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Sammanfattning 
En stor andel av Sveriges skatteberäknade inkomster genereras av besöksnäringen. Sverige har på 
grund av denna närings kraftiga ökning skapat en nationell strategi för både staten och 
näringslivet. Ett av nyckelorden i denna strategi handlar om hållbar destinationsutveckling, vilken 
ska öka fler av landets destinationers konkurrenskraft på ett hållbart sätt för att tillsammans skapa 
en starkare konkurrenskraft för Sverige internationellt. 
 
Roslagen är en region som består av fyra kommuner, varav tre av dessa kommuner har bildat ett 
destinationsbolag som heter Visit Roslagen AB.  
 
Denna undersökning fokuserar på hur planeringen gällande besöksnäringen sett ut över tid i 
regionen Roslagen. Den belyser även hur denna planering ser ut idag gällande samarbete och 
kommunikation mellan den offentliga samt den privata verksamheten. Undersökningen beskriver 
även hur planeringen kring Roslagens besöksnäring styrs idag av bolaget via avtal med 
kommunerna, och hur vida denna utveckling anses vara den bästa lösningen för regionen. 
Slutligen undersöks även hållbarhetsaspekterna av hur destinationen utvecklas och styrs.  
 
I denna undersökning används en kvalitativ metod och ett hermeneutiskt synsätt. För att 
undersöka planeringen av Roslagens besöksnäring användes primär och sekundär data. Denna 
primära data består av intervjuer med Norrtäljes och Östhammars näringslivschefer vilka under 
lång tid och fortfarande arbetar med besöksnäringens utveckling samt är med och säkerställer att 
bolaget Visit Roslagen sköter det som avtalet anger. För att få en bredare bild av Roslagens 
planering har även Visit Roslagens VD intervjuats. Den sekundära datan består bland annat i en 
tidigare undersöknings intervju av Visit Roslagens projektansvarige och några tidningsartiklar 
samt en beskrivning av avtalen mellan Bolaget och kommunerna. 
För att bilda en förförståelse i ämnet destinationsutveckling har tidigare forskning och 
facklitteratur använts kring destinationsutveckling, planering och management, intern och extern 
kommunikation samt identitet och image, slutligen i teoristycket beskrivs effekter och hållbar 
utveckling av besöksnäringen.  
 
Slutsatserna i denna undersökning visar att Roslagen över tid har fått ett stakare samgående 
mellan det offentliga och privata genom initiativ av den offentliga verksamheten som först var de 
som stod för planeringen av destinationsutveckling i regionen. Den nationella strategin var 
betydande i denna utveckling, och skapade motivation till att bilda ett bolag för denna typen av 
utveckling. Bolaget har ett avtal med varje kommun. Kommunernas avtal liknar varandra och 
innebär att bolaget ska sköta; -turistutveckling, -turistservice, -marknadsföring och -försäljning. 
Den påverkan som kommunen har på bolaget är genom avtalen som sedan följs upp av de två 
kommunernas näringslivsansvariga. Utöver avtalet sköter bolaget all planering kring 
besöksnäringen själv. Kommunerna anser att denna bolagisering av besöksnäringens planering är 
bra för att den blir mer långsiktig då inte olika politiska förändringar kan påverka olika 
utvecklingsbeslut i regionen, utan att det istället finns en långsiktig planering som enligt avtalen 



 

 
 

ska i samråd mellan besöksnäringen och det offentliga via avtalen mellan kommunerna och 
bolaget. Slutligen kan Roslagens planering kring destinationsutveckling anses som hållbar då det 
finns en planering och ett ökande samspel mellan de offentliga och privata aktörerna på 
destinationen. Med denna planering ökar sannolikheten att sociala och miljömässig hållbarhet 
skyddas då dessa faktorer är det besöksnäringen tjänar pengar på. 
 
Nyckelord: 
Destinationsutveckling, Planering, Kommun, Hållbar utveckling, Nätverk, Samarbete, Roslagen, 
kommunikation. 
 
 
Abstract 
A large proportion of Sweden's tax estimated revenue generated by the tourism industry. Sweden 
is due to this nutritional sharp increase created a national strategy for both government and 
business. One of the key words in this strategy is on sustainable destination development, which 
will increase more of the country's destinations' competitiveness in a sustainable way in order to 
create a stronger competitiveness in Sweden and internationally. 
 
Roslagen is a region that consists of four municipalities, three of these municipalities have 
formed a company called Destination Visit Roslagen AB. 
 
This study focuses on the planning regarding the hospitality industry seen over time in the region 
Roslagen. It also illustrates how this design looks today regarding cooperation and 
communication between the public and the private business. The study also describes how the 
planning around Roslagens tourism industry is controlled today by the company through 
agreements with municipalities, and how far this development is considered to be the best 
solution for the region. Finally also examines sustainability aspects of the destination developed 
and controlled. 
 
This study used a qualitative approach and a hermeneutic approach. To examine the planning of 
Roslagens tourism used primary and secondary data. The primary data consists of interviews with 
Norrtälje and Östhammar business leaders who for a long time and still work with the tourism 
industry development, and is with and ensures that the company Visit Roslagen care what the 
contract states. To get a broader picture of Roslagens planning also Visit Roslagens CEO 
interviewed. The secondary data consists, among other things, in a previous interview survey by 
Visit Roslagens project manager and some newspaper articles and a description of the agreements 
between the Company and the municipalities. 
To form an understanding of the topic destination development has previous research and 
literature used on destination development, planning and management, internal and external 
communications as well as identity and image, finally, in theory, paragraph describes the effects 
and sustainable development of the tourism industry. 



 

 
 

 
The findings in this study show that Roslagen over time have received a stakare merger between 
the public and private initiatives of public affairs who first were those who stood for the planning 
of destination development in the region. The national strategy was significant in this 
development, and created the motivation to form a company for this type of development. The 
Company has an agreement with each municipality. Local government agreements are similar 
and means that the company will manage; -turistutveckling, -turistservice, -Marketing and sales. 
The influence of the municipality of the company is through the agreements which are then 
followed up by the two local business managers. In addition to the agreement the company 
manages all planning on the tourism industry itself. Local authorities believe that this 
incorporation of the tourism industry planning is good for it to be more long-term when not 
various policy changes could affect various development decisions in the region, but that it 
instead is a lngsiktig planning under the agreements should be made in consultation between the 
tourism industry and the public through Agreements between local authorities and the company. 
Finally, Roslagens planning on destination development considered sustainable when there is a 
planning and an increasing interaction between public and private actors on the destination. With 
this planning increases the likelihood that social and environmental sustainability are protected 
when these factors are the hospitality industry makes money. 
 
Keywords: 
Destination Development, Planning, Municipality, Sustainable development, networking, 
collaboration, Roslagen, communication. 
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1. Inledning 
 
Besöksnäringen har de senaste åren växt sig starkare och blivit viktigt för både ekonomi och 
arbetstillfällen globalt och lokalt (Weaver 2010:3). Med det växande intresset för besöksnäringen 
har det även bildats en stark konkurrenssituation, om vem eller vilka som kan locka besökare på 
bästa sätt (Asplund, 2011). 
Enligt Visit Swedens hemsida utgjorde besöksnäringen 3, 1 % av Sveriges BNP 2013 och har 
konstant ökat de senaste åren. År 2010 skapades även en nationell strategi för besöksnäringen i 
Sverige. Denna strategi utvecklades i samarbete mellan bland annat turistnäringens aktörer och 
staten, visionen sammanfattas följande: 
 
“Med fokus på hållbarhetsfrågorna ska vi fördubbla svensk besöksnäring på tio år. 2020 är 
besöksnäringen Sveriges nya basnäring. Resmålet Sverige är ett naturligt förstahandsval för den 
globala resenären. Näringen omsätter 500 miljarder kronor och vi erbjuder 35 exportmogna 
destinationer. En av de viktigaste nycklarna  finns i mer offensiv och systematisk 
destinationsutveckling”.  (citat: http://www.strategi2020.se/om-strategi2020.php ) 
 
Denna vision pekar på att en hållbar destinationsutveckling är viktig och att det är genom en 
samordnad planering som destinationer kan utvecklas hållbart genom en balans mellan 
exploaterande och bevarande, samt balans mellan offentliga och kommersiella krafter (strategi 
2020). 
 
Skärgården utanför Stockholm är historiskt känd för att vara ett besöksmål för välbärgade 
stadsbor (Andolf 1989). Roslagen är en region längs Stockholms norra skärgård som hålls ihop 
av historiska anor och har utvecklats till en besöksdestination (Andersson 2015). Regionen består 
av fyra kommuner och sträcker sig ända in i Uppsala län. Stora delar av Roslagen består av natur 
och kulturlandskap och har många fritidshus, vilket lockar många besökare under 
sommarhalvåret (Norén 2015). Den nationella strategin ställer som beskrivet ovan vissa krav på 
en ökning av besöksnäringen (Strategi 2020).  
 
Därför är det intressant att undersöka planeringen av besöksnäringen i Roslagen, angående om 
hur kommunerna över tid har planerat och hur denna planering ser ut i dag kring besöksnäringen. 
Detta gällande både planeringen av destinationens geografiska avgränsning, samt hur 
planeringens utförande har förändrats från offentlig till en mer privat styrning. Det är även 
intressant att undersöka hur kommunikationen mellan privata och kommunala aktörer ser ut, hur 
destinationens planering regleras och arbetar för att skapa en väl sammansatt turistprodukt som 
skapar ett välkomnande klimat för besökare. För detta krävs intern kommunikation och 
nätverkande för att få en helhetsbild av den gemensamma destinationen då besökare ser 
destinationer som en helhet. Denna helhetsbild bör hela tiden vidareutvecklas för att inte 

http://www.strategi2020.se/om-strategi2020.php
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stagnera, destinationsutveckling handlar om destinationens attraktivitet gällande besökarens 
helhetsupplevelse som klassiskt brukar handla om äta, bo, resa, göra. Tre av destinationens fyra 
kommuner i Roslagen har sedan 2010 valt att låta ett bolag (Visit Roslagen) sköta Roslagens 
planering kring besöksnäringen. 
 
Visit Roslagen AB har som mål att bli en av Sveriges fem mest attraktiva destinationer (Visit 
Roslagen 2015). Det bör därför ske en destinationsutveckling som får aktörerna i Roslagen att 
enas om en identitet och bilda en enad turistprodukt och identitet tillsammans. Det är därför 
intressant att undersöka hur destinationen Roslagens offentliga planerare över tid värderar 
besöksnäringen och efter det planerar kring den idag.  
 

1.1 Bakgrund Visit Roslagen AB 
Samarbetet gällande besöksnäringen mellan de fyra Roslagskommunerna; Östhammar, Norrtälje, 
Österåker samt Vaxholm har pågått under en längre tid, men för att fördjupa samarbetet skapade 
tre av de fyra kommunerna (Österåker, Norrtälje, Östhammar) bolaget Visit Roslagen AB 
(Norén). Detta gjordes för att stärka imagen och varumärket som destinationen Roslagen har, i 
konkurrens med andra destinationer främst i Sverige. Samt att underlätta och öka tillgängligheten 
och utbudet av produkter för besökarna (Visit Roslagens hemsida).  
 
Visit Roslagen AB bildades enligt sin hemsida 2010 och är ett turismbolag som jobbar för att 
stärka Roslagen som turistprodukt. Detta görs genom att marknadsföra, utveckla och genom 
försäljning av turismrelaterade produkter. Visit Roslagen ägs till 30 % av 3 av de kommuner som 
tillhör Roslagen. Dessa kommuner är Östhammar, Norrtälje och Österåker vilka äger 10 % 
vardera, de övriga 70 % av bolaget ägs av 160 olika aktörer som är aktiva i Roslagen.  

 
1. 2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera destinationsutveckling ur ett planeringsperspektiv, detta i 
form av en fallstudie som har för avsikt att undersöka hur två kommuner under ett gemensamt 
namn samarbetar i en gemensam organisation. 

