 
(Buhalis, 2000 se Atorough & Martin, 2012, s.36).  

VisitSweden arbetar med att kommunicera varumärket Sverige och att marknadsföra svenska 
destinationer på en internationell marknad (VisitSweden, odat). 
 
3.2 Hur organiseras turismen? 
Turism organiseras ofta utifrån geografiska och politiska 
avgränsningar (Pearce, 1996), och finns på olika nivåer i 
ett land (Grängsjö, 2006). Detta gör att 
samarbetsorganisationernas dominerande idéerna kan få 
stort politiskt fokus istället för att arbeta med affärsmässig 
marknadsföring (Grängsjö, 1998, se Grängsjö, 2006). 
Turismens samarbetsorganisationer består av företag i 
olika branscher och med olika syften och mål (von 
Friedrichs Grängsjö, 2001) och kan ta många olika 
former, från lösa samarbetsformer till mer formella och 
integrerade relationer (Wang & Krakover, 2008) samt 
involvera privata och offentliga organisationer och företag (Hankinson, 2007).  ”Alla regioner 
och de flesta kommuner har någon form av turistorganisation. ” (SOU 2004:17, s.29). Grängsjö 
(2006) menar att det är samarbetsorganisationens uppgift ”att underhålla den dynamiska sociala 

Figur 2- Turismens officiella hierarki  
(Grängsjö, 2006, s.21 ) 
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process som gör en viss plats till en turistdestination.” (Grängsjö, 2006, s.26). Offentliga 
institutioner är ofta den bäst lämpade koordinatorn för en plats arbete med att stärka varumärke 
och image (Wells & Wint, 2006, se Andersson & Ekman, 2009). Privata aktörer kan till viss del 
kompensera för bristande initiativ från offentliga institutioner, men den offentliga sektorn behövs 
för att ta en samordnande eller medlande roll om man vill göra varumärkes- och imagearbetet på 
bred front och inkludera olika delar av samhället (Andersson, 2008, se Andersson & Ekman, 
2009).   
 
3.2.1 Permanenta och temporära samarbeten 
Permanenta samarbeten syftar till att gynna permanenta verksamheter hos de deltagande 
aktörerna, och Elbe (2002) delar in permanenta samarbeten efter grad av komplexitet.  
Ett enkelt samarbete berör inte den ordinarie operativa verksamheten utan är en avgränsad 
aktivitet, exempelvis informationsutbyte. Kravet på aktörens engagemang i tid och resurser är 
lågt. Ett utökat samarbete kräver större engagemang i tid och resurser och berör en eller några 
avgränsade aktiviteter. Den ordinarie operativa verksamheten behöver inte anpassas alls eller till 
begränsad del. Exempel på samarbete är marknadsföring, inköp och lobbying (Alter & Hage, 
1993, s.44 se Elbe, 2002), eller att bearbeta en ny marknad tillsammans (Elbe, 2002). I ett 
omfattande samarbete behöver aktörerna bidra med ett stort engagemang och mycket resurser. 
Den ordinarie verksamheten behöver anpassas till väsentlig del och det innebär att man i princip 
utformar gemensamma produktions-, försäljnings- och/eller leveranssystem (Alter & Hage, 1993, 
s.44 se Elbe, 2002), eller om bearbetningen av en ny marknad leder till att man erbjuder en 
produkt eller har en gemensam försäljningsorganisation (Elbe, 2002). Temporära samarbeten 
gäller en viss aktivitet och tid, de kan vara enstaka eller återkommande samarbeten. Ofta kan 
dessa samarbeten i sin helhet betecknas som omfattande, då de ofta är komplexa och består av 
många aktörer. Elbe (2002) anser att det inte är så relevant att kategorisera de temporära 
samarbetena i enkla, utökade och omfattande då de olika aktörernas medverkan kan variera. 
 
3.3 Turistorganisationens uppgift  
Det är viktigt med ett starkt, visionärt ledarskap och varumärkets framgång beror på hur effektivt 
ledarskapet är i en DMO (Hankinson, 2007). Hankinson (2007) menar också att det är viktigt att 
alla intressenter är engagerade i en plats varumärkesvärde. I detta arbete spelar DMO:n en viktig 
roll i att skapa engagemang och delaktighet, detta då det är svårt att få alla att fokusera på det 
gemensamma varumärket och integrera det i sina verksamheter då de prioriterar sina egna 
varumärken. Ett starkt enat partnerskap ger synergieffekter och fördelar för de inblandade 
parterna. Att skapa ett lämpligt ramverk för hur man ska arbeta inom nätverket så att man kan 
utveckla varumärket är viktigt (Hankinson, 2007). Elbe (2002) menar att aktörer kan delta i ett 
samarbete för att lösa en gemensam uppgift utan att ha gemensamma värderingar och arbeta mot 
samma övergripande mål. Aktörerna kan ha olika intressen som står bakom valet att delta i ett 
samarbete, och Elbe (2002) menar att just detta faktum kan medverka till att samarbetet går att 
genomföra. 
 
Traditionellt har en turistorganisation en koordinerande och administrativ roll, en 
turistorganisation som arbetar med destinationsutveckling och samarbeten har en mer aktiv och 
entreprenöriell roll på destinationen (Elbe, 2002). En turistorganisation kan enligt Elbe (2002) ta 
en entreprenöriell och koordinerande roll om man koordinerar befintliga aktiviteter samtidigt som 
nya aktiviteter utvecklas och resurser till detta mobiliseras. För att kunna göra detta behöver de 
andra aktörerna på destinationen uppfatta turistorganisationen som en pragmatisk och moraliskt 
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legitim aktör. Turistorganisationen måste kunna hantera både ”ett näringstillvänt och ett 
samhällstillvänt handlingsmönster(.)” (Elbe, 2002, s.178) och ha kunskap om det turistiska och 
politiska systemet (Wang & Krakover, 2008). Det är viktigt att turistorganisationen har ett stort 
kontaktnät och nätverkar på bred front, helst på en bredare front än andra aktörer på 
destinationen. Turistorganisationen kan inte skapa platser för möten och utvecklingsprojekt utan 
att ha relationer till aktörerna som bygger på förtroende samt förstå hur deras verksamheter 
fungerar. En turistorganisation måste ha relationer med aktörer på den egna destinationen men 
även med andra aktörer utanför den egna destinationen, att utveckla relationer kan ta tid så det är 
viktigt med kontinuitet (Elbe, 2002).  
 
3.3.1  Pragmatisk och moralisk legitimitet 
Turistorganisationen måste av andra aktörerna på destinationen uppfattas som en pragmatiskt och 
moraliskt legitim aktör. Med pragmatisk legitimitet menas att aktörerna ser en ekonomisk vinning 
i att samarbeta med turistorganisationen. För att skapa en pragmatisk legitim identitet krävs 
kontinuitet och uthållighet. Moralisk legitimitet innebär att aktörerna anser att organisationen är 
en berättigad representant för destinationen. En turistorganisation är en aktör som finns till för att 
stödja andra aktörer. Det är därför viktigt att alla aktörer på destinationen har varit med och 
utvecklat den eller att en offentlig aktör har koppling till den. Det är även viktigt för den 
moraliska legitimiteten att turistorganisationen arbetar för de gemensamma intressen man har på 
destinationen, att de förvaltar sitt mandat väl. Förtroendet för turistorganisationen och de som 
arbetar där stärks på så vis. En turistorganisation som uppfattas som legitim av destinationens 
aktörer har stor potential att påverka destinationens utvecklingsprocess (Elbe, 2002).   
 
3.4 Destinationsutveckling  
Att samarbeten av olika slag utvecklas på en destination ingår i det Elbe (2002) betecknar som 
destinationsutvecklingsprocessen. Detta är en process där destinationen struktureras, vilket sker 
organiskt. En positiv destinationsutvecklingsprocess innebär enligt Elbe (2002) att man på 
destinationen har ett samarbetsklimat samt att aktörernas verksamheter integreras. Destinationer 
som lyckas med detta har bättre utgångspunkt att på ett effektivt sätt utnyttja den samlade 
kapaciteten på destinationen samt att skapa nya affärsmöjligheter (Elbe, 2002).  Ett annat sätt att 
positivt utveckla en destination är enligt Denicolai et al. (2010) samarbeten mellan olika företag 
på destinationen vilket influerar till utvecklingen av turismkompetenser. Nätverk på en 
destination kan också leda till att känslan av maktlöshet hos vissa aktörer och intressenter 
minimeras. Dagens alltmer nätverkande värld bidrar till en dynamisk syn på turismplanering och 
att ta till sig detta och arbeta utifrån detta för oss närmare idealen för hållbar utveckling. 
Meningsskiljaktigheter uppstår inom nätverk och dessa kan vara i form av konflikt men istället 
bör meningsskiljaktigheterna bli lärdom och kompromisser. Människor tolkar nätverk olika och 
denna flexibilitet borde ses som en fördel då det underlättar förståelsen av det komplexa politiska 
som finns i gemensam planering (Dredge, 2006). Beritelli & Laesser (2009) diskuterar också 
turismplanering och menar att planeringen och destinationsutvecklingen bör ha ett individ- och 
relationsorienterat perspektiv. Med hjälp av nätverksanalyser kan inflytande och makt på en 
destination identifieras och detta är relevant för destinationens planering och styrelseprocesser. 
Då vissa intressentgrupper på destinationer är små till antalet bör detta visas hänsyn vid 
aktörsplanering när destinationen ska identifiera makt och inflytande. Makt, som är en källa för 
inflytande, uppfattas olika av olika intressentgrupper. Genom att analysera maktinflytandet i 
förväg kan man identifiera aktörernas olika uppfattningar och därmed kanske förhindra 
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missuppfattningar i planeringsprocesser som bygger på samarbete (Beritelli & Laesser, 2009). 

3.5 Samtidig konkurrens och samarbete 
Aktörer på en turistdestination måste samverka med andra aktörer på destinationen samtidigt som 
man konkurrerar (von Friedrichs Grängsjö, 2001). De enskilda företagen konkurrerar alla med 
varandra på en grundläggande nivå. Ett hotell konkurrerar med ett annat hotell, om hotellet ingår 
i en kedja konkurrerar man på en överordnad nivå med andra hotellkedjor. Då hotellet även 
tillhör en turistdestination konkurrerar de med andra orter. I studier av interorganisatoriska 
nätverk har man sett att den överordnade konkurrensen har drivit på företag att samarbeta med 
varandra (Elbe, 2002). Att samarbeta på en destination har större fokus hos turismföretagen än 
konkurrens och co-opetition (Wang & Krakover, 2008). ”Co-opetition innebär att konkurrenter på 
samma gång både har en konkurrentrelation och en samarbetsrelation till varandra” (Nalenbuff 
och Brandenburger, 1996, se von Friedrichs Grängsjö, 2001, s.44). Många ledare inom 
turismnäringen skulle välja att samarbeta i stället för att konkurrera, detta kan bero på att 
turistnäringen inser att man för att förbli livskraftig måste samarbeta (Atorough & Martin, 2012).  

3.6 Motiv & Syfte 
Stor enighet finns kring att det är bra för organisationer att dela resurser och gå samman för att 
skapa förhandlingsstyrka, genom detta kan man uppnå gemensamma strategiska mål (Wang and 
Xiang, 2007). Inom marknadsföring och varumärkesbyggande är det speciellt vanligt att se den 
positiva påverkan en DMO har på en destination. Det skapar möjligheter för effektiv 
marknadsföring och ökar en destinations konkurrenskraft (d’Angella and Go, 2009 se Atorough 
& Martin, 2012), samt att lönsamheten ökar (Bramwell & Sharman, 1999). von Friedrichs 
Grängsjö (2001) säger att om aktörerna på en destination är rivaler eller om de samexisterar 
skapar förutsättningar för om destinationen kommer att utvecklas eller inte.  

För att förbättra sin kompetens är partnerskap och nätverk är ett oumbärligt verktyg. Målet med 
samarbete på destinationer är att skapa konkurrensfördelar för en destination samt att skapa 
förutsättningar för att skapa innovativa produkter och service. Motiven för varför ett företag 
väljer att gå med i en marknadsföringsallians kan förklaras utifrån tre breda perspektiv; 
strategiska frågor, transaktionskostnader och lärande i organisationer (Wang & Xiang, 2007). 
Elbe (2002) har i sin avhandling kommit fram till att det är materiella ekonomiska intressen som 
är aktörernas motiv till att delta i samarbeten på en destination. Men det finns även en social 
dimension, det finns ofta etablerade relationer mellan individer hos de olika aktörerna som kan 
bidra till utvecklingen av samarbeten. Under högsäsong ser man ofta inget behov av att delta i 
annat än enkla samarbeten. För många aktörer är det även viktigt att destinationen och dess 
varumärke marknadsförs då det är viktigt för deras verksamhet att associeras med destinationen 
(Elbe, 2002). 
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4. EMPIRI 
I detta kapitel presenteras undersökningsmaterialet som består av intervjuer med aktörer i 
besöksnäringen i Bohuslän och Stockholms skärgård samt sekundärdata.    
 
4.1  Bohuslän  
Bohuslän med de 11 kommunerna Kungälv, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Stenungsund, 
Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla och Öckerö (Olsson & Widmark, 2012) ligger på västkusten 
i Sverige och ingår i Västra Götalandsregionen som består av landskapen Bohuslän, Dalsland, 
Västergötland och Göteborg (Västsvenska Turistrådeta, 2011). Se karta i bilaga 1. 
 
4.1.1 Västsvenska turistrådet 
Västsvenska Turistrådet ägs av Västra Götalandsregionen och är politiskt styrt. De arbetar primärt 
med affärsutveckling, marknadsföring och utvecklingsområden för hela regionen. De vill öka 
konkurrenskraften hos aktörer och bidra till kompetenshöjning kring hållbar utveckling samt 
samarbeta med näringen och offentlig sektor (Västsvenska Turistrådeta, 2011), aktörer och 
intressenter i besöksnäringen på lokal och regional nivå, men även nationellt och internationellt. 
De vill minska behovet för de enskilda aktörerna att själva upprätthålla dessa kontakter och söka 
nödvändig information (Västsvenska Turistrådete, 2012). Genom Västsvenska turistrådet 
marknadsför sig Bohuslän gemensamt, bland annat genom webbsidan www.bohuslan.com 
(Västsvenska Turistrådetb, odat). De arbetar även med online-bokning, marknadsföring mot 
prioriterade internationella marknader, bearbetning av reseledet, pressbearbetning, sociala medier 
och kampanjer (Västsvenska Turistrådetf, odat). 
 
4.1.1.1 Projekt för hållbar destinationsutveckling  
År 2010 tog Västsvenska turistrådet initiativet att tillsammans med näringsidkare och kommuner 
starta ett projekt för att fortsätta arbetet med att skapa exportmogna destinationer i Bohuslän. 
Genom Tillväxtverkets insats för hållbar destinationsutveckling under åren 2012-2014 
(Tillväxtverketb, 2012) har Bohuslän fått extra ekonomiskt stöd för att arbeta med detta. Målet är 
att utveckla starka produkter, resemål och reseanledningar året runt för den internationella 
marknaden (Västsvenska turistrådetd, 2013). Alla kommuner i Bohuslän är med i projektet men 
satsningen är uppdelad på olika lokala satsningar och det är marknadsstyrt vilka projekt och 
platser som man börjar arbeta med. Genom olika arbetsgrupper är privata företag till stor grad 
delaktiga och det är väldigt tydligt att det är näringen som ska arbeta med att destinationsutveckla 
(Massleberg, 2013). Västsvenska turistrådetd (2013) anser att man behöver tänka annorlunda i 
vilka roller de lokala turistorganisationerna och de enskilda företagen ska ha i 
destinationsutvecklingen. De ser en stor utmaning för svensk besöksnärings att skapa en ”tydlig 
rollfördelning mellan privata och offentliga aktörer.” (Västsvenska turistrådetd, 2013).  
 
4.1.2 Regionala och mellankommunala samarbeten i Bohuslän 
Bohuslängruppen är ett samarbetsnätverk (Jämting, 2013) där representanter för turismen, 
kommuner eller turistorganisationer, i de olika lokala destinationerna träffas en gång per månad 
(Nithander, 2013). Där tar man upp gemensamma frågeställningar, informerar varandra om sin 
verksamhet med mera. Man arbetar gemensamt med viss marknadsföring, ett Bohuslänmagasin 1 
samt TUR-mässan (Johnson, 2013; Massleberg, 2013; Nithander, 2013; Winblad, 2013). Det är 

                                                 
1

 Inbjudan till Bohuslän, Swedish westcoast - Ett inspirationsmagasin som marknadsför hela Bohuslän (Västsvenska turistrådetc, odat)  
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en informell grupp utan gemensamma stadgar, men de som är med i nätverket har besluträtt i sin 
verksamhet. De stora boendeanläggningarna i Bohuslän har ett nätverk, Turismintressenter 
(Norra) Bohuslän, där diskutera de hur de vill att Bohuslän ska utvecklas, fokus ligger på 
marknadsföring och de arbetar inte så strategiskt. Det finns ett samarbete i norra Bohuslän med 
kommunerna Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Strömstad, och Tanum, det fungerar inte på samma sätt 
som i södra (Jämting, 2013). I det samarbetet tog man för ett antal år sedan fram ett 
strategidokument (Winblad, 2013). Det finns ett samarbete mellan de stora attraktionerna i 
Bohuslän; Akvarellmuseet, Bohusläns Museum, Vitlycke, Havets Hus, Nordens Ark och Koster 
marina nationalpark. Man samarbetar kring marknadsföring och utbyte av kunskap (Jämting, 
2013). I kommunerna Stenungsund, Tjörn, Kungälv och Orust samarbetar man främst genom 
Södra Bohuslän Turism AB men vid olika events och i EU-projekt samarbetar kommunerna 
direkt (Karlstedt, 2013; Svensson, 2013). Tjörns kommun samarbetar i olika formationer både 
lokalt, regionalt och nationellt, ”vi kopplar på andra organisationer för att få synergier och få alla 
i samma riktning”, säger Lena Karlstedt (2013) ansvarig för turismen på Tjörns kommun.   

Man ser ett gott samarbetsklimat i Bohuslänsgruppen, (Jämting, 2013; Nithander, 2013) och 
Lars-Åke Winblad (2013) ansvarig för turismen i Munkedals kommun upplever inte att det är 
någon konkurrens i Bohuslän. Jag tror att det finns en anda av samarbete i Bohuslän och i 
näringen, säger Maria Jämting (2013) VD för Havets Hus AB och ansvarig för turistbyrån i 
Lysekils kommun. Munkedal är en liten kommun i turismsammanhang och man försöker 
samarbeta i större områden i Bohuslän i samverkan med de andra kommunerna (Winblad, 2013). 
Man blir starkare om man agerar tillsammans, och tillsammans har vi ett starkt varumärke i 
Bohuslän, säger Winblad (2013). Besökarna ser inte några kommungränser (Johnson, 
2013;Svensson, 2013;Winblad, 2013), det är helt klart ett överordnat intresse att besökaren blir 
nöjd (Winblad, 2013), och detta visar hur viktigt det är med samverkan (Svensson, 2013). Vi vill 
inte vara bara Uddevalla, vi vill vara en del av Bohuslän, säger Annelie Nithander (2013)  
verksamhetsansvarig och projektkoordinator för Destination Uddevalla. ”Vi är inte konkurrenter 
vi är komplementärer, vi är tillsammans det besökarna kommer till Bohuslän för att uppleva”, 
säger Jämting (2013).  

4.1.3 Lokala destinationers organisering i Bohuslän  
Södra Bohuslän Turism AB, härefter förkortat till SBT AB, är ett turistbolag som arbetar med 
kommunerna Kungälv, Orust Stenungsund och Tjörn. Aktiebolaget ägs av en ekonomisk förening 
som består av medlemmar från näringslivet, bolaget ägs därmed till 100 % av näringslivet. 
Kommunerna har ingen ägarandel i bolaget utan de stödjer genom avtal där det avtalats om att de 
bland annat ska samordna turistbyråer, information, EU-projekt och forskning. I styrelsen sitter 
representanter från politiken i respektive kommun samt representanter för näringslivet. 
Kommunerna betalar en årlig avgift baserat på hur många invånare de har (Johnson, 2013). Som 
medlem tecknar man andelar i den ekonomiska föreningen, en andel ger en röst på årsstämman 
(Södra Bohuslän Turism ABb, 2009). SBT AB:s affärsidé är att ”vara den naturliga plattformen 
för samverkan mellan kommuner och företag inom besöksnäringen i Södra Bohuslän samt ett nav 
när det gäller att ge information och service till besökare.”(Södra Bohuslän Turism ABa, 2009). 
Medlemmarna i SBT AB får marknadsföring bland annat genom en gemensam webbsida där de 
även kan sälja sina produkter, de får även nätverksträffar, värdskapsutbildning och rådgivning 
(Södra Bohuslän Turism ABb, 2009). SBT AB har dels en affärsplan samt ett strategidokument 
för 2013-2016 (Johnson, 2013). ”Vår framgång är i det lokala men vi måste ha koll på hela 
system, vi är de små företagens röst uppåt i systemet” säger Johnson (2013) VD/Turistchef SBT 
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AB. Karlstedt (2013) har arbetat med turismfrågor på Tjörns kommun sedan 2009, hennes första 
uppdrag var att ta fram en turismstrategi, den togs fram i samförstånd med politikerna. Utifrån 
strategin görs varje år en handlingsplan. Karlstedt (2013) säger att hon i framtagandet av 
dokumenten ville skapa något som var förankrat i verkligheten och hon bjuder in förenings- och 
näringsliv för att formulera handlingsplanen utifrån strategin. På Tjörn arrangerar de 
näringslivsträffar två gånger per år, där bjuder de in näringsliv, tjänstemän i kommunen, politiker 
och andra aktörer som har någon anknytning eller intresse av till turism. Det är deltagarna som 
gör mötet men för att stärka kompetensen i näringen bjuder de även in andra aktörer och 
föreläsare (Karlstedt, 2013). På Orust arrangerar man möten för aktörer i näringen cirka två 
gånger per år i samarbete med SBT AB, säger Pettersson (2013) näringslivsutvecklare i Orust 
kommun.  
 
I Sotenäs har man turistorganisationen Sotenäs Turism med medlemmar från näringen samt en 
stiftelse där kommunen medfinansierar. Ordföranden i Sotenäs Turism blir även ordförande i 
stiftelsen. I stiftelsen har kommunen 49 % och näringen 51 %. I stiftelsens styrelse sitter såväl 
kommunalråd som oppositionsråd med som representanter (Andreasson, 2013). Stiftelsen ansvar 
för det övergripande, de sätter samman paketerbjudanden, säger Leif Andreasson (2013) som är 
turismsamordnare och anställd av Sotenäs kommun. Man arbetar gemensamt för att försöka 
förlänga säsongen, men Andreasson (2013) upplever att det är svårt att samla alla turismaktörerna 
kring strategiarbete, detta då många av aktörerna lämnar Sotenäs efter högsäsongen och 
spenderar resten av året på annan ort. I Sotenäs har man regelbundna träffar med kommunalråd, 
oppositionsråd, kommunchef, näringslivsutvecklare och turismsamordnaren samt representanter 
från företagarföreningen, Sotenäs turism och Kusthandlarna med flera. Det är en stor samverkan i 
Sotenäs mellan företag och föreningar för att ta fram paket (Andreasson, 2013).  

Destination Uddevalla är en ideell förening där Uddevalla kommun äger 51 % och näringen 49 % 
(Nithander, 2013). Destination Uddevallas syfte är att stärka varumärket Uddevalla och genom 
det öka kommunens och näringslivets tillväxt. Man arbetar för att underlätta samarbetet mellan 
privata aktörer och offentlig sektor (Destination Uddevalla, odat). I Uddevalla har kommunen i 
tätt samarbete Destination Uddevalla, Uddevalla hamn och Promarina ägare av gästhamnen tagit 
fram en Maritim strategi ett beslutsunderlag för utveckling, infrastruktur, evenemang etcetera. På 
initiativ av kommunen har även en varumärkesprofil tagits fram där Destination Uddevalla varit 
delaktiga. De privata aktörerna har inte varit med i framtagandet av strategin och 
varumärkesprofilen men Destination Uddevalla representerar de privata aktörerna. Tanken med 
den Maritima strategin och varumärkesprofilen är att Destination Uddevalla ska ta det som berör 
dem och bryta ner det, i det arbetet är tanken att bjuda in näringen till kreativa samtal. Destination 
Uddevalla anordnar värdskapsföreläsningar en gång per år, där deltagarna får information och 
möjlighet att mingla (Nithander, 2013). 
 
I Strömstad är turismen helt kommunal, säger Åsa Massleberg (2013) ansvarig för Strömstad 
Infocenter. Detsamma gäller Munkedals kommun där turism- och besöksfrågor ligger under 
kommunstyrelsen, men man har turistbyrån på entreprenad (Winblad, 2013). Även i Lysekil är 
turismen kommunal men drivs genom det kommunala bolaget Havets Hus AB. Det är 
näringslivschefen som ansvarar för turismen och Havets Hus VD Maria Jämting är 
beslutsfattande för turistbyrån och styrelsen som tillsätts av kommunen ger direktiv för 
verksamheten. De får bidrag från kommunen för att driva turistbyrån men näringen bidrar med 
störst del av finansieringen, främst genom köp av annonser. Man har inga medlemsavgifter då 
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man inte är intresserad av att starta en ekonomisk förening eller dylikt, man har dock en frivillig 
serviceavgift. I Lysekil står man inför arbetet att ta fram en gemensam målbild för 
turismnäringen, de vill involvera näringen i framtagandet (Jämting, 2013). Det är viktigt att det 
offentliga och det privata har samma bild, säger Jämting (2013). 