1.3 Frågeställningar 
1. Hur ser processen för samgående/samarbetet ut? 
2. Vad består det gemensamma uppdraget av, vilka skyldigheter och rättigheter finns? 
3. På vilket sätt/varför anses detta vara den bästa lösningen för respektive kommun med att 
bolagisera planeringen av besöksnäringen i Roslagen? 
4. Hur ser planeringen för destinationen ut kopplat till hållbar utveckling? 
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1.4 Avgränsning 
Den här uppsatsen är avgränsad till att undersöka två av tre kommuner som är delaktiga i 
regionen Roslagens gemensamma destinationsutvecklingsbolag Visit Roslagen AB. Som tidigare 
nämnts finns det en nationell strategi som uppmanar till utveckling av hållbara destinationer. 
Uppsatsen ämnar hålla sig till att undersöka en regions destinationsutveckling kopplat till ett 
producentperspektiv. Detta perspektiv belyser hur de två kommunernas offentliga styrning 
påverkar planeringen av destinationsutvecklingen samt hur Visit Roslagen jobbar med denna 
utveckling gentemot dessa två kommuner. Däremot belyses inte andra privata aktörer som företag 
och organisationer, inte heller konsumenterna i form av besökare undersöks. Kringliggande 
regioner eller kommuner får inte något fokus, då detta ansågs ta längre tid än vad som angivits 
för denna uppsats. 
 

1.5 Definitioner 
Då denna undersökning ämnar undersöka planering av hållbar destinationsutveckling, 
destinationens nätverk och samarbete, krävs där med ett tydliggörande angående nedanstående 
begrepp.  
 
DMO: Destination management organization 
 
SCB: Statistiska centralbyrån 
 
Definition om vad turism och besökare är 
Turist och besökare kan låta lika, det finns dock definierade skillnader. Begreppet turism innebär 
enligt Turistdelegationen (1995) “...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”, och 
besökare innefattar det samma som en turist men innefattar även genomfartsresenärer och 
dagsbesökare (Turistdelegationen 1995). WTO (world tourist organization) skapade 1993 en 
definition av turismnäringen där turister, besökare, dagsbesökare innefattas (WTO). 
 
Definition av en besöksdestination 
Begreppet destination är väsentligt att reda ut när en undersökning angående 
destinationsutveckling ska genomföras. Göran Andersson 2012 har tagit fram en arbetsdefinition 
för en besöksdestination och citeras följande: 
“En fokuserad geografisk plats som tillräckligt många målgruppsindelande besökare vistas på 
för utifrån sina egna behov och imageuppfattning om resmålet, samt där ett helt 
besökserbjudande erbjuds på ett hållbart sätt genom samverkande näringsliv och offentlig 
sektor” 
Denna definition beskriver vikten av flera olika komponenter som är viktiga i 
destinationsutveckling. Andersson (2012) beskriver att en destination kan delas in i geografiska 
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områdesnivåer (lokal, regional, eller nationell) där det sedan kan planeras för destinationen och 
för hur besökares uppfattning är om destinationens image (Andersson 2012).  
 
Hållbar utveckling 
En definition på en hållbar utveckling anges av FN genom Bruntlandskommissionen 1987 vara 
en “...utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov”. Enligt FNs hemsida innebär en hållbar utveckling att; 
ekologisk-, ekonomisk och social hållbarhet ska samexistera med ett lika värde, och att de olika 
dimensionerna existerar genom ett beroendeförhållande till varandra, där varje dimension är 
nödvändig för de andra dimensionerna ska vara hållbara (FNs hemsida).  
 
Definition Governance 
Enligt Montin och Hedlund (2009) så har den offentliga sektorn över tid börjat beröras av 
företagsstyrning och redovisningsansvar, vilken inkluderar nätverk vid leverans av tjänster, 
styrning och kontrollmekanismer för staten som ägare och uppdragstagare. Det har alltså skett en 
förskjutning mellan en central styrning av stat (government) till en mer horisontell interaktiv 
samhällsstyrning där olika samhällsaktörer både privat och civila samhället samspelar för att öka 
den offentliga politikens förmåga (Montin och Hedlund) 
 

1.6 Uppsatsdisposition  
I inledningen görs en kort beskrivning om besöksnäringen och den nationella strategin angående 
hållbar destinationsutveckling. Sedan kommer en bakgrund om regionen Roslagen och Visit 
Roslagen AB. Där efter görs en problematisering som följs av tre frågor och ett syfte som studien 
ämnar svara på. Dessa följs av en avgränsning samt definitioner av begrepp som kommer att vara 
väsentliga genom uppsatsen. 
Efter inledningen följer ett metodkapitel som redogör vilket forskningssätt, tillvägagångssätt och 
urval samt validitet och reliabilitet. I metoddelen beskrivs även genomförandet av insamlingen av 
data, och kapitlet avslutas med käll- och metodkritik. 
Teoridelen kallas teoretisk förförståelse och är just ett underlag för att kunna förstå ämnet och 
komplexiteten i destinationsplanering och utveckling. Teorierna kommer från relevant litteratur 
och tidigare forskning. 
Efter teoridelen kommer empiri, vilken först beskriver de två undersökta kommunerna för att 
sedan redovisa insamlad data i form av dokument gällande olika avtal, tidningsartiklar och 
intervjusvar.  
Analysen bearbetar teorierna med den insamlade empirin, vart efter en löpande diskussion sker 
genom texten. 
De avslutande kapitlen innehåller slutsatserna där syftet och frågeställningarna besvaras samt 
avslutande reflektioner.  
 

http://www.fn.se/hallbarutveckling
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2. Metod 
Metodavsnittet börjar med att redogöra uppsatsens vetenskapliga synsätt. Detta följs med en 
presentation av den praktiska forskningsmetoden samt analysmetod, tillförlitlighet och käll- och 
metodkritik. 
 
Roslagens destinationsutveckling har varit utgångspunkten för den här uppsatsen. Under 
skrivandets gång har syftet och frågeställningarna ändrats en aning. Anledningen till att detta 
ämnesområde valdes var för att det av författaren anses som väsentligt för hållbar utveckling och 
för att bilda en framgång inom turismindustrin. Just destinationen Roslagen valdes för att 
författaren tidigare undersökt destinationsutvecklingen i ett mindre samhälle (Grisslehamn) som 
ligger i regionen Roslagen. Genom den tidigare undersökningen fick författaren en inblick i att 
hela Roslagen har ett ganska nystartat destinationsbolag. Detta väckte nyfikenhet om hur bland 
annat planeringen skett för att komma till denna lösning, samt undersöka vad bolaget ska 
prestera. 
 

2.1 Ontologisk utgångspunkt 
Ontologi innebär enligt Bryman (2011:35) “läran om vad som existerar”, ontologiska frågor 
handlar om hur den sociala verkligheten ska uppfattas, antingen en Objektivistisk verklighet som 
formar aktörerna inom denna verklighet, eller en konstuktionistisk verklighet där aktörerna kan 
formar denna sociala verklighet. Bryman (2011:36) skriver att det sistnämnda konstruktionistiska 
synsättet, menar att sociala företeelser hela tiden skapas och påverkas av aktörerna, så att den 
sociala verkligheten revideras vart efter och där med konstruerar den sociala verkligheten. 
Bryman (2011:37) beskriver hur konstuktionismens synsätt innebär att sociala samband och 
företeelse både skapas av sociala samspel och hela tiden revideras. 
 
Denna studies ontologiska utgångspunkt ämnar använda sig av ett konstruktionistiskt synsätt. 
Insamlingen av data har skett med en kvalitativ metod, där människors uppfattningar har 
undersökts. Detta betyder att resultat inte går att använda som en generell fakta utan bara svara på 
hur det specifika området uppfattas via respondenter och övrig insamlad information om 
destinationen. 
 

2.2 Undersökningsstrategi 
I denna uppsats används som ovan nämnts en kvalitativ forskningsansats, för att på bästa sätt 
hjälpa till att besvara syftet. Det som enligt Bryman (2011) kallas för motsatsen till kvalitativ 
metod är kvantitativ metod vilken handlar om sättet som forskningen utförs och hur data och 
analys samlas, samt vilken sorts data. Grundläggande har kvantitativ forskning en deduktiv 
prövning av teori, och har naturvetenskapliga normer och tillvägagångssätt, där igenom ses den 
sociala verkligheten som en yttre objektiv verklighet (Bryman 2011). 
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Kvalitativ forskning lägger i stället mer vikt på ord och inte kvantifiering vid insamling av data 
och analys. Här betonas ett induktivt synsätt där det i stället för att pröva teorier genererar teorier. 
Här läggs vikt på hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet och tar avstånd från ett 
naturvetenskapligt positivistiskt tillvägagångssätt. Inom den kvalitativa forskningen belyses som 
tidigare nämnts synen på den sociala verkligheten och ses som något ständigt föränderligt, vilket 
individerna skapar och konstruerar. 
 
I denna studie används en kvalitativ metod i form av intervjuer och internetstudie. I studien 
används konstruktionistiska ontologiska frågeställningar. Den kunskapsteoretiska inriktningen i 
studien är ett tolkande synsätt.  
 
Denna metod och ansats passar bra då undersökningen ämnar undersöka hur kommunerna 
uppfattar den nya destinationsutvecklingsorganisationen. Uppsatsen kommer i huvudsak att 
bygga på respondenternas egna uppfattningar samt de dokument respondenterna har delat med 
sig. Och för att komma nära respondenternas miljö och få en bredare förståelse om Roslagen 
samt de kommuner som undersöks har även information samlats in från nätet. 
 

2.3 Analytisk induktion  
Enligt Hartman (2010:277) är det klassiska sättet att genomföra en kvalitativ undersökning 
genom en analytisk induktion, som huvudsakligen består av tre faser i genomförandet av 
undersökningen, dessa är; planerings-, insamlings-, och analysfasen (Hartman, 2010:277). 
Hartman (2010:277) beskriver de tre faserna följande: I den första delen av planeringsfasen 
formuleras en fråga om vad och om vem som undersökningen ska besvara. Denna fråga ska 
sedan styra hela undersökningen. Ofta används det generella teorier som hjälper till att formulera 
frågan. Forskningsfrågan ska handla om meningen med olika företeelser, så som hur människor 
föreställer sej och förstår världen. Den andra delen av planeringsfasen handlar om att förklara hur 
ett svar kan tas fram på frågan som inledningsvis ställts, och lägger fram hur undersökningen ska 
utformas. Här beskrivs vilket sätt data ska samlas in, och genom vilka typer av källor. Hartman 
påvisar att intervjuer och observationer är de vanligaste alternativen till att samla in data. Sedan 
skriver Hartman att efter valet av insamlingsmetod skett måste det göras ett urval om vilka 
personer som kan ge information för att besvara huvudfrågan för undersökningen. Den andra 
fasen, den så kallade datainsamlingsfasen, är mer fri än i kvantitativa undersökningar eftersom att 
det inte från början finns bestämda variabler som ska observeras. Forskaren kan därför inte titta 
på någonting avgränsat, utan måste söka bevaka vad som är viktigt och intressant. I den tredje 
fasen, analysfasen, analyseras datamaterialet och på detta sätt växer en teori fram (Hartman, 
2010:278) 
 
Denna undersökning ämnar använda sig av denna teknik ovan gällande att först ha en 
forskningsfråga som styr och sedan samla in data genom intervjuer med människor som förväntas 
kunna svara på frågan, det kommer även att samlas in litteratur och tidigare forskning kring 
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destinationsutveckling för att först kunna ge en bild av hur det enligt den delen kan fungera på ett 
bra sätt. och sedan undersöka hur det fungerar i de två kommunerna Norrtälje och Östhammar 
genom intervjuer med näringslivscheferna i respektive kommun, samt med VD:n på Visit 
Roslagen AB. 
 