 4.1.4 Kommuners involvering och påverkan på destinationen  
Johnson (2013) säger att kommunerna har ganska så stor möjlighet att påverka SBT AB:s arbete. 
Kommunerna har representanter i styrelsen, de är med och sätter strategin och de sätter politiken. 
Turismen är en näring som växer, där det är låg omsättning för ett jobb men som också är en 
samhällsbyggare det intresserar politikerna, säger Johnson (2013). Turisterna kan inga gränser, 
därför är det lagom att jobba fyra kommuner ihop. En bieffekt av det är att politikerna lär känna 
varandra, och kan prata om andra frågor (Johnson, 2013). I Orust kommun ligger turismfrågorna 
under kommunstyrelseförvaltningen och verksamheten samhällsutveckling. Turismen har igen 
egen chef i kommunen, de som arbetar mest med dessa frågor är näringslivsutvecklare och 
informatör (Hellekant, 2013). Den politiska inriktningen på Orust har sedan 70-talet varit att 
kommunen lägger sin turismbudget i bolaget SBT AB (Svensson, 2013). Christer Hellekant 
(2013) förvaltningsområdeschef samhällsutveckling på Orust kommun anser att Orust kommun 
inte arbetar så offensivt med turismen, man gör en del men inte tillräckligt. Han anser att om 
Orust kommun vill vara en turismkommun bör kommunen markera det och tillsätta en 
turismchef, någon som har helhetsansvar, kan driva frågorna och fungera som en länk mellan 
kommun och näringsliv (Hellekant, 2013). På Orust ser man att det ur samverkanssynpunkt är 
viktigt att vara med i SBT AB, det är dem som har ingångarna i Gbg & co, Västsvenska 
turistrådet och så vidare säger Svensson (2013). I Tjörns kommun ligger turismen under Kultur 
och Fritidsförvaltningen/Kultur & Fritidsnämnden, Lena Karlstedt är avdelningschef med ansvar 
för turism och friluftsliv, hon säger att många av grannkommunerna inte har den förmånen att ha 
en person i den befattningen som hon (Karlstedt, 2013). Karlstedt (2013) upplever att Tjörn 
verkligen har satsat på turismen och säger att; ”vi är med i SBT AB och bidrar där, och har satt 
den här organisationen med mig och en heltidsanställd i Turistbyrån samt evenemangssamordnare 
/…/ med flera som arbetar med turismutvecklingen”, säger Karlstedt (2013). Fler och fler i 
kommunhuset samarbetar och pratar om turism och fler ser turismen som positivt och att det har 
ett värde för alla med exempelvis året runt öppna restauranger och större kulturutbud. Politikerna 
på Tjörn har förstått värdet av turismen och att det är en viktig näring för Tjörn vilket gör att hon 
har mandat att driva frågorna (Karlstedt, 2013).  
 
En kommun ska inte särgynna någon industri överhuvudtaget men kommunen försöker vara 
behjälpliga i frågor de kan påverka (Andreasson, 2013). Kommunen kan agera och skapa 
förutsättningar för näringslivet att utveckla turismen. Att sälja konceptet kommunen är jättesvårt, 
på TUR-mässan exempelvis står vi tillsammans med näringen, kommunen står för någon slags 
helhet och aktörerna säljer sina produkter, säger Svensson (2013) informatör på Orust kommun.  

4.1.5 Privata aktörers involvering och påverkan på destinationen 
I Munkedals kommun har man inte lyckats med att starta en samverkansgrupp med aktörer inom 
turismen. De försöker att hålla en dialog med näringen och bjuder in till diverse saker, 
exempelvis TUR-mässan (Winblad, 2013). Anledningen till att man saknar en samverkansgrupp 
är enligt Winblad (2013) inte på grund av brist på engagemang utan det handlar om att man har 
svårt att hitta någon som kan och hinner med att arbeta både med den egna verksamhet och med 
övergripande frågor. Winblad (2013) fortsätter och säger att de ska försöka igen, ”det är ju en 
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fördel att samverka och ha ett övergripande arbetet/…/ bollen ligger hos de olika företagen och 
föreningarna att inse att samverkan är bra” (Winblad, 2013).  
 
De privata aktörerna som är medlemmar har möjlighet att påverka Destination Uddevallas arbete 
genom att delta på årsstämman och lägga motioner. Medlemmarna väljer även de 13 
medlemmarna till styrelsen. Medlemmarna kan komma med förslag när som helst och att de 
försöker att bjuda in företagen till mycket (Nithander, 2013). ”Sen är det upp till dem, det måste 
finnas ett engagemang och driv hos företagen också”, säger Nithander (2013). Även i SBT AB 
har de en årsstämma dit medlemmarna kan lägga motioner, men Johnson (2013) lägger till att de 
har möjlighet att kontakta dem med förslag när som helst. Det är vår tanke att det ska vara en 
dialog med näringen, säger Johnson (2013) och fortsätter med att säga att de som 
turismorganisation bara kan spegla aktörerna och smörja systemet åt dem. De arbetar även med 
att lyfta kunskap om turismen ut till aktörerna (Johnson, 2013). 
 
De flesta aktörer som är direkt påverkade av turismen i Uddevalla är medlemmar i Destination 
Uddevalla men andra aktörer har man inte lyckats så bra med att locka (Nithander, 2013). I SBT 
AB är de flesta, cirka 80 % av de renodlade turistföretagen medlemmar. Även andra företag är 
medlemmar (Johnson, 2013). I Sotenäs tror att mer än 80 % av de turismrelaterade aktörerna 
delaktiga i Sotenäs turism. De företag som inte är direkt turismrelaterade har egna organisationer, 
exempelvis Kusthandlarna som är aktiva i turismfrågor (Andreasson, 2013).   
 
Nithander (2013) upplever inte att engagemanget bland privata aktörer är så stort och att det 
krävs mycket för att få med dem. Det dagliga arbetet tar för stor tid för aktörerna tror Nithander 
(2013). Hon fortsätter och säger att hon upplever att näringen förväntar sig att Destination 
Uddevalla ska leverera, ”de har höga förväntningar och förväntar sig att vi ska lösa problemen” 
(Nithander, 2013). De aktörer som är engagerade och har idéer ska man vårda, det ger positiva 
effekter även på andra aktörer (Nithander, 2013). Johnson (2013) upplever att aktörerna i södra 
Bohuslän är mycket engagerade. På Orust upplever man att förståelsen för att turism är en 
framtidsbransch ökar och att man måste samverka för att lyckas (Pettersson, 2013). Karlstedt 
(2013) på Tjörn upplever att det finns en stor vilja bland de privata aktörerna. Näringslivet har en 
större vilja och möjlighet att engagera sig i gemensamma frågor än vad det ideella föreningslivet 
har. ”Man inte är så rädda att samarbeta och allt färre tycker att konkurrens av ondo, man tänker 
mer ju fler desto bättre”, säger Karlstedt (2013). Massleberg (2013) ser att det finns visioner och 
vilja hos näringen i Strömstad att vara delaktiga och att samverka. Näringen ser ett behov av en 
gemensam organisation men i vilken form och vem som ska dra i verksamheten är oklart 
(Massleberg, 2013). Det är viktigt med samverkan med lokala föreningar (Andreasson, 2013), 
företagarföreningar och köpmannaföreningar, de står bland annat för många evenemang och drar 
affärer till destinationen (Karlstedt, 2013; Massleberg, 2013). På Orust ser man en samverkan 
mellan olika typer av företag för att utveckla näringen (Pettersson, 2013). 
 
I Strömstad haltar samarbete med privata företag lite i dagsläget. Det finns ingen 
näringslivsorganisation men man samarbetar med näringen kring aktiviteter och budskap i olika 
arbetsgrupper. Basverksamheten fungerar bra, men det finns behov av en näringslivsorganisation 
för att kunna arbeta mer med strategi och offensiv marknadsföring, säger Massleberg (2013). 
Formellt sett har inte näringslivet så stor påverkan på hur turismen styrs i Lysekil, ”men det 
skulle inte vara intressant att gå emot näringslivet”, säger Jämting (2013). Informellt så har 
näringslivet möjlighet att påverka genom nätverket Lysekil staden vid havet. Nätverket är 
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uppdelat i olika grupper och består både av företag och av privatpersoner. Gruppledarna i 
nätverket bildar en styrgrupp, och denna styrgrupp fungerar som en referensgrupp och kan 
komma med förslag och rekommendationer till VD och styrelse för turistbyråverksamheten 
(Jämting, 2013).  
 
Jämting (2013) ser ett gott samarbetsklimat i Lysekil men hon tror att verksamheternas storlek 
påverkar förståelsen för samarbete och ökade intäkter för alla. Hon menar att en liten aktör har 
väldigt lätt att bli för fokuserad på sin egen verksamhet och har svårare att se de stora 
perspektiven men har du en större verksamhet har man dels olika kompetenser i verksamheten 
samt en större trygghet (Jämting, 2013). Winblad (2013) upplever inte någon konkurrens i 
Munkedal då många av verksamheterna kompletterar varandra. I södra Bohuslän ser man en 
ojämn fördelning mellan företag inom äta, bo och göra, det är mycket entreprenörer företag som 
kämpar för att få ihop det och starka företag, det är ingen homogen grupp, säger Johnson (2013). 
Även Karlstedt (2013) påpekar att det är en väldigt mixad grupp som arbetar med turismen; ”det 
är kommuner, privat näringsliv, föreningar, enskilda aktörer i form av kulturaktörer med mera” 
(Karlstedt, 2013). Johnson (2013) tror inte att det viktigaste är hur man organiserar sig utan att 
man hittar delaktighet, engagemang och att alla ser en vinning och nytta. Det är olika viljor som 
ska samverka och först och främst är man sig själv närmast. Även om näringen är rädd för 
konkurrens så ser de att samverkan är viktigt och att turisten ser ett större perspektiv. Som 
turistorganisation måste man vara medveten om de realiteter som turismaktörerna står inför 
(Johnson, 2013).   

4.1.6 Samarbete mellan offentlig sektor och privata aktörer   
Turismen blir allt viktigare för Orust. VisitSweden, Västsvenska turistrådet, SBT AB och 
kommunerna har en viktig roll men i slutändan är det den enskilda företagaren som ska ta hand 
om turisterna. Företagen är ofta små och det ställer krav på att man samarbetar och drar åt samma 
håll. Det hänger ofta på vilja till samverkan hos de enskilda företagen. Fler och fler får upp 
ögonen för att man måste samverka (Pettersson, 2013). Det är inte kommunen och tjänstemän 
som gör turismen, vi kan stödja den och hjälpa till att sprida kunskap, säger Karlstedt (2013). 
Nithander (2013) håller med om att det inte går att driva turismen på en tjänstemannanivå och att 
det är avgörande att privata aktörer är delaktiga. Destination Uddevalla är en koordinator som ser 
till att allt flyter på och att det finns strategier. Men näringen måste bjudas in och de måste visa 
engagemang och en vilja att vara med (Nithander, 2013). Delaktighet från privata aktörer är en 
avgörande faktor för framgång, säger Massleberg (2013) ”Framgången för en destination ligger i 
att kommun och näring jobbar tillsammans” (Massleberg, 2013), men i Strömstad är det idag 
oklart hur det ska se ut rent organisatoriskt (Massleberg, 2013). 
 
Det är viktigt att tänka på att alla säljer samma produkt, man kan som enskild aktör inte 
kontrollera sin produkt själv. Därför är strategiarbete viktigt, säger Jämting (2013). Men Jämting 
(2013) menar samtidigt att man inte måste göra som näringen säger, det finns en mycket stor 
omognad i näringen när det gäller utbildningsnivå och möjlighet att ha fågelperspektiv, ”det 
viktiga är att vi får med de tongivande på banan och att man känner att det är rätt riktning för oss” 
(Jämting, 2013). Som kommun är Sotenäs beroende av turismen, ”det är lika naturligt för oss att 
samverka med besöksnäringsföretag som med lokala företag på orten”, säger Andreasson (2013).  
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4.2 Stockholms skärgård  
Stockholms skärgård ligger på östkusten i Sverige och består av mer än 30 000 öar (Visit 
Skärgården, odat). Skärgården innefattar kommunerna Östhammar, Norrtälje, Österåker, 
Vaxholm, Värmdö, Nacka, Haninge, Nynäshamn och Trosa (Salander, 2013). Alla kommuner 
tillhör Stockholms län utom Östhammar kommun som tillhör Uppsala län och Trosa kommun 
som tillhör Södermanlands län (Sveriges kommuner och landsting, 2013). Se karta i bilaga 2. 

4.2.1 Stockholm Visitors Board 
Stockholm Visitors Board, härefter förkortat SVB, är ett kommunalt bolag ägt av Stockholm stad 
och ingår i moderkoncernen Stockholm Business Region (Rosander, 2013). Tidigare hette SVB 
Stockholm Information Service och då ingick Stockholms skärgård i marknadsföringen av 
Stockholm, men när organisationen övergick till att bli SVB valde de att inte marknadsföra 
Stockholms skärgård längre utan bara fokusera på Stockholms stad (Salander, 2013). SVB arbetar 
idag med att marknadsföra Stockholm stad som besöksmål internationellt men även 
besöksnäringsutveckling ingår i SVB:s uppdragsbeskrivning. Ett nytt och annorlunda projekt som 
SVB precis har startat är Skärgårdsstrategi-projektet som är en del av besöksnäringsutvecklingen 
(Rosander, 2013). 

4.2.1.1 Skärgårdsstrategi-projektet  
Skärgårdsstrategin har stöd i Hållbar besöksnäring som är Tillväxtverkets nationella program för 
destinationsutveckling och strategins vision är: ”Stockholms skärgård- året runt- destination i 
världsklass” (Stockholm Visitors Board, 2013). Samarbetsparterna i projektet är Stockholms stad 
representerade av SVB, Norrtälje kommun, Österåkers kommun, Vaxholms stad, Nacka kommun, 
Värmdö kommun, Haninge kommun, Nynäshamns kommun, Länsstyrelsen i Stockholms län, 
Stockholms läns landsting, Skärgårdsstiftelsen, Waxholmsbolaget, Öppen Skärgård och Statens 
Fastighetsverk men även enskilda aktörer som engagerat sig i projektet (Stockholm Visitors 
Board, 2013). SVB är projektägare för Skärgårdsstrategin samt för förstudien och de arbetar 
neutralt med alla parter. Projektorganisationen arbetar mycket på lokal nivå då de inte vill ha en 
för central styrning. Alla kommuner i projektet finansierar projektet lika mycket. Projektet har en 
samordningsgrupp där de olika parterna är representerade. I samordningsgruppen diskuteras och 
bereds förslag och aktivitetsplaner. Det är projektets beslutsgrupp, styrgruppen, som fattar beslut 
om vad som ska göras. I projektet arbetar parterna med lokal platsbundenhet som handlar om att 
utveckla platsen till att bli exportmogen. Det innebär att destinationen ska kunna ta emot 
internationella gäster och ha ett utbud som svarar mot de internationella målgruppernas 
efterfråga. Lokalt arbetar parterna med insatser som exempelvis lokala processer och höj-ribban-
projekt, där varje lokal destination kan ta beslut om vilka konkreta utvecklingssatsningar som ska 
göras (Rosander, 2013).  

Stockholms stad och SVB:s arbete med skärgårdsstrategin behövs då Stockholm inte har någon 
regional turistorganisation och tidigare har aktörer arbetat på sina egna sätt. Ambitionen med 
strategin är att se hur aktörerna i skärgården kan arbeta mer effektivt tillsammans och det finns en 
stor vilja att driva dessa utvecklingsfrågor tillsammans. Projektet går ut på att Stockholms 
skärgård ska bli exportmogen och då är samverkan en självklarhet (Rosander, 2013).  

4.2.2 Regionala och mellankommunala samarbeten i Stockholms skärgård 
Öppen Skärgård är en ekonomisk förening med cirka 270 medlemmar som arbetar med 
destinationsutveckling och för att strategiskt påverka Stockholms skärgård. Medlemmarna är 
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kategoriserade som organisationer i besöksnäringen eller andra näringar, oavsett vad en 
organisation arbetar med så påverkas de av turismen i skärgården och därför är det en stor 
spridning på medlemsaktörerna. När Öppen Skärgård bildades tog de fram bylinen Livskraft i 
skärgården året om och idag driver de olika typer av utvecklingsprojekt i Stockholms skärgård. 
De arbetar bland annat med att utbilda medlemmar och företagare i skärgården i 
varumärkesbyggnad, kommunikation och PR. De arbetar med ett tillgänglighetsprojekt där de 
genom kommunikation, fysisk tillgänglighet, information samt värdskap vill höja nivån i 
skärgården. Öppen Skärgård äger dotterbolaget Visit Skärgården som är varumärket utåt mot 
besökarna. Visit Skärgården arbetar med turistinformation och försäljning av biljetter, boende och 
dylikt på både webben samt på Strandvägen i Stockholm (Salander, 2013). 

Under cirka tolv år har Roslagskommunerna Östhammar, Norrtälje, Österåker och Vaxholm 
arbetat med ett avtal mellan varandra och samarbetat för att utveckla det gemensamma 
varumärket Roslagen genom marknadsföring och destinationsutveckling (Schultzberg, 2013) 
samt försäljning av turistprodukter och turisttjänster (Visit Roslagen AB, odat). För att få en ännu 
tydligare bild av Roslagen har de fyra kommunerna nu bestämt att de ska bilda ett bolag 
tillsammans, Visit Roslagen (Schultzberg, 2013). Bolaget har 162 ägare (Visit Roslagen AB, 
odat) och består av cirka 70 % näringsliv (Rosander, 2013). Genom att arbeta gemensamt under 
varumärket Visit Roslagen har de kunnat fånga upp sin marknad på så sätt (Salander, 2013). I 
dagsläget är det Östhammar kommun som har bildat bolaget Visit Roslagen och dit tillhör numera 
Österåker kommun (Schultzberg, 2013) och Visit Roslagen försöker att upphandla alla 
turistbyråer i Roslagen (Skanlert Werner, 2013).   

4.2.3 Lokala destinationers organisering i Stockholms skärgård 
Dalarö turistbyrå är ett privatägt företag som är upphandlat av Haninge kommun. Turistbyrån 
måste följa kommunens upphandlingsvillkor som bland annat kräver ett stort öppethållande. 
Tullhuset där turistbyrån ligger fungerar även som kulturhus och museum och är ett 
föreningscentrum där Dalarös förenings- och näringsliv träffas. Lars-Olof (LO) Landin som äger 
och driver turistbyrån har arbetat för att kulturföreningen skulle startas på Dalarö och nu när den 
har bildats kan Haninge kommun stötta kulturföreningen och de kan i sin tur anlita turistbyrån 
kommersiellt för tjänster som exempelvis öppethållande och konferensrum. Turistbyrån är 
medlem i Dalarös företagarförening där Landin är ordförande (Landin, 2013). Rollen som 
ordförande har bidragit till att Landin kunnat driva igenom marknadsföringsfrågor för Dalarö och 
Landin (2013) försöker ”att se till att Dalarö kommunicerar som en röst utåt” (Landin, 2013).  
Dalarös slogan som Landin tagit fram är Öppet året runt med Stockholms bästa väder och är 
relaterad till Haninge kommuns samarbete med Skärgårdsstrategi-projektet där målsättningen är 
att skärgården ska vara öppet året runt (Landin, 2013). 

Ljusterö turistbyrå drivs av Yvonne Skanlert Werner på uppdrag från museet Östrasalt som i sin 
tur har ett avtal med Österåkers kommun att de ska sköta museet och turistbyrån som ligger i 
samma lokaler. Turistbyrån har krav på sig från kommunen att ha ett visst öppethållande. 
Österåkers kommun samarbetar med Visit Roslagen och Ljusterö turistbyrå ingår i det 
samarbetet. Turistbyrån och kommunen arbetar i olika projekt för att utveckla destinationen där 
Visit Roslagen har lett projekten. Ljusterö som destination har deltagit i ett Leader Uross2-projekt 
som är ett landsbygdsutvecklingsprojekt. Fokus med projektet var att ta reda på vilket håll 

                                                 
2 UROSS= Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård 
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destinationen ville arbeta åt, vilket fick samman aktörerna, även de som tidigare hade varit lite 
svårarbetade (Skanlert Werner, 2013). Ljusterö har även ingått i ett Höj ribban aktivitets-projekt 
vilket Skanlert Werner (2013) beskriver som ett: ”startskott för att få samverkan och för att få de 
flesta aktörer här att förstå att de ska samverka och vitsen med det” (Skanlert Werner, 2013). 
Vidare säger Skanlert Werner (2013) att ”egentligen har vi inte så mycket kraft och förmåga 
själva att samverka, utan det behövs den här typen av projekt för att få till det” (Skanlert Werner, 
2013). Ljusterö i Österåker kommun arbetar i dagsläget inte efter en gemensam målbild men 
genom att arbeta i olika projekt och processarbeten utvecklar de destinationen något som är 
relativt nytt för destinationen (Skanlert Werner, 2013). 
 
Norrtälje turistbyrå är en kommunal turistbyrå och tillhör Norrtälje kommun som har ett 
samarbetsavtal med Visit Roslagen. Norrtälje kommun har under cirka tolv års tid samarbetat 
med de andra Roslagskommunerna där de tillsammans arbetar med marknadsföringen och 
destinationsutvecklingen för att utveckla Roslagen. För tillfället är Norrtälje kommun i en 
upphandlingsfas med Visit Roslagen, en upphandling som blivit överklagad två gånger. 
Turistbyrån arbetar efter Skärgårdsstrategin och beroende på om aktörer är verksamma inne i 
staden, på landsbygden eller ute i skärgården har de olika förutsättningar och de olika behoven 
försöker man tillgodose (Schultzberg, 2013). 

4.2.4 Kommuners involvering och påverkan på destinationen 
Det var Länsstyrelsen, Landstinget och Stockholms stad som kom med det formella initiativet till 
projektet Skärgårdsstrategin. Den politiska ledningen var drivande redan från början vilket bidrar 
till att projektet har en stabil förankring. Kommunerna i projektet har sett att det är effektivt och 
att de spar resurser genom att arbeta tillsammans i de komplexa frågor som innefattas av 
Skärgårdsstrategin, istället för att kommunerna arbetar var och en för sig. Det finns saker som är 
större och som går utanför den enskilda kommunen, exempelvis frågor som fakta, statistik, 
effektivare marknadsföring, planfrågor och turistisk temautveckling. Detta är frågor som 
kommunerna behöver göra tillsammans (Rosander, 2013). ”Besökare struntar i var 
kommungränsen går”, säger Erika Rosander (2013) projektledare för Skärgårdsstrategin. Det 
fanns tidigt en vilja att samverka för att bli mer effektiva hos kommunerna. Sju 
skärgårdskommuner är med i skärgårdsstrategi-projektet och deras involvering är hög annars 
hade det inte gått att driva projektet. Den politiska ledningen från varje kommun är delaktig i 
besluten om vad som ska göras vilket bidrar med högt engagemang. Alla medverkande 
kommuner har också en dialog med sina respektive näringsliv vilket är en förutsättning för att 
kommunerna ska kunna delta i projektet (Rosander, 2013).  
 
Från början var alla skärgårdskommuner positivt inställda till Öppen Skärgård och de var villiga 
att finansiera en liten del av den då nystartade organisationen. Men så blev det inte, och Öppen 
Skärgård önskar att kommunerna hade större påverkan och delaktighet i organisationens arbete. 
Öppen Skärgård skulle vilja ha en stabilare grundfinansiering för de är de enda som egentligen 
har det samlade greppet om Stockholms skärgård, de ser till helheten uppifrån och ner. Idag är 
kommunerna Värmdö, Vaxholm, Haninge och Nynäshamn medlemmar i Öppen Skärgård. 
Vaxholm ligger nära Stockholm men de tillhör Roslagen och kommunerna i Roslagen arbetar 
tillsammans på annat sätt men Öppen Skärgård räknar ändå med dem som en del av Stockholms 
skärgård (Salander, 2013). ”Vi vill skapa en helhetsbild och en total upplevelse av skärgården 
som region oavsett vilken kommun ett specifikt område tillhör”, fortsätter Salander (2013). 
Besökarna bryr sig om den totala helhetsupplevelsen i skärgården, inte vilken kommun de är i 



Alexandra Jaccopucci   Södertörns högskola, VT 2013 
Maria Gunvaldsson  Kandidatuppsats, Turismvetenskap 
 

26 
 

(Salander, 2013). 
 