2.4 Hermeneutisk tolkning genomsyrar denna uppsats  
Hermeneutisk teori handlar enligt Jan Hartman (2010) om att beskriva en eller flera individers 
livsvärld och sätta sig in i hur individen eller individerna uppfattar sin livsvärld, vilket betyder 
den värld som individen upplever har en bestämd mening. Vidare tar Fejes och Thornberg 
(2011:62) upp att Hermeneutik handlar om att tolka och förstå och förmedla. Hermeneutiken 
innebär även att forskare tolkar texter och de transkriberade intervjuerna till text och tolkas 
därefter ytterligare. Tolkningen går till så att texten som startats gås igenom och forskaren får ut 
en essens av vad texten innebär, detta i sin tur tolkas igen så att en djupare innebörd av texten 
utvinns. Denna tolkningsprocess kallas den hermeneutiska cirkeln och är en av de viktigaste 
grundstenarna i hermeneutiken.  
 
Genom denna analysmetod kommer tolkningar göras av hur respondenterna svarar i intervjuerna, 
och av den insamlade data som rör Visit Roslagen och de båda kommunerna. Och sedan jämföra 
dessa och sedan jämföra och tolka hur dessa kommuner liknar eller skiljer sej från litteraturen och 
tidigare forskning.  
 

2.5 Urval 
Enligt Holme och Solvang (1997) är inte generalisering och representativitet något som är 
huvudsyften i en kvalitativ studie. Det är dock viktigt att de undersökningspersoner som väljs kan 
ge en djupare inblick i det studien ämnar undersöka, för att få en mer fullständig uppfattning. 
Detta urval görs systematiskt utifrån författarens förförståelse gällande ämnet som ska 
undersökas. När respondenterna väljs ut är det enligt Holme och Solvang (1997) en fördel om 
dessa antas ha stor kunskap om det område som ska undersökas. Det ska dock uppmärksammas 
att dessa respondenter av olika anledningar kan vara tendiösa, och frisera sanningen (Holme och 
Solvang, 1997). 
 

2.6 Validitet och reliabilitet  
Enligt Bryman (2011:352) handlar validitet om att man undersöker det som undersökningen utger 
sig för att undersöka. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och hur pass lika resultaten skulle bli 
om undersökningen gjordes om igen. Både validitet och reliabilitet anses vara mer viktiga inom 
den kvantitativa forskningen. Kvalitativ forskning kan alternativt i stället bedömas utifrån 
kriterierna tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2011: 351-353). Enligt Holme och solvang (1997) 
är inte syftet med en kvalitativ undersökning att skapa generalisering, utan att få en förståelse och 
en djupare insikt i det som undersöks (Holme och Solvang, 1997:14). 
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2.7 Intervjuer och genomförande 
Respondenterna som valts ut till denna undersökning förväntas ge en bild av hur vardera 
kommunen resonerar kring valet av hur destinationsutveckling och besöksnäringen behandlas i 
respektive kommun. De utvalda är näringslivscheferna i Östhammar och Norrtälje kommun, samt 
VD:n för Visit Roslagen AB som är upphandlat av vardera kommun för att sköta besöksnäringen 
åt kommunerna.  
Vid undersökningens början var ambitionen att samtliga tre kommuner i Visit Roslagen AB 
skulle undersökas. Anledningen till att inte den tredje kommunen Österåker inte är delaktig med 
någon respondent är för att författaren till denna uppsats inte fick tag i någon respondent inom 
tidsramen för uppsatsen. De övriga urvalen gällande insamlad data skedde för att förtydliga och 
ge en starkare bild av de delaktiga kommunerna i Roslagen.  
 
Norrtälje 
Genomförandet av intervjun med Norrtäljes Näringslivschef Dan Löfgren 
Första kontakten togs med Dan Löfgren via telefon, där en beskrivning om från vilken skola 
författaren kom från och vilket ämne som ämnades undersöka. Där efter efterfrågades en intervju. 
Några veckor senare skickades ett mejl angående undersökningen och en förfrågan angående 
intervjun och när denna skulle kunna genomföras. Då tiden började bli knapp för att genomföra 
uppsatsen och för att intervjuerna behövdes relativt omgående. Var det enda möjliga en 
telefonintervju. Innan telefonintervjun skickades ett mejl med frågorna ut, som först besvarades 
via mejlkontakt. Under telefonintervjun fick respondenterna beskriva mer djupgående på de korta 
svaren de tidigare skrivit via mejlen.  
 
Östhammar 
Intervjun med Östhammar näringslivschef Ulf Andersson skedde på samma sätt som 
ovanstående. Både Löfgren och Anderssons intervjuer varade i ungefär en halvtimme. Båda 
respondenterna körde bil under intervjun, så det var inte alltid så bra ljud, varför det lätt kan störa 
intervjun, samt uppstå missuppfattningar. För att försöka minimera dessa får respondenterna titta 
på anteckningarna via mejl och förtydliga sådant som kan ha missuppfattats. 
 
Visit Roslagen 
Intervjun men Visit Roslagens VD Gisela Norén skedde på Norrtäljes turistbyrå. Den första 
kontakten gjordes via mejl, även här gjordes en presentation av studieområdet samt om det fanns 
en möjlighet för en intervju. Norén föreslog att vi skulle ses på turistbyrån i Norrtälje. Intervjun 
varade i cirka 1,5 timme, och var i en ostrukturerad form, men som hade ett antal frågor. Norén 
ville inte spela in intervjun, varför vissa missuppfattningar kan ha skett av eventuellt bristande 
anteckningarna. Dock skickades anteckningarna till Norén för att hon skulle kunna anmärka på 
eventuella missförstånd, och kunna lägga till något. 
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Ytterligare har en intervju använts i denna uppsats från ett fältarbete som författaren var med och 
genomförde i samhället Grisslehamn i Januari 2015. Detta samhälle ligger i regionen Roslagen, 
varav en intervju genomfördes med Sofia Händel som är projektansvarig i bolaget Visit 
Roslagen. Händel kontaktades via telefon och intervjuades på Norrtäljes turistbyrå. 
Genomförandet av intervjun var av semistrukturerad art där det fanns frågor son styrde intervjun 
men ändå fanns en öppenhet för respondenten att fritt beskriva och tala utanför frågornas ram. 
Intervjun spelades in efter respondentens godkännande och transkriberades sedan.  
 

2.8 Källgranskning och kritik 
Holme och Solvang (1997:137) beskriver olika typer av källor, och att de är till för att belysa 
sådant som forskaren inte själv kan observera utan får ta hjälp av sådana källor som antingen 
upplevt detta själv och kallas primärkälla, eller en sekundärkälla kan berätta om något som har 
hänt men har själv inte vart med.  
 
De källor som används i denna undersökning är intervjuer med primärkällor, samt en 
internetstudie.  Intervjuerna är gjorda med personer som leder kommunernas offentliga stöd till 
besöksnäringen samt med den personen som är VD i bolaget som har fått detta uppdrag av den 
offentliga sektorn på vardera kommun i Roslagen. Det som var oklart innan studien började och 
respondenterna valdes ut var hur bolaget hade bildats. Då undersökningen är genomförd framstår 
det att kommunernas respondenter tidigare bestämt hur besöksnäringen skulle stödjas och att de 
senare varit själva initiativtagarna till att bilda bolaget, och VD på bolaget är anlitat av 
kommunen för att göra det kommunen tidigare gjort. Med denna vetskap kan respondenterna från 
kommunerna vara hemmablinda för verksamheten, då de själva byggt upp den och fortfarande 
bestämmer om den ska fortsätta drivas på detta sätt. VD:n kan även uttrycka sig i termer så att 
bolaget får en positiv klang, då det är beroende av att uppfylla en trovärdighet för att både se bra 
ut i kommunens och näringslivets ögon, då de genom dessa över huvud taget lever. 
 
Internetkällorna kommer från sekundära källor då tidningarnas reportrar har intervjuat och samlat 
in till artiklarnas material, dessa är endast med för att få en liten kritisk vinkel utifrån. 
Övrig information från nätet består i information från kommunernas hemsidor och statistik från 
SCB vilka används för att få en ytlig uppfattning om hur kommunerna ser ut i stort. 
 
Denna kvalitativa metod som används ger en inblick i hur Roslagen upplevs av de som planerar 
Roslagen som besöksdestination. Som ovan beskrivet kan de respondenter som i huvudsak gett 
ton till denna studie med fördel ha kunnat kompletteras med en kvantitativ metod där enkäter 
skulle kunde ha kunnat skickas ut till ett antal näringsidkare kring besöksnäringen i kommunerna. 
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3. Teori  
Detta kapitel går igenom de teorier och begrepp som utgör grunden för denna studie, samt syftar 
till att ge en förförståelse kopplat till destinationer och destinationsutveckling. Dessa teorier och 
begrepp kommer i slutet av detta kapitel sammanställas till en teoriram vilken i analysdelen 
kopplas med empirin för att komma fram till undersökningens slutsatser. 
 

3.1 Destinationsutveckling genom planering och nätverk 
Som nämndes i inledningen är en besöksdestination enligt Göran Andersson (2012) definierat 
som “En fokuserad geografisk plats som tillräckligt många målgruppsindelande besökare vistas 
på för utifrån sina egna behov och imageuppfattning om resmålet, samt där ett helt 
besökserbjudande erbjuds på ett hållbart sätt genom samverkande näringsliv och offentlig 
sektor” 
 
Enligt Rosenberg och Wahlberg (2004) innebär destinationsutveckling utvecklingen av en 
destinations attraktivitet.  
 
Muller (2007) anser att det för en framgångsrik destinationsutveckling är viktigt att den sker 
genom planering av de gemensamma aktörerna på destinationen, och att dessa aktörer innefattar 
både lokalbefolkningen, näringslivet och den offentliga sektorn. 
 
Rosberg och Wahlberg (2004:5) nämner två sätt som destinationsutveckling kan ske på. Den ena 
utvecklingsformen kallas organisk utveckling, här utvecklas en destination mer spontant efter 
gällande marknadskrafters påverkan. Den andra formen kallas organiserad destinationsutveckling 
och är strategisk och medveten. Rosberg och Wahlberg (2004:5) Då konkurrensen enligt Rosberg 
och Wahlberg (2004:5) ökar inom turistnäringen, så behövs det en organiserad 
destinationsutveckling. Perifera destinationer är extra känsliga för denna konkurrens och det kan 
där med vara helt avgörande för dessa att komma igång med strategiska insatser för 
besöksnäringen i ett tidigt skede, för att inte andra destinationer istället blir valda av besökarna. 
Ytterligare finns det en risk att destinationen vid en organisk utveckling kan förstöra naturen och 
kulturella värden, vilka ofta är de värden som lockar besökare och gör destinationen attraktiv, och 
i sin tur skapar en finansiell hållbarhet. Denna utveckling kallas ofta för ad hoc utveckling 
(Rosberg och Wahlberg, 2004:5) 
 
Enligt Zehrer Et al (2014) ökar en destinations ledningsorganisation konkurrenskraften för en 
destination. En destination blir mer konkurrenskraftig ju högre samverkan som finns mellan 
nätverkets aktörer, vilket innebär att nätverkets ledare måste arbeta aktivt med destinations 
hantering och skapa gemensamma överenskommelser och regler (Zehrer Et al. 2014). 
 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:30375/FULLTEXT01.pdf
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3.2 Management och nätverk  
Voggler och Pechlaner (2013) beskriver denna förskjutning från offentlig/statlig styrning till en 
styrning från fler aktörer i samhället med begreppet governance som har fått ökat intresse och 
kring ledning av turistdestinationer i form av nätverk av intressenter och aktörer för att kollektivt 
skapa strategier och agerande. Enligt Svensson et al (2005) betyder ett governance perspektiv att 
varken det offentliga eller företagen leder en process mer än den andra, det finns här alltså ingen 
given hierarki (Svensson et al 2005).  
  
Även Hall (2008) betonar vikten av relationer och nätverk, och att governance är ett sätt att leda 
gemensamma frågor inom ett område både politiskt och ur ett samhällsintresse. Det finns en 
ökning av den offentliga planeringen av den allmänna turismen att hjälpa och utveckla nätverk 
som arbetar med turistutveckling, och utveckla relationen med privata intressenter och 
allmänheten. Hall (2008:224) beskriver fyra sfärer vika är viktiga för destinationsplaneraren i 
relation med intressenterna, dessa är att öka konkurrenskraft och regional utveckling, att främja 
nätverk och kluster samt arbeta med konfliktlösning. Planeraren får en roll att bli själva kittet som 
för samman olika parter som berörs på en destination och måste bilda ett förtroende både mellan 
sej själva och de olika parterna , men även mellan parterna som ska samverka i nätverket eller 
nätverken (Hall 2008:224). 
Dessa nätverk är ofta förhållandevis nya fenomen på destinationer och arbetar med att underlätta 
informationsutbytet och kunskapsöverföring mellan aktörerna i nätverket (Zehrer Et al 2014). Då 
denna nätverksform är så pass ny, krävs en rejäl utveckling av professionalisering för att nå en 
högre kvalitet på nätverket. Denna kvalitetsökning är viktig för att kunna driva ett långsiktig och 
hållbar destination genom destinationsledarskap (Zehrer Et al 2014). 
Gibson, Lynch, Morrison (2007) ser nätverk ut i från en livscykel som kan utvecklas mer 
effektivt och göras längre beroende av hur nätverk behandlar spänningar som kan dyka upp 
mellan kommersiella och offentliga intressen, vilka ger effekt på; målsättning, planer, aktiviteter 
och relationer.   
 
Gibson et al (2007) hävdar även att nätverk har en ökad betydelse för ekonomisk utveckling på 
en destination, och att det har skett en förskjutning från offentligt styrda turistnätverk till mer 
kommersiellt styrda nätverk, dessa nätverk kan i sin tur skapa en bro mellan och spegla både 
kommersiella och offentliga intressen (Gibson et al. 2007). 
 
Tidigare har organisationer som handskats med besöksnäringen oftast arbetat med 
marknadsföringen. Presenza, Sheehan, Ritchie (2005) belyser att synen på planerares och 
destinationsorganisationers betydelse har förändrats. DMO är en förkortning och har tidigare 
inneburit destination marketing organization, men innebär nu mera destination management 
organization (Presenza et al, 2005). Detta innebär att destinationsorganisationen får ett större 
förvaltningsansvar i stället för att enbart marknadsföra destinationen. Med detta utökade ansvar 
framträder organisationen som destinationsutvecklare, detta innebär enligt Presnza et al (2005) att 
organisationen även arbetar som en katalysator och handledare.  
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3.3 Intern och extern marknadsföring, identitet och image 
Zehrer Et al (2014) pekar på flera egenskaper som är väsentliga för ett nätverk och för en 
destinations utveckling. Destinationsnätverkets ledare måste bland annat skapa strategier och en 
vision om hur de ska kunna leda och samordna och presentera en samlad turistprodukt till kunden 
(Zehrer Et al (2014). Genom med att konkurrensen är stor, betyder det att endast företag som 
uppfyller kundernas behov kommer att överleva (Zehrer Et al (2014). För att öka företagens 
möjligheter att överleva är det viktigt för nätverksledare att sprida kunskap om 
produktutveckling, detta kan göras mellan företagare i form av samarbetsaktiviteter som 
nätverkets ledare anordnar, vilket är ett sätt att samla nätverkets sociala kapital kan vara att 
genomföra gemensamma projekt Zehrer Et al (2014). 
 
Destinationen utvecklas bland annat genom destinationens aktörers samarbete gällande 
marknadsföring och försäljning (Zehrer Et al (2014). Det kan vara svårt att leda turistnätverk då 
de består i så många olika typer av intressenter som på något sett ska sätta ihop en gemensam 
turistprodukt (Zehrer Et al (2014). Grängsjö (2001) talar om destinationens turistprodukt vilken 
består i fem karaktärsdrag vilka är; tjänsteproduktion (immateriell), en multi-element produkt, 
gränsorganiserad, fragmenterad och säsongsvarierad. Detta innebär att turistprodukten inte består 
i en enda produkt utan en sammansättning av produktprocesser (Grängsjö, 2001). Turisten eller 
besökaren konsumerar det som denna vill uppleva på destinationen och tvingar där med samman 
flera aktörer för att bilda det totala värdet av destinationen och som kan kallas turistprodukt 
(Grängsjö, 2001). 
Presenza, A, Sheehan, L, Ritchie, L, (2005) anser att destinationsorganisationens marknadsföring 
utövar verksamheter gällande både intern och extern marknadsföring. Den externa 
destinationsmarknadsföringen innefattar den verksamhet som görs för att locka besökare till 
destinationen, sådana verksamheter kan exempelvis vara mässor, broschyrer, webb för 
försäljning, event och festivaler, direktpost, direkt försäljning, annonsering och kooperativa 
program. Intern destinationsmarknadsföring handlar om de aktiviteter organisationen utför inom 
destinationen för att besöksnäringen ska upprätthållas och utvecklas. Sådana aktiviteter kan vara 
att samordna besöksnäringen på destinationen (Presenza, Et al, 2005). 
 
Identitet  
Destinationsledare bör ha aktiva deltagare via nätverk som bidrar med kunskap. För detta krävs 
det ett förtroende mellan aktörerna, för att kunna representera destinationen kollektivt måste 
aktörerna arbeta för en gemensam identitet (Zehrer Et al (2014). Denna identitet kan enligt Baker 
och Cameron (2008) spegla det destinationen vill nå och försöker vara som helhet. 
Om organisationen för destinationens management ska lyckas med detta är det viktigt att 
organisationen på en destination får erkänd legitimitet och tillit från både offentliga och 
kommersiella aktörer, vilket kan vara svårt (Voggler, Pechlaner 2013). Något som kan leda till 
misstro till nätverkets ledning är om denna arbetar med en envägskommunikation mot 
intressenterna, eller om  information blir försenad (Zehrer Et al (2014) 
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Image 
En turistdestinations image kan enligt Goje, Muresan, Prada, Dincu (2013) förklaras som den 
uppfattning och känsla som besökaren har gentemot destinationen. Den kan uppstå genom egen 
eller andras vidare berättade erfarenheter av destinationen Goje Et al (2013). 
Denna image kan påverkas genom vilka intryck, övertygelser och idéer som en eller flera 
personer har om en destination. Målet för en destinations image bör enligt Goje Et al (2013) bestå 
av destinationens individuella attribut, vilka innefattar klimat, resurser, fysiska eller konstgjorda 
attraktioner, unika eller sällsynta mål, symboliska, anläggningar och logi, infrastruktur samt hur 
besökarens rörlighet och dennes mentala bilder, vilka skapar en upplevd erfarenhet om 
destinationen. 
Besökarens attityd till destinationen påverkar i sin tur beslutsprocessen om vilken destination 
som slutligen väljs eller vilken destination en person kan tänka sig att välja, denna image som 
personen upplever att en destination har är mer känslomässigt bundet än valet av själva 
konsumentprodukten (Goje et al 2013). 
 

3.4 Hållbar utveckling 
Den omsättning som konsumtionen inom destinationen genererar kan bidra med en ökad 
sysselsättning och ett ökat lokalt skatteunderlag (Elbe, 2002). Detta kan i sin tur påverka 
destinationens identitet positivt. En positiv identitet lockar enligt Elbe (2002) ytterligare 
investerare till destinationen och fler som vill flytta dit. Investeringarna utvecklar besöksnäringen 
och i sin tur innebära ett ökat utbud av exempelvis restauranger eller samhällsservice, vilket inte 
bara gynnar besökarna utan även invånarna på destinationen. Det finns dock en risk för negativa 
följder om destinationen exploateras för hårt. En sådan utveckling kan skapa skador på naturen 
och på kulturmiljöer. Ett allt för stort antal besökare kan även skapa en intolerans mellan 
besökare och invånarna på destinationen. För att utveckla en hållbar destination förespråkar Elbe 
(2002) därför att samhällets planerare ska planera för en långsiktig destinationsutveckling.  
 
Elbe (2002) påvisar att det är viktigt med en turistorganisation på en destination, för att det 
långsiktigt ska kunna planeras hållbart. Enligt Elbe bör det finnas en viss ordning, där 
turistorganisationen samordnar turismens aktörer. Om turistorganisationen inte har kontroll på 
destinationens aktörer blir inflytandet sämre gällande planeringsarbetet. Elbe (2002) anser att 
turistorganisationen bör planera med de andra istället för för de andra, och koordinerar snarare än 
leda.  
Som även definieras i inledningen av denna uppsats är hållbar utveckling en utveckling enligt FN 
” …utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov”. Var av både ekologiska, sociala och ekonomiska 
dimensioner ska samexistera och stödja varandra (FN). Som ovan nämns av Rosberg och 
Wahlberg (2004:5) är besöksnäringen ofta baserad på kulturella och naturliga miljöer, vilket leder 
till att dessa miljöer måste hanteras hållbar för att näringen ska kunna tjäna pengar på dessa 
långsiktigt. 
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3.5 Egen teoriram 
I denna del har en sammanvägning gjorts av några av  de teorier som beskrivits ovan i den 
teoretiska förförståelsen. Dessa teorier ska sedan vägas mot den insamlade empirin i 
analysdelen. 
 
De teoretiska verktygen som främst kommer att användas från de fyra teman som beskrivits ovan 
kommer främst användas  i analysdelen  
 
Angående planering av destinationer kommer Rosberg och Wahlbergs (2004:5) teorier främst att 
användas kring vikten av en organiserad destinationsutveckling för att kunna konkurrera.  
 
Gällande management och nätverk används främst Halls (2008) teorier gällande governance som 
ett sätt att leda planering i nätverk.  
 
Från stycket om marknadsföring, identitet och är det i huvudsak Zehrer Et al (2014) teori om hur 
en ledare för en destination bör göra för att bilda en samlad turistprodukt på destinationen som 
används. 
 
Angående hållbar utveckling är det huvudsakligen Elbes (2002) teori angående de styrkor och 
svagheter som finns kopplat till besöksnäringen, vilket betyder att långsiktig planering är det som 
anses vara bäst för en hållbar destinationsutveckling. Även FN:s genom Bruntlandsrapportens 
(1987) teori används för att beskriva vikten de; sociala, ekonomiska och ekologiska 
hållbarhetsfaktorernas samspel. 
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4. Empiri 
 
I det här stycket redogörs den insamlade primära och sekundära data gällande de undersökta 
kommunerna Norrtälje och Österåker samt Visit Roslagen. 
 

4.1 Beskrivning av de undersökta kommunerna 
 
Östhammar 
Östhammar kommun är den kommun som ligger längst norrut av Roslagens fyra kommuner. 
Denna kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 21 435 invånare. Centralorten i 
kommunen är Östhammar. Kommunen har mer än 5000 fritidshus och cirka 1000 öar. 
Östhammar har även kärnkraftsverket Forsmark som är känt och även är ett 
besöksmål(Östhammars kommuns hemsida).   
 
Norrtälje 
Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har enligt SCB (2014) en befolkning på 57  568 
personer. Detta antal fördubblas dock under sommarhalvåret (Visit Roslagen). Centralorten i 
kommunen är Norrtälje. Största arbetsgivaren är kommunens ägda bolag. Norrtälje kommuns 
näringsliv har några stora företag men består för övrigt av flera små företag inom handel, service 
och tillverkning. För att vara en Stockholmskommun är även Jordbruken av betydande antal. 
Norrtälje kommun har växande besöksnäring och ett stort antal fritidsfastigheter vilka även 
påverka efterfrågan inom flera branscher inom besöksnäringen (Norrtälje kommun) 
Visit Roslagens hemsida beskriver Norrtälje som Roslagens hjärta och huvudstad. Kommunen 
har cirka 11 000 öar och består i inlandet även av öppet landskap (Visit Roslagen).  
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 Karta över Roslagen 
 

 
Bild 1. Området som är inringat i svart visar vilka kommuner som har avtal med Visit Roslagen 
AB. De röda linjerna markera kommungränser och länsgränser(Kartan kommer från 
Valmyndighetens hemsida 2010, med eget tillägg av Roslagens inringning i svart . 
 