Haninge kommun har sedan mitten av 1990-talet låtit privata aktörer driva kommunens 
turistbyråer. Då kommunen upphandlar turistbyrå tjänsten har de stor påverkan på Dalarö 
turistbyrå då kommunen ställer vissa krav på hur turistbyrån ska drivas (Landin, 2013).”När jag 
började driva turistbyrån fanns det en turismpolicy i kommunen men den var väldigt 
slentrianmässig och gick ut år 2007” (Landin, 2013). Detta reagerade Landin på och han 
ifrågasatte att kommunen inte hade någon samordnad plan för turismen och han menar att 
politiker inte förstår turismnäringen på samma sätt som andra näringar. Turismen är bara en 
kostnad för kommunen för intäkten kommer ofta efteråt. Turismen är en synergi och när den väl 
kommit igång uppstår det kringtjänster. Om politikerna inte gör satsningar inom turismen kan 
destinationer stagnera (Landin, 2013). ”Turismen är en besöksnäring som bara uppstår om det 
finns en kund och det är det som är svårt” (Landin, 2013). Landin arbetar också med att öka 
tillgängligheten till Dalarö och han säger att: ”vi är beroende av att kommunen försvarar ens 
ställning till SL och Waxholmsbolaget” (Landin, 2013). Det är viktigt att hitta en kraft i 
kommunen och få dem att förstå turismen för om de gör det så får de mångfald tillbaka, säger 
Landin (2013).  
 
Österåkers kommun påverkar Ljusterö turistbyrå via avtalet de har med varandra. 
Kommunalrådet är ordförande i Skärgårdsrådet som finns på Ljusterö och Skärgårdsrådets möten 
hålls i lokalerna där turistbyrån ligger. På så sätt har Ljusterö påverkat Österåkers kommun att gå 
in och satsa pengar i skärgårdsprojektet. Österåker kommun ska rekrytera en ny turistchef som 
bara har turismområdet som fokus (Skanlert Werner, 2013). ”Jag tror att det är väldigt bra att de 
har någon som är ansvarig för turismen för då blir det ännu mer fokus på rätt frågor” (Skanlert 
Werner, 2013). Norrtälje kommun har en kommunal turistbyrå och de har ett bra samarbete där 
turistbyrån arbetar med destinationsutvecklingen och kommunen litar på att gör ett bra arbete 
(Schultzberg, 2013). 

4.2.5 Privata aktörers involvering och påverkan på destinationen 
Öppen Skärgård, som företräder företagen i Stockholms skärgård, är en aktiv part i 
Skärgårdsstrategi- projektet och har möjlighet att påverka projektet. Även de andra parterna i 
projektet har möjlighet att påverka projektet. I förstudien till projektet medverkade SIKO, en 
organisation för de bofasta i skärgården, men de har ingen möjlighet att delta i projektet nu 
eftersom att alla parter även finansierar projektet. Däremot är SIKO engagerade och de är med 
vid olika aktiviteter. Alla parter i projektet har ett praktiskt engagemang i projektet då de arbetar 
aktivt med olika typer av projektinsatser. Samordningsgruppen som består av olika 
projektpartners har tagit fram en aktivitetsplan vilket bidrar till att alla blir involverade i vad man 
ska göra tillsammans och var och en för sig. I projektet arbetar man med lokal platsbunden 
destinationsutveckling där elva platser i skärgården valts ut. På varje plats finns 
destinationssamverkansgrupper där näringslivet, föreningslivet och helst någon från kommunen 
ska finnas representerade. Näringslivet är främst de som är representerade i 
destinationsutvecklingsgrupperna vilket gör företagen involverade (Rosander, 2013).  

Genom att vara medlem i Öppen Skärgård har privata aktörer möjlighet att påverka den 
ekonomiska föreningens arbete. Medlemmarna betalar en serviceavgift och en 
omsättningsbaserad avgift och därefter är det upp till medlemmarna själva hur mycket de vill 
vara delaktiga. Genom dotterbolaget Visit Skärgården har medlemmarna möjlighet att delta i 
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aktiviteter och mässor till ett ofta reducerat pris. Då kan företagen sänka kostnaden för till 
exempel hyran av en monter, genom att gå ihop flera företag tillsammans. Då cirka 90 % av 
Öppen Skärgårds medlemmar är familjeföretag eller enmansföretag så har de ofta en begränsad 
marknadsföringsbudget (Salander, 2013). ”Aktörerna har alltså stor möjlighet att påverka vart de 
vill synas, hur mycket de vill arbeta med oss, hur mycket plats de vill ta i turistinformationen, i 
samarbetet med Visit Skärgården”, säger Salander (2013). När det gäller den strategiska påverkan 
på skärgården, som Öppen Skärgård arbetar med, hade den ekonomiska föreningen gärna sett ett 
större engagemang från aktörernas sida. Medlemmarna träffas på Öppen Skärgårds årsmöte och 
på medlemsträffen varje höst. Öppen Skärgård anordnar pubaftnar varje månad. Pubaftnarna är 
en chans för medlemmarna att nätverka med varandra och byta erfarenheter, något de inte hinner 
göra under sommarsäsongen. Vi tror att det är viktigt att vi anordnar pubafton för att 
medlemmarna informellt ska kunna träffas och ses och prata, säger Salander (2013). 

Det är 63 företag som är med i företagarförening på Dalarö och föreningen består av olika typer 
av företag. Allt från företag i besöksnäringen som hotell och restaurang till hanverkare och 
elektriker. Landin kommunicerar med de privata aktörerna och talar om vad som är aktuellt och 
föreslår vad de kan delta i och vad de kan anmäla sig till (Landin, 2013). ”De privata aktörerna 
har möjlighet att påverka mycket mer än vad de egentligen gör”, säger Landin (2013). 
Företagarföreningen annonserar tillsammans Dalarö och har en Dalaröguide som ges ut till alla 
hushåll i Haninge kommun varje år (Landin, 2013). ”Alla i företagarföreningen borde vara 
destinationsutvecklare eftersom att de ska leva på affärer”, säger Landin (2013). Om folk är oense 
om något och skriver en insändare i tidningen så försöker Landin få dem att komma till 
föreningscentrum för att prata med varandra. Det är bättre att Dalaröaktörerna pratar ihop sig och 
går ut med en gemensam profil i tidningen (Landin, 2013). ”För det gynnar Dalarö mycket bättre 
om vi är enade utåt, för då stärker vi varumärket”, säger Landin (2013). Det är viktigt för en 
destination att få med sig företagarna på rätt sätt och få byn att förstå vad turism är. Att få dem att 
förstå att de inte konkurrerar med varandra utan att vi tillsammans försvarar turismnäringen och 
förstår turismen (Landin, 2013). 

Ljusterö arbetar i projektform. Ljusterö är en stor ö och det har varit svårt att få ihop aktörerna 
och få dem att hitta varandra och det är gamla motsättningar som ligger i botten mellan den norra 
och södra sidan av ön. Det har funnits aktörer som har varit svåra att samarbeta med men de 
börjar involvera sig nu. Därför är det bra att arbeta med projekt som involverar aktörerna för att 
då får aktörerna mer kontakt med varandra och de kanske känner att de är mer villiga att ha 
kontakt (Skanlert Werner, 2013). Norrtälje är medlemmar i Norrtälje handelsstad och har olika 
grupper med nätverkande där de privata aktörerna kan komma med önskemål (Schultzberg, 
2013). ”Vi har diskussioner med företagare och eventarrangörer kontinuerligt” säger Margareta 
Schultzberg (2013) på Norrtälje turistbyrå. Aktörerna bjuds in för att ta del av vad turistbyrån 
tänkt marknadsföra och företagare och arrangörer har ofta sina lokala möten i turistbyråns 
möteslokal (Schultzberg, 2013).  
 
4.2.6 Samarbete mellan offentlig sektor och privata aktörer  
Om inte projektet var förankrat hos alla aktörer och om aktörerna inte hade ett så starkt 
engagemang så skulle det inte gå att driva projektet Skärgårdsstrategin. Projektet är byggt på 
samverkan och samverkan hos aktörerna är väldigt stark på både individ- och organisationsnivå 
(Rosander, 2013). Samverkan kan tyckas vara ett modeord, men ”projektet är verkligen 
konstruerat och bygger på att vi vill skapa stark samverkan”, säger Rosander (2013). Det är 
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viktigt att det byggs en konstruktiv samverkan i den här regionen som tidigare inte har haft det 
och där aktörer inte har vanan att samarbeta med varandra. Samverkan handlar om att olika 
personer hittar varandra och får förtroende för varandra genom att samarbeta. Nyckeln till 
framgång är att det finns en balans mellan det som sker på individ- och lokal nivå och att detta 
har förankring och stöd från kommunen. Skärgårdsstrategi-projektet löper ut år 2014 och frågan 
är vem som ska bli huvudman för detta efter det. Jämfört med de andra fem destinationerna som 
deltar i Tillväxtverkets projekt för hållbar destinationsutveckling har Stockholm skärgård en 
svaghet för det saknas en etablerad organisation för de inblandade parterna. I projektet ingår det 
dock att planera för att det ska kunna bli någonting utav projektet efter år 2014 och man arbetar 
nu med en kommunikationsplattform. Den ska ringa in den gemensamma identiteten för 
Stockholm skärgård så att det blir en samordnad bild. Kommunikationsplattformen ska fungera 
som ett verktyg för destinationsutveckling (Rosander, 2013). 
 
Aktörerna vill marknadsföra sig och synas för att locka fler besökare till sina lokala destinationer 
och Öppen Skärgård kan via Visit Skärgården ge dem en plats att synas inne i Stockholm. Vi på 
Öppen Skärgård har tagit fram den gemensamma bylinen Livskraft i skärgården året om som 
aktörerna i skärgården ska ha som gemensam målbild, säger Salander (2013). Samverkan på 
Dalarö är nödvändigt och det gäller att få ett levande samhälle genom att få boende och 
besöksnäringen att gå ihop så att det ska kännas äkta för besökarna, säger Landin (2013). Att få 
med alla aktörer på destinationen är ett måste. Ljusterö arbetar ännu inte efter en gemensam 
målbild men det arbetar de med i projekten. Turistrådet på Ljusterö är ett sätt att samarbeta och 
kanske kommer turistrådet att fortsätta att ta vid där projektet löper ut (Skanlert Werner, 2013). 
Norrtälje arbetar mycket utifrån skärgårdsstrategin och försöker rätta sig efter de olika behoven 
och förutsättningarna som finns i staden, på landsbygden och i skärgården. Målet är att alla ska 
vara överens och stäva åt samma håll då det underlättar och kostar mindre energi (Schultzberg, 
2013). 
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5. ANALYS  
Detta avsnitt knyter ihop teori och empiri för att se hur destinationerna Bohuslän och Stockholms 
skärgård är organiserade och hur de samverkar. I analysen används teman som framkommit 
frekvent som nyckelord under studien. Samverkan och samarbete har framkommit i stora delar av 
empirin och återkommer under alla teman, och teman går in i varandra till viss del.  

5.1 Organisation 
Denna studie visar att turismen i Bohuslän och Stockholms skärgård är organiserad utifrån 
geografiska och politiska avgränsningar, något som är vanligt (Pearce, 1992). Grängsjö (2006) 
säger även att turismen är organiserad på olika nivåer i ett land, och i både Bohuslän och 
Stockholms skärgård har vi funnit samarbeten på olika nivåer (se organisationsträd figur 3 och 4). 
 

 
Figur 3- Samarbetsorganisationer i Bohuslän. Inspirerad av Turismens officiella hierarkier av Grängsjö (2006, s.21) 

 
Figur 4- Samarbetsorganisationer i Stockholms skärgård. Inspirerad av Turismens officiella hierarkier av Grängsjö 
(2006, s.21) 

I Bohuslän visar studien exempel på lösa samarbetsformer samt mer formella och integrerade 
relationer men i Stockholms skärgård ser vi endast formella och integrerade relationer enligt 
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Wang & Krakovers (2008) benämningar. Studien visar även exempel på samarbeten som 
involverar både privata och offentliga organisationer och företag som Hankinson (2007) 
beskriver. En undersökning från Statens offentliga utredningar (SOU 2004:17) visar att ”alla 
regioner och de flesta kommuner har någon form av turistorganisation.” Studien visar att detta 
påstående stämmer på Bohuslän där de har Västsvenska turistrådet, men de arbetar inte enbart 
med Bohuslän som regional destination utan med hela Västra Götalands region. På kommunal 
nivå i Bohuslän visar studien att de flesta kommuner har någon form av turistorganisation och att 
alla kommuner arbetar med turism i någon form. Även i Stockholms skärgård arbetar de flesta 
skärgårdskommunerna med turism och av de kommuner som ingått i denna studie har alla någon 
form av turistorganisation och alla ingår i någon form av turismsamarbete. Öppen Skärgård 
arbetar med hela Stockholms skärgård som regional destination. Visit Roslagen är en 
mellankommunal samarbetsorganisation för Roslagen och Stockholms norra skärgård. Även SVB 
som projektägare till Skärgårdsstrategin arbetar med Stockholms skärgård på regional nivå men 
strategin är ingen fast organisation utan ett projekt som löper ut år 2014. Vi anser att 
Skärgårdsstrategi-projektet måste övergå i en fast organisationsform efter år 2014 för att stämma 
överens med Grängsjös (2006) påstående om att samarbetsorganisationens uppgift är att stödja 
den kraftfulla sociala processen som gör en turistdestination till just en turistdestination. Om 
Skärgårdsstrategin inte får en fast organisationsform kan de inte heller sätta riktlinjer och stödja 
utvecklingsprocessen i Stockholms skärgård. I Bohuslän ser vi organisationer på regional, 
mellankommunal och lokal nivå som arbetar för att stödja Grängsjös process. 