 

4.2 Framväxten av destinationen Roslagen   
Det här avsnittet innefattar den insamlade informationen som följer syftets och 
frågeställningarnas teman. De intervjuade personerna är näringslivscheferna på Norrtälje (Dan 
Löfgren 20/4-2015) och Östhammars kommun (Ulf Andersson 23/4 -2015), och Visit Roslagens 
VD (Gisela Norén 30/4-2015) och projektansvarige (Sofia Händel 5/2-2015). Händels intervju är 
baserad på en tidigare undersökning som gjordes i Januari 2015 angående Visit Roslagen och en 
mindre destination i Roslagen.  
 
Destinationen Roslagen är en region som sträcker sig över Stockholm och Uppsala län och 
innefattar de fyra kommunerna; Vaxholm, Österåker, Norrtälje, Östhammar. Enligt Visit 
Roslagens projektansvarige Sofia Händel finns det inget regionförbund i Stockholms län men det 
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finns det i Uppsalas län. Norrtäljes näringslivschef Dan Löfgren berättade att Roslagsregionen 
har inte någon politisk gräns mer än de kommuner som anser sig ingå i Roslagen. Löfgren 
berättade även att Roslagen är ett område som finns av historiska skäl samt framställs i litterära 
verk och kulturen framställt av bland annat Evert Taube och Albert Engström. Ordet Roslagen 
kommer enligt Östhammar kommuns hemsida från ordet roden (rodd) och  skeppslag. Roden 
finns omnämnt i Uppsalalagen 1296 och började kallas för Roslagen under 1400-talet. Händel 
berättade att dessa skeppslag även kallade roddarlag ansvarade för att ro kungens båtar om det 
blev krig. De som rodde kallades för Rospiggar, vilket fortfarande invånarna kallas i Roslagen 
(Händel 2015).   
Idag har kommunerna som ligger i Roslagen sammanlagt 131 451 stycken invånare (SCB). Detta 
antal fördubblas nästan under sommaren på grund av den stora mängd besökare och fritidshus 
(Visit Roslagen). Skärgården med sina uppåt 13 000 öar samt regionens bevarade Vallonbruk och 
gamla herrgårdar lockar även besökare till Roslagen (Visit Roslagen).  
Besöksnäringen i Roslagen är enligt Visit Roslagens VD Gisela Norén beroende av väder och 
vind. Vilket innebär att om det är en bra sommar så är det jättemånga som bor i Roslagen och 
besöker sina stugor (Noren). Enligt Norén ser det ungefär likadant ut för alla skärgårdskommuner 
med att det ofta är landsbygd och att det är när besökare stannar som den största förtjänsten görs, 
och att det över tid sker en ökning på cirka 20 % av besöksnäringen.  
 
Kommunerna i Roslagen började för cirka 15 år sedan i ett tidigt skede fundera på att skapa en 
destination där man bortser från de kommunala gränserna och marknadsför och profilerar 
kommunerna under samma namn i stället för var för sej (Händel).  
Detta lade enligt Norén grunden för den styrgrupp och samarbetsavtal som bildades 2008 mellan 
samtliga kommuner i Roslagen. Avtalet berörde i huvudsak en gemensam marknadsföring, som 
kommunerna lade en gemensam pott pengar till (Norén).  
Roslagens region har enligt Östhammars näringslivschef  Ulf Andersson av tradition en 
samverkan kring det gemensamma varumärket Roslagen. Enligt Andersson är besöksnäringen en 
väl etablerad och av Östhammars kommunen prioriterad näring varför ett sådant samarbete föll 
sej naturligt då det ansågs utveckla denna näring ytterligare.  
Löfgren berättade att  kommunernas liknande struktur gällande geografisk storlek, folkmängd, 
skärgårdskontakt och ganska mycket besöksnäring har stor betydelse för samarbetet. En stor 
drivkraft till kommunernas samarbete handlade även enligt Löfgren om personkemin som fanns 
mellan kommunernas ansvariga kring besöksnäringen, vilket bidrog till att de tyckte att det var 
roligt att arbeta tillsammans (Löfgren).  
Till en början samarbetade kommunerna endast gällande marknadsföring i form av gemensamma 
webbplatser, broschyrer, mässdeltagande och kompetensutveckling, vilket var mer 
kostnadseffektivt än om det gjordes enskilt (Löfgren).  
Inledningsvis skötte de olika kommunerna sin utveckling kring besöksnäringen mer i otakt 
(Löfgren). Men idag anser Andersson att kommunerna har sett till att bli mer synkade med 
varandra gällande besöksnäringen.  
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Efter hand kom den nationella strategin och då ansågs besöksnäringen kunna skötas bättre genom 
ett destinationsbolag, för att kommunen inte fick marknadsföra någon enskild aktör utan 
informera likadant om alla aktörer (Händel). Ett destinationsbolag ansågs vidare kunna få 
besöksnäringen att växa, och fördelaktigt kunna jobba med försäljning och med turistbyråerna 
(Händel).  
Tidigare hade näringslivet i kommunerna agerat mer som mottagare av kommunens lösningar 
kring destinationsutveckling och bett om medel till olika insatser (Löfgren och Andersson). 
Varför kommunerna efter den nationella strategins uppkomst började arbeta för att näringslivet 
inom besöksnäringen skulle bli mer aktiva och bilda ett bolag där både det offentliga och  privata 
kunde mötas (Löfgren) 
 

4.3 Kommunens process till bolagiseringen 
Vägen till ett bolag var enligt Löfgren lång och med många olika processer. Det inledande syftet 
till Norrtäljes kommuns initiativ till organisationen via ett bolag var att klargöra kommunens och 
näringslivets roll och ansvar (Löfgren). Kommunen bjöd då in branschen för att undersöka om de 
ville ta ett helt eget ansvar för branschstödet från kommunen, då kommunen ansåg att de som 
sitter som kommunal tjänsteman eller kommunpolitiker inte är de som är mest lämpade att ta 
beslut om de 3,5 miljoner som avsätts till årligt branschstöd. Med den nationella strategin som 
grund genomfördes seminarier och diskussioner med branschen. 
I början hade inte företagen i branschen någon uppfattning om hur en gemensam utveckling 
kunde ske, och litade då på att kommunen skulle ha en strategi för detta. Detta ledde till att 
kommunen gjorde en upphandling, som sedan fick avslutas då det enda anbudet som kom var 
undermåligt. Kommunen insåg då att den aktör som sökte inte fanns på marknaden, vilket ledde 
till att kommunen själva fick skräddarsy ett bolag som efter några omprövningar blev anlitat 
(Löfgren). Den kommunen som först gjorde ett bolag var Östhammar då de hade fått 
stimulanspengar för slutförvaring av kärnbränsle, vilket gag kommunen mer resurser för 
satsningar på övriga näringslivet i Östhammar och skapade ett försprång jämfört med de andra 
kommunerna i Roslagen. 
  
Andersson fick 2009 i uppdrag av Östhammars kommun att involvera Lokalt näringsliv i 
utvecklingen av besöksnäringen som tidigare agerat mer som mottagare av kommunens lösningar 
kring destinationsutveckling. Detta resulterade i bolaget Visit Östhammar AB, som ägdes av 
cirka 60 stycken lokala företag och kommunen. Bolagets uppdrag styrdes av ett avtal med 
kommunen, och innehöll de uppgifter som kommunen tidigare skött, det vill säga; driva 
destinationsutveckling, bedriva turistbyråverksamhet, och marknadsföra. Andersson anser att det 
var en komplicerad resa att hitta denna lösning, men att Östhammar var något av en förebild, 
bevisat genom att Norrtälje och Österåker ville vara med. Där med byttes bolagets namn till Visit 
Roslagen, och emitterade nya aktier så att de nya kommunerna kunde bli aktieägare, samt det 
lokala näringslivet i Norrtälje och Österåker och näringslivet i Vaxholm. Östhammar sålde 10% 
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var till de nya kommunerna, så att de tillsammans äger 30%, och det lokala näringslivet äger 
fortfarande 70% .  
Enligt Norén valde Vaxholms kommun att inte gå med i bolaget vilket betyder att det inte finns 
ett avtal mellan Visit Roslagen och Vaxholm, men Norén påpekar att Vaxholm ändå ingår i 
regionen Roslagen och att bolaget även samarbetar och hjälper besöksnäringen som är 
intresserade av detta från Vaxholm.  
Det bolaget idag sköter är något som samtliga kommuner tagit på sig genom ett 
näringslivsfrämjande uppdrag. En upphandling av detta uppdrag kan enligt Löfgren bara göras 
om samtliga företag kan sitta med och att det inte uppfattas eller blir ett enskilt stöd för ett enskilt 
företag (Löfgren).  
 

4.4 Hur bolaget fungerar 
Visit Roslagen arbetar med fyra affärsområden, vilka är -, turistutveckling, -turistservice, -
marknadsföring och -försäljning. Och syftet är att utveckla aktörers affärer, inte bara aktieägarna, 
utan alla turistaktörer i Roslagen (Norén). 
 
Informationsunderlag till blivande aktieägare i Visit Roslagen AB  
Visit Roslagen skickade 2011 ut ett informationsunderlag och inbjudan till turistföretag i 
Roslagen angående teckning av aktier i Visit Roslagen AB. I informationsunderlaget står det att 
ett av bolagets mål är att bli en av Sveriges fem mest attraktiva destinationer, och att de behöver 
konkurrera på liknande villkor som andra attraktiva destinationer. Detta ska enligt 
informationsunderlaget ske genom ett destinationsbolag i Roslagen, vilket täcker kommunerna 
Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar. Destinationsbolaget Visit Roslagen AB ska 
ytterligare ha ett nära samarbete med kommun, näringsliv, föreningar, och besökare och 
tillsammans stärka Roslagen som varumärke. Informationsunderlaget beskriver fyra punkter som 
bolaget ska möjliggöra. Dessa punkter består i att; skapa en mer effektiv marknadsföring, 
utvecklas i samarbete med näringslivet inom regionen, stärka organiseringen i Roslagen, och för 
att stötta Visit Roslagen med kunskap, engagemang, idéer och nätverk. Meningen med ett 
aktieköp är att kunna påverka och bidra till ett lokalt gemensamt turismarbete. 
Informationsunderlaget skriver att det med många aktieägare i Visit Roslagen ökar chansen för 
Roslagen att bli en av Europas självklara besöksdestination.  
 
Man kan enligt underlaget även teckna ett partnerskap med bolaget, där bolaget i gengäld 
marknadsför och säljer produkter via sina kanaler.  
I underlaget står det även att det finns en gräns för hur många aktier man får äga, för att undvika 
dominans från någon aktör. En intresseanmälan som aktieägare skulle enligt underlaget vara en 
tydlig viljeyttring att bidra till bolagets finansiering och utöva ett ägaransvar.  
 
Underlaget beskriver bildningen av Visit Roslagen som en möjlighet att skapa en profilerad 
destination, men anser sej vara för små för att kunna konkurrera ur ett nationellt och 
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internationellt perspektiv. Affärsidén är i informationsunderlaget att “Visit Roslagen 
marknadsför, säljer och utvecklar turismen i Roslagen”(s.4) detta ska ske genom att finna 
synergieffekter mellan aktörer och erbjuda kompetensutveckling, marknadsföring och 
försäljning. Försäljningen av aktörernas produkter till turister ska göras mot provision, och Visit 
Roslagen ska förmedla turisternas behov till aktörerna så att de kan vidareutveckla sej. 
Informationsunderlaget innehåller även en vision som uttrycker att Roslagen ska bli en profilerad 
destination med ett starkt varumärke på den europeiska marknaden. Genom denna utveckling ska 
enligt visionen näringslivet få en starkare ekonomi och ökad lönsamhet, vilket skulle leda till fler 
nyetableringar och inflyttningar till regionen. Målsättningarna som presenteras i 
informationsunderlaget kopplas till den nationella strategin för exportmognad till att Roslagen 
ska vara en exportmogen destination till 2015. Ytterligare två mål var att det 2015 skulle gå att 
boka eller sälja 40% av Roslagens turistaktörer via Visit Roslagen och att 2020 vara en av 
Sveriges fem starkaste destinationer enligt Visit Swedens rankning (Informationsunderlag 2011). 
 
När bolaget Visit Roslagen startade och började arbeta med destinationsutvecklingen ansåg Visit 
Roslagen den nationella strategins modell för tungjobbad (Norén). Bolaget tog därför under ett 
halvår fram en egen arbetsmodell tillsammans med föreningen Uross för att utveckla Roslagen 
som ett Leaderområde (enligt Uross hemsida är Leaderområde ett landsbygdsområde med mindre 
än 20 000 invånare i tätorten). Detta gjordes genom att först göra en SWOT -analys (analys av 
styrkor, svagheter, möjligheter, hot), och en inventering av besöksnäringen i regionen (Norén).  
Denna arbetsmodell involverade tre platser i Roslagen som ansågs ha olika förutsättningar och 
miljöer, och var Justerö, Östhammar och Grisslehamn. Enligt Norén arbetar Visit Roslagen inte 
bara geografiskt utan även tematiskt med destinationsutvecklingen en stor del av besökarna i 
Roslagen är sådana som sysslar med fritidsaktiviteter i naturen så som cykling och vandring 
varför det finns projekt som ämnar utveckla vandrings och cykelleder. Ett exempel på ett sådant 
är ett projekt i Östhammar som arbetar med att försöka knyta ihop vandringslederna 
Upplandsleden och Roslagsleden, vilket sker genom nätverkande grupper (Norén). Visit 
Roslagen arbetar fortfarande med att skapa kontakt med besöksnäringen i regionen. Det ser enligt 
Norén olika ut men ett sätt är genom att Visit Roslagen går med i olika företagarföreningar 
(Norén). 
 

4.5 Det gemensamma uppdraget och vilka skyldigheter och rättigheter finns 
Varje kommun har som nämnts i tidigare avsnitt var sitt avtal med Visit Roslagen (Bilaga 3 och 
4). Dessa avtal innehåller uppdrag som kommunen betalar bolaget för att sköta (Norén). Avtalen 
ser i stort sätt lika ut mellan kommunerna och handlar om att bolaget ska ta hand om 
turistbyråerna, marknadsföringen och destinationsutvecklingen i kommunerna och regionen.  
Visit Roslagen tar även affärsmässiga uppdrag utanför kommunernas avtal för att överleva, 
exempel på sådana uppdrag är  konferenser, stuguthyrning, mässor, uppdrag av kommunen om 
nyinflyttning (Norén). 
 



 

21 
 

I avtalen (Bilaga 3 och 4) står det att bolaget ska ansvara för beställning av besöksstatistik och 
gästnattstatistik. Det har under Visit Roslagens korta tid skett på olika sätt. under 2012 0ch 2013 
valde bolaget att pausa insamlingen av statistik för att bolaget inta var nöjda med hur det 
dåvarande företaget gjorde detta. Statistiken samlas sedan 2014 in av HUI vilka även mäter åt 
tillväxtverket.  
 
Norrtälje betalar 3,5 miljoner per år för att bolaget ska sköta deras avtalade uppdrag (Löfgren). 
Hur bolaget utför uppdraget lägger sej enligt Löfgren kommunen inte i så länge det blir positiva 
utfall i besöksnäringen som exempelvis fler anställningar och växande företag (Löfgren). 
Kommunen är enligt Löfgren inblandad i besöksnäringen gällande infrastruktur, gator, 
stadsutveckling, inflyttning, infrastruktur gällande renhållning. Norrtälje kommun har genom 
Löfgren en nära kontakt med bolaget genom upphandlingsmöten och avtalsuppföljning 
(Löfgren). 
 
Andersson berättade att kunderna till bolaget är kommunerna och turistaktörerna som betalar till 
Visit Roslagen AB. Enligt Andersson har Östhammar en tjänstekoncession med Visit Roslagen 
vilken skiljer sig från ett vanligt kommunalt avtal genom att det får göra affärer. Denna 
koncession beskriver vad som ska göras och sedan får bolaget fria händer angående hur detta 
görs. Anderssons uppdrag är att skapa en bra upphandling där det lokala näringslivet tillgodoses 
samt att ta reda på vad företag, besökare, och invånare förväntar sig. Andersson anser att det finns 
en god insyn i bolaget och att de möts ofta. Verksamhetsuppföljning med bolaget brukar göras 
tillsammans med Österåker och Norrtälje för att få en större inblick i vad som kommer att ske i 
Roslagen.  
 
Utöver de avtal som bolaget har med vardera kommun sker beslutsfattningen enligt Andersson 
och Löfgren som i alla aktiebolag, där VD och styrelse har beslutanderätt och skyldigheter enligt 
lagen där det även sker en bolagsstämma där aktieägarna får chans att påverka bolaget 
Andersson, Löfgren).  
 
Visit Roslagen har reglerat så att de som köper aktier ska vara verksamma inom regionen 
Roslagen. Det finns även en gräns för hur många aktier som får köpas så att ingen tar över med 
extra mycket inflytande (Norén). Aktieägarna kan enligt Norén vara olika företag eller 
organisationer, och behöver inte vara verksamma i besöksnäringen. De som är aktieägare idag är 
sådana som inser att en utveckling av besöksnäringen även gynnar dem (Norén).  
 
Visit Roslagen erbjuder sedan 2014 partnerskap där bolaget i gengäld marknadsför och säljer 
produkter via sina kanaler som att hjälpa till mer pressen samarbeten och kurser (Norén). Det är 
enligt Norén en medvetet låg avgift för detta partnerskap för att fler aktörer ska kunna vara med 
och påverka, då många är småföretagare.  
Visit Roslagen arbetar enligt Händel även mycket med nätverksträffar och med att försöka få 
ihop grupper lokalt som exempelvis Österby bruk och Vallonbruket. Händel berättade vidare att 
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Visit Roslagen arbetar med dessa träffar för att se vad de kan hjälpa till med och se vad som kan 
behövas på orten för att den ska kunna utvecklas i genom en gemensam satsning. Några sådana 
träffar som anordnas av Visit Roslagen är enligt Händel frukostmöten, olika utbildningar och 
destinationsdagar. Dessa träffar har delvis ett syfte att sprida kunskap vilket Händel anser vara 
viktigt så att aktörerna som är verksamma på fältet exempelvis kan få ta del av olika analyser, 
forskning eller strategier som Visit Sweden framställt. Sådan information kan enligt Händel 
annars fastna på destinationsbolaget och bara bli en skrivbordprodukt.  
Ytterligare ett sätt att sprida information och bilda ett välkomnande klimat för besökare anordnar 
Visit Roslagen ambassadörsutbildningar. Utbildningen innehåller teori och värdskap, samt att åka 
ut på en guidad båttur. Till en början var dessa utbildningar tänkta att utbilda personer inom 
servicebranschen, men det visade sig finnas ett stort intresse från lokalbefolkningen som kom på 
dessa, enligt Norén är de väldigt stolta efter sin utbildning och marknadsför vidare till släkt och 
vänner och besökare, vilket bidrar till ett gott värdskap för regionen. 
 

4.6 Fördelar och svårigheter med bolaget 
Enligt Andersson är näringslivets insyn, påverkan och engagemang bättre idag än tidigare. 
Andersson anser även att  ansvar och befogenheter angående besöksnäringen nu ligger hos dem 
som bäst kan förvalta dem. Det var enligt Andersson värdefullt resursmässigt och 
kostnadseffektivt då fler nu är engagerade i verksamheten. Ytterligare en fördel ansåg Andersson 
vara att ett bolag kan tjäna pengar på ett annat sätt än hur kommunen kan göra. Bolaget har en 
bokningsbar webb till bland annat hotell och event , vilket inte kommuner har (Andersson). 
Anderson påpekade även "...att besökare inte ser politiska gränser när de upplever en 
destination. Östhammar definierar sin destination som Roslagen, och därför är de politiska 
gränserna oviktiga" (Andersson). 
  
Bolaget har ett tydligt uppdrag från kommunens sida, vilket gör det lätt att följa upp effekterna, 
och att det via ett bolag kan ske en mer flexibel utveckling av besöksnäringen, då eventuella 
beslut inte sker i förvaltningsform, vilket kan kräva ett större antal beslut vilket enligt Löfgren 
"...kan kräva en ärendeberedning och i värsta fall gå igenom kommunfullmäktige, av denna 
anledning är bolagsformen enklare, då de får en klumpsumma och ett uppdrag, vilket är mer 
flexibelt" (Löfgren). 
 
Löfgren anser att Bolaget bidragit med positiva effekter genom "...exempelvis ett samlat 
uppträdande, struktur och lugn och ro". Löfgren beskrev dessa effekter: samlat uppträdande 
genom en gemensam organisation som driver driftservice och destinationsutveckling i alla de 
delaktiga kommunerna finns en gemensam struktur för turistbyråer och gemensamma 
telefonnummer, och trycksaker, webb mässor och genom gemensam kompetensutveckling och 
utbildning av aktörer. Enligt Löfgren skapar denna struktur lugn och ro, genom att det inte längre 
finns ett behov av att fatta lösande beslut i kommunen, och inte längre finns utrymme för 
politiska inhopp, eller utrymme för enskilda synpunkter från enskilda aktörer på samma sett. 
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Löfgren anser att det är "...viktigt att komma ihåg att besökarna sällan bryr sej hur vi delar upp 
arbetsuppgifterna"(Löfgren). 
 
Både Andersson och Löfgren ansåg att besöksnäringens effekter var svåra att mäta och dra 
slutsatser från via statistik. Andersson anser inte att besöksstatistik är tillförlitlig och anser inte 
denna vara någon bra grund till beslut. Östhammar försöker i stället titta på och mäta efter hur 
många verksamma företag det finns i kommunen och hur det går för dem. 
 
Löfgren anser att bolagets effekter är svåra att tolka, men att besöksnäringen växer i kommunen. 
Hela branschen har svårt att följa upp insatser och mäta besöksnäringens ekonomiska effekter 
enligt Löfgren. Men ett tecken på att det går bra är att besöksnäringen växer genom växande 
företag och fler anställningar. 
 
De svårigheter som Löfgren ser från den offentliga synvinkeln med bolaget är att det fortfarande 
finns förväntningar från företagen på att kommunen ska ge dem stöd trots att allt nu kanaliseras 
via bolaget. 
Enligt Andersson har övergången till bolagsformen generellt gått smidigt, för nu är det enligt 
Andersson näringslivet själva som tar upp olika frågor, och då är det heller inte så lätt att klaga. 
Från kommunens sid kan det efter bolagiseringen vara svårt att hålla en lagom distans. Med detta 
menar Andersson att kommunen ibland när frågor kommer till kommunen kan få så kallade 
"återfall" där kommunen glömmer bort att de genom tjänstekoncessionen "avhjälpt" rättigheten 
att tala om hur och när turistservice ska bedrivas, och sagt att näringen själv är bättre på att 
besluta kring turistservice än kommunen. 
Andersson anser att det var komplicerat att involvera näringslivet, men att han i dagsläget inte 
vill ha det ogjort, då han tycker att det har vart ett smart drag. Andersson kan inte komma på 
några direkta nackdelar med bolagiseringen, och anser att risken med att bolaget skulle missköta 
sej även finns om kommunen skulle ha ansvaret. 
 