5.1.1 Temporära och permanenta samarbeten 
Utifrån Elbes (2002) kategorier på samarbeten, visas nedan samarbeten på respektive destination 
i temporära; enkla, utökat, omfattande samt i permanenta; enkla, utökat, omfattande. Se figur 5.  
 
STOCKHOLM    BOHUSLÄN   
Permanent samarbete    Permanent samarbete   
Enkelt Utökat Omfattande  Enkelt Utökat Omfattande 
Öppen Skärgård       SBT AB 
Dalarö turistbyrå      Västsvenska turistrådet  
 Ljusterö turistbyrå   Destination Uddevalla   
 Norrtälje   Sotenäs   
    Munkedal   
    Strömstad   
    Lysekil   
    Bohuslänsgruppen   
    Turismintressenter (norra) Bohuslän   

    ”De stora attraktionerna” 
 

 
Temporärt samarbete    Temporärt samarbete   
Enkelt Utökat Omfattande  Enkelt Utökat Omfattande 
 Skärgårdsstategi-

projektet 
   "Projekt för hållbar 

utveckling"  
 

    Stenungsund, Tjörn, Kungälv, Orust   

Figur 5- Temporära och permanenta samarbeten 

Studien visar två temporära samarbeten i Bohuslän. Det första är Projekt för hållbar utveckling 
som ska pågå fram till år 2014. Projektet fokuserar på att utveckla produkter, resemål och 
reseanledningar samt att det är marknadsstyrt vilka lokala destinationer som prioriteras. Detta 
anser vi räknas som ett utökat samarbete som eventuellt kan utvecklas till ett omfattande 
samarbete.  Även kommunerna Stenungsund, Tjörn, Kungälv och Orust som samarbetar kring 
olika evenemang och EU-projekt ser vi som ett temporärt enkelt mot utökat samarbete. Vi anser 
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att Västsvenska turistrådet är ett permanent utökat och omfattande samarbete detta då de arbetar 
med att marknadsföra, sälja och utveckla regionen mot gemensamma marknader samt att aktörer 
kan sälja via www.bohuslan.com som drivs av Västsvenska turistrådet. SBT AB har avtal med 
kommunerna om att de ska samordna turismen, utifrån den politiska inriktningen där 
kommunerna har lämnat över stort ansvar för turismen till bolaget samt att de arbetar med 
marknadsföring och försäljning av turismaktörernas produkter och därför anser vi att SBT AB är 
ett permanent och omfattande samarbete. Vi ser flera samarbeten i Bohuslän som är permanent 
enkla samarbeten som närmar sig utökade samarbeten. I både Munkedal och Strömstad är 
turismen helkommunal, men i Munkedal är turistbyrån på entreprenad. I Strömstad samverkar 
turistbyrån med näringen kring aktiviteter och budskap. I Munkedal försöker Winblad (2013) ha 
en kontakt och informera aktörerna. Även i Lysekil är turismen helkommunal, men har dock ett 
informellt samarbete med Lysekil staden vid havet som fungerar som referensgrupp till styrelsen. 
Destination Uddevalla arbetar för en gemensam strategi med både kommun och näring. I Sotenäs 
har man svårare att få till ett strategiarbete men man arbetar tillsammans för att förlänga 
säsongen. Sotenäs, Uddevalla och Tjörn har även regelbundna informationsmöten. Alla 
kommuner i Bohuslän finns representerade i Bohuslänsgruppen. Bohuslänsgruppen, 
Turismintressenter (Norra) Bohuslän samt samarbetet mellan de stora attraktionerna, räknas in i 
kategorin permanent enkla samarbeten som närmar sig utökade, detta då de arbetar med vissa 
gemensamma frågeställningar och marknadsföring och inte enbart informationsutbyte.  
 
Skärgårdsstrategi-projektet har vi valt att klassificera som ett temporärt samarbete då projektet 
löper ut efter år 2014. Vi anser att projektet liknar ett utökat samarbete då projektparterna 
samarbetar och samverkar med varandra vilket kräver tid och resurser. Vi ser också projektet som 
ett omfattande samarbete, då de exempelvis bearbetar den internationella marknaden och arbetar 
med att Stockholms skärgård ska ses som en exportmogen destination. Öppen skärgård och 
Haninge kommun med Dalarö turistbyrå klassificerar vi som permanenta samarbete som liknar 
enkelt, utökat och omfattande samarbete. Enkelt samarbete då både Öppen Skärgårds medlemmar 
samt Dalarös företagarförening själva kan välja hur involverade de vill vara i destinationens 
aktiviteter, hur mycket tid och resurser de vill lägga samt att deras ordinarie verksamhet inte 
behöver beröras utan de kan välja att vara med på enskilda aktiviteter. Utökat och omfattade 
samarbete då både Öppen Skärgård och Haninge kommun är medlemmar i Skärgårdsstrategin där 
de gemensamt bearbetar den internationella marknaden och arbetar med exportmognad. Ljusterö 
turistbyrå i Österåker kommun och Norrtälje turistbyrå i Norrtälje kommun har vi valt att 
kategorisera som permanenta, utökade och omfattade samarbeten. Detta för att båda kommunerna 
ingår i ett samarbete med Visit Roslagen samt är parter i Skärgårdsstrategi-projektet där de 
marknadsför sig mot en gemensam marknad och arbetar med att utveckla destinationerna vilket 
kräver tid och resurser. 

5.2 Offentlig och privat samverkan 
Andersson (2008, se Andersson & Ekman 2009) hävdar att den offentliga sektorn behövs för att 
ta en samordnande roll i varumärkesfrågor och i Skärgårdsstrategi-projektet för Stockholms 
skärgård var det just det offentliga; Länsstyrelsen, Landstinget och Stockholms stad, som tog 
initiativet till projektet att utveckla Stockholms skärgård som destination och Stockholms 
skärgårds varumärke. Stockholms stad har en samordnande roll i och med att de äger SVB som är 
projektägare för skärgårdsstrategin och Norrtälje kommun har en samordnande roll för turismen 
genom Norrtälje turistbyrå. I Bohuslän ser vi att Västsvenska turistrådet som offentlig aktör tar en 
samordnande roll i varumärkesfrågor, dels genom projektet för hållbar utveckling men även 
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genom deras arbete med affärsutveckling och marknadsföring av hela destinationen Bohuslän. 
Studien visar att Öppen Skärgård och Visit Roslagen är exempel på att det privata näringslivet 
tillsammans med kommuner har tagit en roll som samordnande i Stockholms skärgård vilket 
stämmer med Andersson (2008, se Andersson & Ekman, 2009) iakttagelse om att den privata 
sektorn också kan arbeta framgångsrikt med samma frågor. Haninge kommun genom Dalarö 
turistbyrå och Österåker kommun genom Ljusterö turistbyrå är exempel där kommunernas 
samordnande roll lagt över på entreprenad. I Stockholms skärgård har vi alltså sett att både det 
offentliga, kommuner och landsting, och privata, närings- och föreningsliv, är med och driver 
arbetet med att stärka en plats varumärke och image och destinationens utveckling. I Bohuslän 
ser vi mellankommunala och kommunala samarbetsorganisationer där kommun och näringsliv 
samarbetar. Karlstedt och Nithander är eniga om att det inte går att driva turismen på kommun- 
och tjänstemanna-nivå. ”Framgången för en destination ligger i att kommun och näring jobbar 
tillsammans”, säger Massleberg (2013) och fortsätter med att säga att delaktighet från privata 
aktörer är en avgörande faktor för framgång. Det variera hur stort engagemanget och 
involveringen är från kommunerna, på Tjörn ser Karlstedt ett stort engagemang, medans man på 
Orust skulle kunna göra mer enligt Hellekant. Studien visar att samarbetsorganisationer i 
Bohuslän har eller arbetar för att utveckla både ”ett näringstillvänt och ett samhällstillvänt 
handlingsmönster” (Elbe, 2002, s.178). SBT AB arbetar för att främja samarbete mellan 
kommuner och företag, vilket även Uddevalla gör. Västsvenska turistrådet ser en stor utmaning i 
att skapa en ”tydlig rollfördelning mellan privata och offentliga aktörer” (Västsvenska 
turistrådetd, 2013). Även i Stockholms skärgård visar studien på att näringsliv och kommuner har 
ett nära samarbete. Nyckeln till framgång är att det finns en balans mellan näringsliv och det 
offentliga, säger Rosander. Johnson ser att det är SBT AB:s roll att vara de små företagens röst 
uppåt i systemet. Wang och Krakover (2008)  påtalar att en turistorganisation behöver ha kunskap 
om både det turistiska och politiska systemet. Studien visar att samarbetsorganisationerna i 
Bohuslän och i Stockholms skärgård arbetar för att ha en god kontakt både med kommun och 
med näringsliv, vilket vi tolkar som att de arbetar med att ha kunskap om både det turistiska och 
politiska systemet.  
  
5.3 Koordinator och legitimitet 
Studien visar att Skärgårdstrategin, med SVB som projektägare, svarar som både koordinerande 
och entreprenöriell för Stockholms skärgård enligt Elbes (2002) beskrivning av hur en 
turistorganisation kan vara. Skärgårdsstrategin koordinerar just befintliga aktiviteter och 
utvecklar också nya aktiviteter samtidigt som resurserna till detta mobiliseras. Då 
Skärgårdsstrategi-projektet i Stockholms skärgård har kommuner, där beslutarna är folkvalda 
politiker, som projektparter tror vi att detta bidrar till att aktörer i skärgården har ett förtroende för 
projektet och ser SVB och projektparterna som en legitim aktör. Här vill vi dock igen understryka 
att Skärgårdsstrategin inte är en aktör eller en fast organisation utan ett projekt. Återigen vill vi 
påpeka vikten av att detta projekt bör övergå till en fast organisationsform för att fortsätta ses som 
legitimt. Projektet innefattar ”tunga” aktörer och kontaktnätet anser vi är brett och har stöd både 
från näringslivet och från den offentliga sektorn. Allt detta skapar förutsättningar för att skapa en 
bra turistorganisation, som fortsätter arbetet när Skärgårdstrategi-projektet är slut, enligt Elbes 
(2002) definition av hur en fungerande och framgångsrik turistorganisation bör vara. Studien 
visar att även Västsvenska turistrådets har både en koordinerande och entreprenöriell roll, de 
koordinerar befintliga aktiviteter så som marknadsföring samt utvecklar och mobiliserar resurser 
till nya aktiviteter, exempelvis Projekt för hållbar destinationsutveckling. Destination Uddevalla 
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ser sig själva som en koordinator, men tycker att det är viktigt att näringen bjuds in och att de 
visar engagemang och vilja.  

Elbe (2002) menar ett en turistorganisation måste uppfattas som en pragmatiskt och moraliskt 
legitim aktör av de andra aktörerna på destinationen. Nithander på Destination Uddevalla säger 
att samverkan, samarbete och förtroende mellan parter är viktigt. Hon fortsätter och säger att 
arbetet med destinationsutveckling tar lång tid och att det inte finns några genvägar, aktörerna 
behöver få tilltro till att man gör något och ser att det ger positiva effekter. Med moralisk 
legitimitet menar Elbe (2002) just detta att det är viktigt att de andra aktörerna på destinationen 
har förtroende för turistorganisationen och att de anser att organisationen är en berättigad 
representant för destinationen. Elbe (2002) menar även att det är viktigt att aktörerna varit 
delaktiga i att skapa turistorganisationerna eller ett en offentlig aktör har koppling till den. Både i 
Bohuslän och i Stockholms skärgård ser vi att offentliga aktörer ofta har koppling till 
turistorganisationerna. I Bohuslän har medlemmarna i turistorganisationerna möjlighet att 
påverka dessa organisationer genom att när som helst komma med förslag, dels genom 
årsstämmor och röstning.  Det är även viktigt för den moraliska legitimiteten och förtroendet att 
turistorganisationen arbetar för destinationens gemensamma intressen (Elbe, 2002) vilket studien 
visar att både Bohuslän och Stockholms skärgård arbetar med destinationernas gemensamma 
intressen. Johnson i södra Bohuslän tror inte att det viktigaste är hur man organiserar sig utan att 
man hittar delaktighet, engagemang och att alla ser en vinning och nytta. Elbe (2002) säger att 
den pragmatiska legitimiteten innebär att aktörerna ska se en ekonomisk vinning i att samarbeta 
med turistorganisationen och för att skapa en pragmatisk legitim identitet krävs kontinuitet och 
uthållighet. Nithander i Uddevalla påtalar detta, att destinationsutveckling tar lång tid och att det 
inte finns några genvägar. Johnson i södra Bohuslän säger att det är olika viljor som ska samverka 
och först och främst är man sig själv närmast, men han upplever att även om näringen är rädd för 
konkurrens så ser man att samverkan är viktigt och att turisten ser ett större perspektiv.  