4.7 Insamlad data kring media 
Hur det har gått för Visit Roslagen verkar råda blandade meningar 
8e mars 2014 skrev nyhetstidningen “Skärgården” för Stockholms skärgård om en kritik mot 
Visit Roslagen. Denna kritik handlade om att Visit Roslagen var dåliga på att arbeta med 
destinationsutveckling och marknadsföring, vilka i sig är två av bolagets huvuduppdrag. 
Klagomål fanns även på att Åkersbergas turistbyrå sköttes dåligt av Visit Roslagen. Dessa 
klagomål hade anmälts till tillväxt- och marknadschefen i Österåker som ansåg att Visit 
Roslagens avtal med kommunen inte borde förlängas efter årsskiftet om hon fick bestämma. 
Enligt denna var även Vaxholm med i Visit Roslagen men hoppade av under sommaren 2014. 
Artikeln lägger även fram att Österåkers kommun betalar 600 000 om året till entreprenören Visit 
Roslagen för att de ska sköta turistservicen i kommunen (Skärgården 8/3-2014). 
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En nyare artikel i april 2015 från tidningen “Skärgården” flaggar om att Visit Roslagen har haft 
ett rekordår av försäljningen av turisttjänster på hemsidan. Artikeln berättar att bolaget sedan i 
somras 2014 har fyra stycken turistbyråer som ligger i Åkersberga, Norrtälje, Östhammar, 
Öregrund samt bedriver marknadsföring och försäljning av turistbaserade tjänster. Visit Roslagen 
är enligt artikeln kommunägt och hjälper kommunerna med sådan marknadsföring som skapar 
inflyttning till kommunerna, vilket även kan gynna turistföretagen. I artikeln intervjuades bland 
annat Visit Roslagens ordförande Olof Engfeldt som berättade att det under 2014 inleddes 150 
nya serviceavtal. Bolagen tog även över varumärket Roslagenkonferens vilket ledde till att Visit 
Roslagen även kunde erbjuda konferensbokningar som affärsområde. Han berättar även att Visit 
Roslagens försäljning via hemsidan ökat med 266%, och att bokningarna har ökar med 378%, 
bolagets tillgångar har där med ökat med 50% sedan förra året. Enligt Engfeldt är det turistpaket 
som sålts bra, vilka ofta består i en bokning av en övernattning tillsammans med en attraktion 
eller fritidutövande. Nästa steg är enligt Engfeldt för bolaget ett locka utlandsturister till Roslagen 
året runt (Skärgården 10/4-2015). 
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5. Analys 
I detta kapitel följer en analys vilken knyter den teoretiska förförståelsen och vissa definierade 
begrepp med den insamlade empirin.  
 

5.1 Destinationen Roslagen 
Definitionen för destinationsutveckling är enligt Rosenberg och Wahlberg (2004) en utveckling 
av en destinations attraktivitet. Den bör också ha en organiserad destinationsutveckling. Detta 
betyder att destinationen ska ha en strategisk och medveten utvecklingsform i ett tidigt skede för 
att kunna överleva konkurrensen inom besöksnäringen. 
Roslagen kan anses som en regional destination vilken är på god väg till en organiserad och 
planerad destination. Det fanns under genomförandet av undersökningen en samsyn i hur 
samarbetet och planeringen med hur besöksnäringen skulle utvecklas. Det framgår även tydligt i 
samtliga intervjuer att besöksnäringen är en prioriterad näring i de två kommuner som 
undersöktes i Roslagen. Denna samsyn kring besöksnäringens planering som finns mellan 
kommunerna är inte något som dykt upp kortsiktigt utan har växt fram över tid. Omkring år 2000 
startade kommunerna upp sitt samarbete och planeringsarbete som sträckte sig över 
kommungränserna. Näringslivsansvariga i respektive kommun enades om att bilda en gemensam 
destination som profilerar kommunerna under ett gemensamt namn. Man enades om att använda 
det namn som regionen av historiska skäl redan kallades för, vilket är Roslagen. År 2008 
fördjupades deras samarbete till ett samverkansavtal gällande besöksnäringens marknadsföring. 
Sedan år 2010 har tre av de fyra kommunerna i Roslagen valt att låta bolaget Visit Roslagen 
sköta; turistutveckling, -turistservice, -marknadsföring och -försäljning genom avtal som är 
skrivna med respektive kommun. 
Roslagens samverkansprocess, som startade år 2000  har skett genom att kommunerna redan 
bands samman av den historiska regionen Roslagen. Samt att kommunerna har en liknande 
geografisk storlek, folkmängd och skärgårdskontakt och en relativt stor andel besöksnäring. 
Natur och kultur är viktiga komponenter för kommunerna. Många besökare vandrar eller cyklar 
och kommunen vill hänga med genom att utveckla vandringsleder och genomföra olika 
cykelprojekt. De som ansvarat för samarbetet poängterar också att en god personkemi och 
mycket roligheter underlättat deras arbete. 
Det samverkansavtal som sedan bildades gällande marknadsföringen, gav ekonomiska fördelar, 
genom att kommunerna lade samman sina  resurser. Under åren 2000 och    år 2015 blev 
kommunerna även mer samspelta gällande övriga besöksnäringsfrågor. Anledningen till 
kommunernas gränsöverskridande samverkan berodde på att besöksnäringen började bli starkare 
i landet och kommunerna insåg att det krävdes en viss planering för besöksnäringen, för att ha en 
chans att konkurrera med andra besöksdestinationer.  
Kommunerna började i samband med att den nationella strategin bildats 2010 att arbeta för att det 
lokala näringslivet skulle bli mer delaktigt i planeringen kring besöksnäringen. Tillsammans med 
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näringslivet beslutade kommunerna att ett destinationsbolag skulle sköta denna planering, var av 
aktiebolaget Visit Roslagen bildades av kommunerna. Destinationsbolaget kunde jobba mer 
målinriktat med affärer och med marknadsföring, vilket kommunerna inte kan. Detta var mer 
fördelaktigt eftersom en kommun inte får marknadsföra, utan bara informera likadant om 
samtliga aktörer. Bolaget anses även av respondenterna ge ett samlat uppträdande för hela 
regionen vilket anses vara mer fördelaktigt än att kommunerna ska utveckla besöksnäringen var 
för sej. 
Som detta ovanstående stycke beskriver betyder det att de politiska gränser som skapats långt 
innan dagens kommunala gränser bildats har förts vidare kulturellt och via litteratur. Dessa 
historiska gränser finns så pass starkt rotade så att kommunerna ansåg att de skulle framträda som 
en starkare destination om de har ett samlat uppträdande gällande besöksnäringen under namnet 
Roslagen.   
Denna process till Roslagens kommuners samgående kan i jämförelse med Rosenberg och 
Wahlbergs teori om organiserad planering anses som planerad i ett tidigt skede, vilket ger goda 
förutsättningar till att bilda en destination som är konkurrenskraftig. I skrivande stund är det svårt 
att avgöra hur pass gynnsamt det nya destinationsbolaget är för regionens destinationsutveckling. 
Men med stöd av Halls (2008) teorier kring governance så är bolagiseringen ett steg i rätt riktnig. 
På detta vis får näringslivet påverka planeringen i en större omfattning samtidigt som att 
kommunerna reglerar vad bolaget ska fokusera på för att skapa goda förutsättningar för 
näringslivet och för lokalbefolkningen i Roslagen.  
 

5.2 Gemensamma uppdraget  
Hall (2008) beskriver att det skett en ökning av den  offentliga planeringen  angående  turismen.  
Denna offentliga planering går ut på att stödja utvecklingen av nätverk och utveckla relationen 
mellan privata intressenter och allmänheten.   
Som tidigare nämnts var det kommunerna som ensamma beslutade kring besöksnäringen i 
Roslagen. Under denna tid stod näringslivet som mottagare av kommunernas lösningar. Men 
genom   involveringen av näringslivet och bildandet av bolaget sker det idag en planering som 
styrs av både det lokala näringslivet och kommunerna. Denna övergång från kommunal planering 
till en planering som även styrs med privata aktörer beskrivs av Hall med  begreppet governance i 
teoriramen, och anses vara viktigt för en framgångsrik destinationsutveckling. Planeringen av 
besöksnäringen sker idag genom Visit Roslagen. Visit Roslagen är upphandlat genom ett avtal/ 
tjänstekoncession med tre av de fyra kommunerna i Roslagen. Avtalet innebär i stort att de ska 
sköta turistbyråerna, marknadsföringen och destinationsutvecklingen i kommunerna och 
regionen.  
En stor skillnad är att bolaget till skillnad från kommunerna får göra affärer, vilket betyder att de 
även kan utföra uppdrag utanför kommunernas avtal. Destinationsutvecklingen som bolaget ska 
sköta handlar om att stödja samverkan och nätverkande med lokalt näringsliv i besöksnäringen, 
samt leda och medverka i projekt som utvecklar denna näring. Detta gör bolaget bland annat 
genom att försöka få ihop grupper lokalt kring olika projekt. Genom nätverksträffarna möts 
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bolaget med de lokala aktörerna, och aktörerna kan kommunicera om vad de behöver för att 
utvecklas på orten genom gemensamma satsningar. De olika träffarna som Visit Roslagen 
anordnar med besöksnäringen handlar även om att utbilda företagen så att de får en gemensam 
kunskapsbas samt för att vidareförmedla forskning och olika analyser. För en gynnsam 
destinationsutveckling anordnar bolaget utbildningar och destinationsdagar där aktörerna får ta 
del av kunskap i form av exempelvis analyser och forskning som Visit Sweden framställt.  Detta 
går även i fas med Zehrer Et al (2014) teorier om hur en ledare för en besöksdestination bör göra 
för att bilda en samlad turistprodukt på destinationen, genom att med olika metoder informera 
besöksnäringen om produktutveckling, för att aktörerna ska kunna samarbeta gällande bland 
annat marknadsföring och försäljning och bilda en gemensam identitet.  
Utan denna kommunikation skulle den nya kunskapen som bolaget tagit del av endast bli en 
skrivbordsprodukt som inte nått ut till aktörerna, vilket i sin tur skulle leda till att aktörerna inte 
heller ser eller förstår fördelar med den utveckling bolaget kan tänkas vilja genomföra.  
Bolaget styrs av vad som ska genomföras genom avtalen med kommunerna, men bolaget 
bestämmer sedan hur detta ska genomföras. De beslut som bolaget själva gör sker via en 
bolagsstämma där aktieägarna kan påverka bolagets styrelse och VD som har beslutanderätt.  
Visit Roslagens hemsida beskriver vad de ska genomföra i kommunen och hur stora andelar av 
bolaget som ägs av kommunerna och näringslivet i regionen. Även informationsunderlaget som 
skickades ut till besöksnäringen ger sken av att bolaget skall planeras delvis av och för 
besöksnäringen. Men det som framgick i avtalen mellan de två undersökta kommunerna och Visit 
Roslagen var att bolaget finns till för alla inom besöksnäringen i regionen Roslagen. Det är därför 
inte nödvändigt för företagen inom besöksnäringen att äga aktier i bolaget. De som äger aktier i 
bolaget behöver inte själva vara verksamma inom besöksnäringen, men är lokala företag och 
föreningar som anser att en utveckling av besöksnäringen även gynnar dem själva. Detta innebär 
att Visit Roslagen inte hunnit engagera besöksnäringen ännu till en regional samordning, utan 
befinner sig i en fas där de arbetar aktivt med att nå ut till aktörerna inom besöksnäringen på 
olika sätt med information om deras verksamhet. Detta beror på att bolaget är väldigt nytt och för 
att det finns en gammal vana av att kommunen planerar besöksnäringen. Det kommer sannolikt 
dröja innan näringslivet blir mer aktiva, och det är nu även bolagets uppdrag att informera om de 
fördelar som uppstår för näringen om denna kan samverka väl och bilda en mer samspelt 
turistprodukt. 
Det kommunerna fortfarande står för gällande besöksnäringen är att skapa en bra upphandling där 
det lokala näringslivet tillgodoses samt att ta reda på vad företag, besökare, och invånare 
förväntar sig. Kommunen ansvarar också för en god infrastruktur.  