Elbe (2002) påtalar vikten av att en turistorganisation behöver ett brett nätverk även utanför den 
egna destinationen. I Bohuslän har Västsvenska Turistrådet rollen att ha kontakt med aktörer och 
intressenter inte bara på lokal och regional nivå utan även nationellt och internationellt detta för 
att minska de enskilda aktörernas behov att skapa alla dessa relationer på egen hand. Även SBT 
AB säger att man är företagens röst uppåt i systemet, ”vår framgång är i det lokala men vi måste 
ha koll på hela detta system”, (Johnson, 2013). Nätverket Turismintressenter (Norra) Bohuslän 
har själva kontakt med Västsvenska turistrådet och med kommunerna. Elbe (2002) menar också 
att en turistorganisation inte kan skapa platser för möten och utvecklingsprojekt utan att ha 
relationer till aktörerna som bygger på förtroende samt förstå hur deras verksamheter fungerar. 
”Som turistorganisation måste man vara medveten om de realiteter som turismaktörerna står 
inför” (Johnson, 2013). Skärgårdsstrategi-projektet är exempel på nätverk som sträcker sig 
utanför Stockholms Skärgård som destinationen då det finns aktörer med som egentligen inte har 
någon tydlig koppling till just destinationen, som Statens Fastighetsverk.  

5.4 Strategi  
Ett starkt enat partnerskap ger synergieffekter (Hankinson, 2007) och detta visar studien att 
aktörerna i Bohuslän och Stockholms skärgård håller med om. I både Bohuslän och Stockholms 
skärgård arbetar flera turistorganisationer och nätverk med gemensam marknadsföring. 
Hankinson (2007) beskriver precis som Elbe (2002)  vad som är viktigt för en DMO att arbeta 
med för att destinationens varumärke ska bli framgångsrikt. Att skapa ett lämpligt ramverk för 
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hur nätverket på destinationen ska skapa och utveckla ett framgångsrikt varumärke är ett av dessa 
sätt. Detta visar ytterligare hur viktigt det är att Skärgårdsstrategi-projektet övergår till en fast 
organisationsform med riktigt utformade riktlinjer för att Stockholms skärgård som destination 
ska fortsätta att utvecklas i rätt riktning, vi ser att de redan påbörjat detta arbete genom att ta fram 
en kommunikationsplattform. Hankinson (2007) menar att ett effektivt ledarskap är nyckeln till 
platsvarumärkets framgång vilket vi anser visar att den typ av organisation som vi tycker att 
Skärgårdsstrategi-projektet ska gå över till behöver ett starkt ledarskap som kan se till att 
ramverket och riktlinjerna följs och eftersträvas av aktörerna ute i skärgården. I Bohuslän ser vi 
Västsvenska turistrådet som arbetar övergripande med Bohuslän, och där de har en gemensam 
målbild kring projekt för hållbar utveckling. Vi ser även att flera av kommunerna och 
turistorganisationerna i Bohuslän har eller arbetar på att ta fram en gemensam strategi för 
utveckling av destinationen på både lokal, mellankommunal och regional nivå. SBT AB har tagit 
fram sitt strategidokument tillsammans med politikerna i kommunerna3. Karlstedt på Tjörns 
kommun har i samförstånd med politikerna tagit fram en turismstrategi på lokal nivå, vilken bryts 
ner till en årlig handlingsplan där Karlstedt är mån om att näringslivet ska vara involverade. Även 
i Lysekil vill man involvera näringslivet i framtagandet av strategin. Uddevalla kommun har i 
samarbete med Destination Uddevalla tagit fram en strategi och en varumärkesprofil, den ska 
brytas ner och anpassas till turismen i samverkan med näringslivet. Det är viktigt att den 
offentliga och privata sektorn har samma bild anser Jämting i Lysekil. Medan Andreasson tycker 
att det är svårt att samla alla turismaktörerna kring någon form av strategiarbete, detta då många 
av aktörerna lämnar Sotenäs efter högsäsongen och spenderar resten av året på annan ort.  
 
5.5 Engagemang  
Elbe (2002) menar att det inte är nödvändigt för aktörer att ha gemensamma värderingar och 
övergripande mål för att lösa gemensamma uppgifter. Vi tror att detta kan säkert stämma när det 
handlar om enstaka uppgifter men då en destination ska arbeta med hållbar utveckling tror vi att 
ett gemensamt övergripande mål är viktigt. Hankinson (2007) säger att det faktum att aktörerna 
på en destination är engagerade i varumärkesvärdena är viktigt, och att det är DMO:ns uppgift att 
skapa engagemang kring de gemensamma värdena även då de prioriterar sina egna varumärken. I 
södra Bohuslän upplever man engagemang, en vilja hos de privata aktörerna samt en ökad 
förståelse för att man måste samverka för att lyckas. I Strömstad ser de att det finns visioner och 
vilja hos näringen att vara delaktiga och att samverka. I Destination Uddevalla upplever man inte 
att engagemanget är så stort, och förväntningarna hos näringen på att Destination Uddevalla ska 
leverera är stort. I Stockholms skärgård har studien visat att aktörer börjat förstå innebörden av att 
sträva åt samma håll kring gemensamma värderingar och varumärke men vi tror att det 
fortfarande är en process som kräver utveckling och därför är det viktigt att det finns en 
destination med regionalt ansvar som kan vara drivande i dessa frågor. 
 
En positiv destinationsutvecklingsprocess innebär enligt Elbe (2002) att man på destinationen har 
ett samarbetsklimat samt att aktörernas verksamheter integreras. Man ser ett gott samarbetsklimat 
i Bohuslänsgruppen. ”Jag tror att det finns en anda av samarbete i Bohuslän och i näringen”, 
säger Jämting (2013). I Bohuslän och Stockholms skärgård ser vi exempel på att aktörers 
verksamheter integreras genom olika projektet och samarbeten och vi tror därför att både 
Stockholm skärgård och Bohuslän har en positiv destinationsutvecklingsprocess enligt Elbe 
(2002). Att det är positivt för organisationer att gå samman och dela resurser och uppnå 
                                                 
3 Kungälv, Orust, Stenungsund och Tjörn  
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strategiska mål (Wang and Xiang, 2007) visar studien att Bohuslän och Stockholms skärgård har 
förstått vikten av. De organisationer vi har intervjuat har alla på ett eller annat sätt ingått i olika 
slags samarbeten där en synergi skapats av att gå samman. Att en DMO skapar möjligheter för 
effektiv marknadsföring och ökar destinationens konkurrenskraft (d’Angella and Go, 2009, se 
Atorough & Martin, 2012) har vi sett exempel på hos Öppen Skärgård och Visit Roslagen i 
Stockholms skärgård, och kanske får vi se det om Skärgårdstrategi-projektet eventuellt skulle 
övergå till en fast organisationsform som DMO för hela skärgården. von Friedrichs Grängsjö 
(2001) säger att om aktörerna på en destination är rivaler eller om de samexisterar skapar 
förutsättningar för om destinationen kommer att utvecklas eller inte och där har Ljusterö i 
Stockholms skärgård som destination nyligen insett att de måste samexistera för att destinationen 
ska utvecklas. Karlstedt säger att de på Tjörn ”kopplar på andra organisationer för att få synergier 
och få alla i samma riktning” (Karlstedt, 2013). Kommuner och regionala samarbeten har en 
viktig roll men de enskilda turistföretagarna är i slutändan de som ska ta hand om turisterna, de är 
ofta småföretagare vilket ställer krav på samarbete säger Pettersson som tror att fler och fler får 
upp ögonen för att man måste samverka.   
 
Partnerskap och nätverk som nödvändiga verktyg för att förbättra en plats kompetens och att 
samarbete på en destination skapar konkurrenskraft och förutsättningar för att skapa innovativa 
produkter och service (Wang & Xiang, 2007) är något som både Bohuslän och Stockholms 
skärgård har förstått. I Bohuslän framkommer det, både i samarbetsorganisationer och i 
kommunerna att man arbetar för att höja kompetensen i näringen. Västsvenska turistrådet arbetar 
för att öka konkurrenskraften hos besöksmål i Västsverige och målet med Västsvenska 
turistrådets Projekt för hållbar destinationsutveckling i Bohuslän är att tillsammans utveckla 
starka produkter, resemål och reseanledningar vilket visar att de förstår vikten av partnerskap och 
nätverkande för att öka konkurrenskraften. Respondenterna pratar om samverkan och Rosander 
projektledare för Skärgårdsstrategin säger att hela projektet är uppbyggt av samverkan och att det 
är grundtanken med hela projektet.  

5.6 Motiv  
Wang och Xiang (2007) nämner tre perspektiv på motiv för företag att gå med i en 
marknadsföringsallians, dessa är strategiska frågor, lärande i organisationer och 
transaktionskostnader. Som nämnt ovan ser vi att Västsvenska turistrådet, samt flera 
turistorganisationer och kommuner i Bohuslän, arbetar med en gemensam strategi. Det kan 
framförallt för turistorganisationerna vara ett sätt att motivera turismaktörer att bli medlemmar. I 
Stockholms skärgård är det Skärgårdsstrategin som nytt projekt som är en strategi för hela 
Stockholms Skärgård. Även Öppen Skärgård arbetar för att strategiskt påverka Stockholms 
skärgård. I Bohuslän och Stockholms skärgård framkommer det, både i samarbetsorganisationer 
och i kommunerna att man arbetar för att höja kompetensen i näringen genom bland annat projekt 
och utbildningar. När det gäller transaktionskostnader visar studien att man i Bohuslän och 
Stockholms skärgård arbetar gemensamt med marknadsföring och försäljning på olika sätt och 
nivåer, detta anser vi kan påverkar aktörernas transaktionskostnader positivt.     
 
5.7 Konkurrens  
Von Friedrich Grängsjö (2001) tar upp att aktörer på en destination kan konkurrera på en 
grundläggande nivå men att konkurrensen på en överordnad nivå driver aktörer till att samarbeta 
med varandra. Detta anser vi stämmer både i Bohuslän och i Stockholms skärgård då de 
intervjuade har förstått vikten av och ser samverkan som viktigt och att de inte ser att de 
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konkurrerar med varandra på destinationen utan att de förstått vikten av att tillsammans lyfta 
fram den egna destinationen.  De vi intervjuat upplever även att andra aktörer på destinationen 
anser att samverkan är viktigt. Grundat på detta håller vi även med om Wang´s & Krakover´s 
(2008) påstående om att turistaktörerna på en destination har större fokus på samarbete än 
konkurrens och co-opetition. Exempel på detta i Bohuslän är att både stora boendeanläggningar 
och de stora attraktionerna har gått samman för att marknadsföra sig. Även Bohuslänsgruppen 
och SBT AB där fyra kommuner arbetar tillsammans med näringen är exempel på detta.”Man 
inte är så rädda att samarbeta och allt färre tycker att konkurrens av ondo, man tänker mer ju fler 
desto bättre”, säger Karlstedt (2013). På Dalarö i Stockholms skärgård arbetar Landin med att få 
aktörerna att förstå att de måste vara enade för att stärka Dalarös varumärke.  På Orust ser man en 
ökad förståelse för att man måste samverka för att lyckas, detta påtalar även Atorough och Martin 
(2012) som tror att anledningen till att de flesta ledare inom turismnäringen skulle välja att 
samarbeta i stället för att konkurrera beror på att turistnäringen inser att man för att förbli 
livskraftig måste samarbeta (Atorough & Martin, 2012). Jämting i Lysekil tror att 
verksamheternas storlek påverkar förståelsen för samarbete och ökade intäkter för alla, en liten 
aktör har väldigt lätt att bli för fokuserad på sin egen verksamhet och har svårare att se de stora 
perspektiven men har du en större verksamhet har man dels olika kompetenser i verksamheten 
samt en större trygghet. Elbe (2002) påtalar även att det är viktigt för många aktörer att deras 
verksamheter associeras med destinationens varumärke, därför är de villiga att stödja ett 
samarbete som marknadsför hela destinationen. Man blir starkare om man agerar tillsammans, 
och tillsammans har vi ett starkt varumärke i Bohuslän menar Winblad. I Stockholms skärgård 
säger Landin att Dalarö gynnas av att man har ett starkt varumärke tillsammans.  

5.7.1 Turistdestinatinationer har inga geografiska gränser  
Att samarbetsorganisationer ofta får för stort politiskt fokus istället för att arbeta med 
affärsmässig marknadsföring som Grängsjö (Grängsjö, 1998, se Grängsjö 2006) tar upp är inte 
vad denna studie visar. Tvärtom visar studien att både Bohuslän och Stockholms skärgård arbetar 
över de politiska gränserna. Till Stockholms skärgård räknas inte bara Stockholms län, utan även 
Uppsala län ingår med Östhammar kommun samt Södermanlands län med Trosa kommun, vilket 
visar att länen arbetar med varandra över gränserna. Ett annat exempel där kommunerna arbetar 
över gränserna är Visit Roslagen där kommunerna i Roslagen har gått samman och bildat ett 
bolag för att kunna utveckla och marknadsföra destinationen på ett effektivare sätt vilket vi tycker 
visar att de fokuserar på affärsmässig marknadsföring. Även det politiska initiativet som drog 
igång Skärgårdsstrategi-projektet i Stockholms skärgård hade en tydlig vilja att bli mer effektiv 
genom samverkan och även kommunerna har insett att det finns frågor som är för stora för den 
enskilda kommunen och de har insett att det är mer effektivt att arbeta tillsammans än var för sig 
för att bland annat effektivisera marknadsföringen. Västsvenska turistrådet är en politiskt styrd 
organisation, men deras arbete har stort fokus på att marknadsföra Bohuslän och erbjuder 
marknadsföringslösningar till aktörer i regionen. I södra Bohuslän arbetar fyra kommuner 
tillsammans genom bolaget SBT AB, Johnson säger att en positiv bieffekt av det är att politikerna 
lär känna varandra och kan prata om andra frågor. Både SVB och Öppen Skärgård påpekar att 
besökare inte bryr sig om vilken kommun de befinner sig i utan de bryr sig om skärgården som 
helhet. Det håller man även med om i Bohuslän. ”Vi är inte konkurrenter vi är komplementärer, 
vi är tillsammans det besökarna kommer till Bohuslän för att uppleva”, säger Jämting (2013). 
Detta anser vi visar på ett marknadsfokus som sträcker sig över politiska gränser, i Bohuslän över 
kommunala gränser och i Stockholms skärgård över kommunala gränser och till viss del 
länsgränser.   
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5.8 Avgränsningsproblemet 
Bohuslän och Stockholms skärgård omfattar olika typer av aktörer från olika typer av branscher 
med olika syften och mål, vilket stämmer överens med von Friedrichs Grängsjö (2001) 
beskrivning av samarbetsorganisationer inom turismen. Exempel på detta anser vi är att 
medlemmarna i Öppen Skärgård är kategoriserade i kategorierna besöksnäring eller andra 
näringar. Även på Dalarö ser vi i företagarföreningen där att medlemmarna består av 
organisationer både från besöksnäringen och från andra typer av branscher. Organisationerna som 
är med i Skärgårdsstrategi-projektet kommer också från olika typer av branscher. I södra 
Bohuslän är inte aktörerna en homogen grupp, ”det är kommuner, privat näringsliv, föreningar, 
enskilda aktörer i form av kulturaktörer med mera” (Karlstedt, 2013).  I Destination Uddevalla, 
Sotenäs Turism och SBT AB är de flesta aktörerna som är direkt påverkade av turismen 
medlemmar. Företag som inte är direkt turismrelaterade är medlemmar men inte i så hög 
utsträckning, eller så har de egna organisationer. 
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6. SLUTSATS OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
I detta avslutande kapitel presenteras slutsatser som svarar på studiens syfte; ”att undersöka och 
jämföra destinationer i Sverige på lokal och regional nivå för att se hur de är organiserade, med 
fokus på hur offentliga och privata aktörer arbetar för destinationens utveckling”. Även en 
avslutande diskussion och jämförelse mellan resultatet och andra vetenskapliga studier i ämnet 
presenteras nedan.  

6.1 Slutsats    
Denna studie visar att Bohuslän och Stockholms skärgård är organiserade utifrån geografiska och 
politiska avgränsningar och på regional och lokal nivå. I Bohuslän finns det exempel på lösa 
samarbetsformer och i både Bohuslän och Stockholms skärgård finns det formella och 
integrerade relationer. De organisationer som enligt studien arbetar med destinationerna på 
regional nivå är Västsvenska turistrådet och Bohuslänsgruppen i Bohuslän samt SVB som 
projektägare för Skärgårdsstrategi-projektet och Öppen Skärgård i Stockholms skärgård. 
Västsvenska turistrådet är till 100 % en offentlig organisation och Bohuslänsgruppen är ett löst 
informellt nätverk som består av både offentliga och privata aktörer. Skärgårdsstrategi-projektet 
är ett temporärt projekt med både offentlig och privat medverkan och Öppen Skärgård är en 
ekonomisk förening med både offentligt och privata medlemmar. Detta visar på att det finns 
skillnader i organiseringen på regional nivå både inom destinationerna samt emellan 
destinationerna. Skillnaderna är att det offentliga i Bohuslän har en mer framträdande roll i 
destinationsutvecklingen på regional nivå än i Stockholms skärgård där de privata aktörerna har 
en mer framträdande roll. På mellankommunal nivå är Visit Roslagen i Stockholms skärgård till 
cirka 70 % ägt av näringslivet och resterande av kommunerna. SBT AB är till 100 % ägda av 
näringslivet med kommunernas stöd finansiellt och politikerna sitter i styrelsen. Skillnaden 
mellan regional och mellankommunal nivå för båda destinationerna är att på mellankommunal 
nivå har näringslivet en mer framträdande roll. På lokal nivå i Bohuslän organiseras turismen i tre 
av de undersökta nio lokala destinationerna till 100 % av kommunerna. En av dessa tre lokala 
destinationerna är Lysekil som har en referensgrupp som består av näringslivet. I övriga fall 
organiseras turismen i ett samarbete mellan kommun och näringsliv. I alla undersökta lokala 
destinationer i Stockholms skärgård organiseras turismen av antingen Öppen Skärgård och 
Skärgårdsstrategin eller Visit Roslagen vilket är en blandning av det offentliga och näringslivet. 
Studien visar att näringslivet har stor påverkan på båda destinationerna men lite mer i Stockholms 
skärgård. Studien visar att respondenterna som representerar både näringsliv och offentlig sektor 
arbetar för att ha en god kontakt med varandra.  
 
Både Bohuslän och Stockholms skärgård arbetar med Tillväxtverkets projekt Hållbar 
besöksnäring vilka är temporära projekt som går ut år 2014. Skillnaden är att i Bohuslän så är 
projektägaren Västsvenska turistrådet en permanent organisation medan det i Stockholms 
skärgård saknas en permanent organisation för projektet. Studien visar att det behövs en 
permanent organisation för Stockholms skärgård som regional destination efter år 2014. I varken 
Bohuslän eller Stockholms skärgård finns det enbart enkla samarbeten utan de är åtminstone 
utökade och i vissa fall omfattande vilket visar att turismen är en komplex näring. Studien visar 
ytterligare på att turismen är komplex då aktörer och samarbetsorganisationer kommer från flera 
olika branscher och har olika syften och mål. Ett samarbete mellan näringen och offentlig sektor 
är viktigt för turismen, det visar återigen att organiseringen av turismen är komplex. 
Samarbetsorganisationerna i både Bohuslän och Stockholms skärgård arbetar med 
kompetenshöjande verksamhet för att höja nivån på destinationen. Detta är viktigt då näringen 
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inte är homogen och alla inte har samma förutsättningar att delta i destinationsutvecklingsprojekt 
och strategiarbete, kompetenshöjande verksamhet kan bidra till ökade förutsättningar att delta i 
sådana projekt. 
  
Studien visar att både Bohuslän och Stockholms skärgård på regional nivå har en eller flera 
turistorganisationer som kan tolkas vara legitima aktörer. Dessa turistorganisationer arbetar mot 
gemensamma mål, för gemensamma intressen och med gemensam marknadsföring vilket ger 
synergieffekter och kan minska transaktionskostnader. Båda destinationerna har på regional och 
på lokal nivå olika typer av partnerskap och nätverk och studien visar att samverkan är viktigt för 
destinationernas utveckling. Destinationerna Bohuslän och Stockholms skärgård har förstått 
vikten av att samarbeta över kommungränser, då de inser att besökarna inte ser några politiska 
gränser utan ser Bohuslän respektive Stockholms skärgård som hela regionala besöksmål. Både 
Bohuslän och Stockholms skärgård visar exempel på att konkurrensen inte är inom destinationen 
utan att det handlar om att tillsammans stärka destinationens gemensamma varumärke.  

Studien visar att Bohuslän och Stockholms skärgård liknar varandra i hur de är organiserade på 
lokal och regional nivå och att det på båda destinationerna finns samarbeten mellan offentliga och 
privata aktörer för att utveckla destinationerna. Både Bohuslän och Stockholms skärgård har 
utifrån vissa kriterier blivit utvalda att delta i Tillväxtverkets hållbarhetsprojekt vilket vi tror är en 
anledning till att de är så pass lika.  

6.2 Avslutande diskussion och egna reflektioner  
Genom denna studie har vi ökat kunskapen om hur turismen i Sverige är organiserad på regional 
och lokal nivå. Att offentliga samarbetsorganisationer ibland inte erkänner de funktionella 
organisationernas roll som turistorganisation (Grängsjö, 2006), visar inte denna studie då 
destinationerna har ett stort samarbete mellan offentlig sektor och privata aktörer. Flertalet 
kommuner har lämnat ifrån sig stor del av arbetet av turismen till privata aktörer. Studien stödjer 
påståenden om att regionala samarbetsorganisationer arbetar mer för tillväxt, målsättning, 
effektivisering samt mer resultatinriktat (Grängsjö, 2006; Kleven et al., 2000; Mant, 2008). 
Samarbeten och nätverk bidrar till att turismkompetenser utvecklas (Denicolai et al., 2010) vilket 
studien håller med om då destinationerna kompetensutvecklar och arbetar med 
utvecklingsprojekt. Detta tror vi är bra i en icke homogen och komplex näring som turism. I 
studien framkommer det att nätverk är viktigt för att en destination ska kunna utvecklas och vi 
tror att det bidrar till en större vilja hos aktörer att känna sig delaktiga i destinationens utveckling 
som både Dredge (2006) och Beritelli & Laesser (2009) stödjer. Vi ser även 
samarbetsorganisationerna som ett forum där alla aktörer, stora som små, har möjlighet att 
komma till tals. Grängsjö (2006) säger att ett problem inom regional organisering av turism är 
avgränsningen och denna studie visar att det går att avgränsa sig på olika sätt. Studien visar 
samarbetsformer på lokal, mellankommunal och regional nivå. Det finns en förståelse hos 
turismorganisationer och kommuner att besökarna inte ser några geografiska gränser, vilket gör 
att de måste samarbeta över geografiska och politiska gränser. Om turismen organiserades mindre 
skulle problemen som uppstår vid organisering av turismen kunna undvikas, men det är ändå 
nödvändigt med någon form av samordning och samarbete (Grängsjö, 2006). Anknytning till det 
offentliga skapar legitimitet enligt Grängsjö (2006) och enligt studien finns en stor anknytning till 
det offentliga i organiseringen av turismen. För en hållbar destinationsutveckling anser vi att alla 
aktörer bör sträva åt samma håll. För att lyckas med detta anser vi att det behövs en organisering 
av turismen, en samverkan mellan offentlig sektor och privata aktörer där denna heterogena 
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grupp av aktörer har möjlighet att enas kring destinationens framtid och det gemensamma 
varumärket.  
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Bilaga 4 – Författarnas ansvarsområden under studiens gång   
 
Denna studie är ett samarbete mellan båda författarna men vi har haft olika ansvarsområden.  
 
Marias ansvarsområden har varit kapitel 1.5 Avgränsning, 1.6 Definitioner, begrepp och 
förkortningar, 3. Teoretisk referensram samt 4.1 Bohuslän. 
 
Alexandras ansvarsområden har varit kapitel 1.1 Bakgrund, 1.2 Problemdiskussion, 2. Metod 
samt 4.2 Stockholms skärgård. 
 
Ansvaret har inneburit att den ansvarige har varit drivande för ansvarsområdet och skrivit 
majoriteten av texten men haft en kontinuerlig diskussion om kapitlets innehåll med den andre 
författaren. Båda författarna har diskuterat och korrekturläst det slutgiltiga materialet som 
presenteras i studien. När det gäller ansvarsområdena för empirin 4.1 Bohuslän respektive 4.2 
Stockholms skärgård har den ansvarige bokat in intervjuerna, genomfört intervjuerna, 
transkriberat och sammanfattat intervjuerna samt samlat in sekundärdata. 
 
Båda författarna har varit delaktiga i att ta fram studiens syfte och frågeställningar som styr 
studien. Båda författarna har analyserat och kommit fram till slutsatserna. 
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