5.3 Effekter och hållbarhet av besöksnäringen på destinationen 
Effekter som besöksnäringen kan ge på en destination kan enligt Elbe 2002 vara både bra och 
dåliga. De bra effekterna anger Elbe (2002) vara de som ger en ökad attraktivitet genom bättre 
ökande skatteunderlag, service och infrastruktur samt fler arbetstillfällen som skapas av fler 
företag och som i sin tur kan bidra till att fler flyttar till området.  
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Kommunerna ansvarar för att göra en bra upphandling med Visit Roslagen, där näringslivet 
tillgodoses i kommunen samt vad företag, besökare, invånare, förväntar sig. På det viset finns det 
en reglerande funktion från kommunens håll till bolaget, vilket betyder att bolaget begränsas 
gällande sin planering, men skapa en god balans mellan det privata och det offentliga. 
Kommunerna har även insett att besöksnäringens attraktivitet kan påverka inflyttningen till 
kommunerna varför bolaget även får uppdrag gällande inflyttningsservice och boendefrågor.  
Detta innebär att kommunen ser den vidd som besöksnäringen kan påverka och samarbetar 
utanför de typiska områdena kopplat till besöksnäringen.   
Hållbarhet och hållbar utveckling på en destination är enligt Bruntlandsrapporten (1987) en viktig 
fråga där ekologiska, sociala och ekonomiska intressen är lika viktiga, för att de bara är hållbara 
om alla tre dimensionerna utvecklas hållbart. Det var ingen specifik fråga till respondenterna 
angående hållbar utveckling, dock gled respondenterna under intervjuerna ibland in på social och 
ekonomiska aspekter av besöksnäringen. Social och ekonomisk hållbarhet ansågs av 
kommunerna gynnas genom att fler personer flyttar till kommunen vilket delvis kan ske genom 
att besöksnäringen växer. Visit Roslagen är även  kostnadseffektivt då fler företag engagerar sej, 
istället för att kommunen ska lösa alla frågor och bestämma vilka projekt som ska få stöd.  
Det är även kostnadseffektivt för kommunerna i Roslagen att lägga sina resurser på samma ställe 
gällande Roslagens besöksnäring. Detta för att skapa en långsiktig planering samt 
stordriftfördelar med exempelvis gemensamma broschyrer, mässdeltaganden och gemensamma 
webbplatser, kompetensutveckling, vilket var mer kostnadseffektivt än om det gjordes enskilt. 
 
Enligt undersökningen har Roslagens besöksnäring växt och mår bra vilket är ett täcken på att det 
nya destinationsbolaget Visit Roslagen har varit en lyckad övergång från den tidigare enkelriktiga 
planeringen från kommunens sida. En god utveckling av besöksnäringen kan där med som Elbe 
(2002) beskriver i den teoretiska referensramen bidra med en ökad attraktivitet inom regionen. 
Detta innebär att fler företag kan komma att etablera sig vilket kan skapa fler arbetstillfällen och 
högre skatteintäkter för kommunerna och även skapa en god identitet för destinationen. Denna 
goda identitet skapar även förutsättningar för att få en högre andel inflyttning i regionen vilket är 
en önskan från kommunernas sida. 
Hållbar utveckling är en viktig faktor enligt både den nationella strategin (2010) och FN (2015). 
Den hållbara utvecklingen karaktäriseras av att utveckling bör ske utan att äventyra framtida 
generationers behov gällande de tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk utveckling. 
Dessa dimensioner bör samexistera i ett beroendeförhållande till varandra. 
Skärgården i Roslagen består generellt av glesbygd. Och glesbygd har oftast inte så mycket 
resurser till att skapa en bred service eller infrastruktur. Befolkningen på glesbygden brukar 
därför få resa till större orter för att exempelvis handla mat eller gå på restaurang, även vägar och 
kollektivtrafik brukar vanligen inte få den högsta prioriteten i glesbygdområden. Då 
besöksnäringen ökar så ökar även servicen i samhället genom de nya investerarna och 
kommunens infrastruktur. Detta gynnar både besökare och lokalbefolkningen, vilket bildar en 
bättre balans i skärgårdsregionen. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan man därför anse att Roslagens 
besöksnäring är socialt hållbar i förhållande till lokalbefolkningen.  
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6. Slutsatser  
 
I det här avsnittet avser att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar, med de slutsatser som 
kan dras från analysen från den empiriska undersökningen.  
 
Nedan följer en upprepning av uppsatsens Syfte och Frågeställningar 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera destinationsutveckling ur ett planeringsperspektiv, detta i 
form av en fallstudie som har för avsikt att undersöka hur två kommuner under ett gemensamt 
namn samarbetar i en gemensam organisation. 
 
Frågeställningar 
1. Hur ser processen för samgående/samarbetet ut? 
2. Vad består det gemensamma uppdraget av, vilka skyldigheter och rättigheter finns? 
3. På vilket sätt/varför anses detta vara den bästa lösningen för respektive kommun med att 
bolagisera planeringen av besöksnäringen i Roslagen? 
4. Hur ser planeringen för destinationen ut kopplat till hållbar utveckling? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De som intervjuades var näringslivscheferna i Norrtälje och Östhammar, samt Visit Roslagens 
VD. De hade allesammans en rätt liknande bild angående de frågor som ställdes. 
 
Hur besöksnäringen har utvecklats från offentligt samarbete till ett aktiebolag 
Kommunerna i Roslagen (Vaxholm, Österåker, Norrtälje, Östhammar) träffades i olika 
sammanhang, och kring år 2000 tyckte de som arbetade med besöksnäringen via kommunen att 
det var kul att jobba tillsammans. Denna personkemi som fanns mellan tjänstemännen mynnade 
2008 ut i ett gemensamt avtal mellan kommunerna i form av en strategi om turism i Roslagen. 
2010 kom den nationella strategin vilken utgjorde grundtanken om att föra besöksnäringens 
frågor från kommunalt beslutande till ett mer privat beslutande från näringslivet, då de ansågs 
kunna veta var kommunens resurspengar till denna näring skulle läggas. Detta försök att nå 
näringslivet och utröna deras vilja. Tre av kommunerna med deras näringsliv ansåg att det bästa 
alternativet var att bilda ett destinationsbolag. Ett sådant bolag fanns inte enligt kommunerna på 
marknaden, varför kommunerna skapade ett bolag som kunde ta hand om de uppgifter som 
kommunerna tidigare utfört. Bolaget som bildades var först Visit Östhammar AB för att de för 
tillfället hade mest pengar i kommunen, var på de andra två kommunerna (Norrtälje och 
Österåker) följde med och bolaget bytte namn till Visit Roslagen.  
 
Destinationen Roslagen har en organiserad planering. En sådan här regional destination har alltså 
sammanvävts av ett historiskt sammanhang. Den ökande konkurrens har drivit kommunerna till 
att finna medspelare för att tillsammans bli starkare än var för sig. Samarbetet ämnar även att 
skapa ett mer välmående näringsliv. Att samarbetet mellan kommunerna fortsatte och 
utvecklades vidare berodde på den goda personkemin som fanns mellan kommunerna. Det 
senaste steget som kommunerna gjort är att bilda ett bolag som sköter destinationsutvecklingen 
genom planeringen och de operativa insatserna kring Roslagens besöksnäring. På detta vis är det 
inte längre endast kommunerna som planerar för besöksnäringen i Roslagen, det är i stället 
bolaget som genom kommunikation med näringslivet och kommunerna som samordnar och 
planerar för destinationens utveckling.  
 
Vad Visit Roslagens uppdrag innefattar, samt hur det utförs 
Visit Roslagen AB uppdrag är till viss del styrt av det avtal som bolaget har med vardera 
kommuner. I stort sett innehåller uppdraget i avtalet att sköta destinationsutveckling, 
turistbyråerna och marknadsföringen för besöksnäringen i varje kommun. Bolaget ska arbeta med 
alla företag som arbetar med besöksnäring. Detta betyder i praktiken att företagen inte behöver 
vara aktieägare, utan bara behöver vara verksamma i Roslagen. Bolaget tar reda på hur de kan 
stödja på olika sätt och bjuda in till destinationsdag samt utbildningar, vilket leder till 
nätverkande sammanhang vilka är viktiga för en samordnad turistprodukt på en destination. 
 
Varför bolagiseringen anses vara den bästa lösningen för regionen som turistdestination. 
De undersökta kommunerna Norrtälje och Östhammar anser att näringen vet bättre var resurserna 
ska läggas, och att bolaget kan visa ett samlat uppträdande och ge rätt stöd till företagen. 
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Bolagsformen anses även vara mer effektiv och flexibel genom att det inte finns utrymme för lika 
många åsikter från politiker och aktörer som i den tidigare kommunala styrningen. Ytterligare en 
viktig anledning för bolagiseringen är att ett bolag får göra skarpa affärer till skillnad från 
kommuner, vilket är viktigt för att lyckas sammanföra olika aktörer så att olika paketerbjudanden 
kan säljas. Paketering av besöksnäringens tjänster är en väsentlig del för att skapa en lyckad 
destinationsutveckling. Genom paketeringen skapas en större samsyn mellan besöksnäringens 
aktörer och destinationen kan skapa en samsyn kring destinationens identitet, vilket är viktigt för 
att skapa en mer samlad syn inom destinationen om vad bolaget ska satsa på i sin 
helhetsplanering för destinationen.  
 
Hur ser planeringen för destinationen ut kopplat till hållbar utveckling. 
Då det finns tydliga direktiv i avtalen mellan kommunen och Bolaget Visit Roslagen angående 
vad som ska uppfyllas och pristeras så finns det en organiserad form av destinationsutveckling i 
regionen Roslagen. Genom med att denna planering finns så sker en långsiktig planering för 
besöksnäringen och där med kan utvecklingen ske på ett mer hållbart sätt än om det skulle ske en 
utveckling utan planering. 
 
Destinationsutvecklingen i de undersökta kommunerna är kopplat till den sociala hållbarheten 
god, då kommunerna reglerar avtalet med bolaget för att skapa bra förutsättningar för både 
lokalbefolkningen och näringslivet. Den ekonomiska hållbarheten på destinationen fungera också 
på ett bra sätt kopplat till den sociala hållbarheten genom att näringslivet mår bra och ökar sin 
omsättning. Genom näringens välmående ökar även servicen och infrastrukturen för 
lokalbefolkningen. Den ekologiska hållbarheten framkom inte tydligt i undersökningen. Men 
Roslagens besöksnäring består till stora delar av besöksmål kring vandring och kulturella arv. 
Genom med att dessa besöksmål är beroende av en attraktiv natur och ett bevarande av kulturen i 
sin äldre miljö, framkommer det att denna är värdefull för destinationen och tas väl hand om. Det 
betyder att hållbarhetsdimensionerna; socialt, ekonomiskt och ekologiskt är beroende av varandra 
och samexisterar på destinationen Roslagen.  
  
 
 

7. Framtida forskning 
För framtida forskning skulle det vara intressant att intervjua de företag som är verksamma i 
Roslagen. Detta för att se hur de uppfattar kommunens hantering av planeringen kring 
besöksnäringen, samt hur de upplever att bolaget Visit Roslagens management av 
destinationsutveckling fungerar. Det skulle även vara intressant att undersöka lokalbefolkningens 
och besökares åsikter angående besöksnäringen i regionen. Dessa två förslag på vidare forskning 
skulle med fördel kunna genomföras både genom kvalitativ och kvantitativa metoder. 
 



 

32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8. Referenser:  
 
Andolf, G.: ”Turismen i historien”, ur Längtan till landet Annorlunda. Om turism i historia och 
nutid. Gidlunds 1989, s 50-85 
 
Asplund, C “Place Management - new roles for place managers in rebuilding European wealth” 
(2011) på förlaget Infotain & Infobooks AB i Stockholm. 
 
Andersson, G. (2012). Forskning om destinationsbegreppet, inledningsgrunder och 
utvecklingsområden. ämnet turismvetenskap, SH 
 
Berntsson,J, Englund, H, Jengiri, B, Johansson, S. Fältarbete angående Grisslehamn där 
destinationsutveckling och företagsutveckling undersöktes. 2015 på Södertörns högskola, 
betygsatt av läraren Göran Andersson. 
 
Baker, M. J. och Cameron, E. (2008). Critical success factors in destination marketing. Tourism 
in hospitality research,vol. 8, s. 79-97.  
  
Bryman, A (2011), “Samhällsvetenskapliga metoder”, 2a upplagan Lieber. Sahara printing, 
Egyptien 



 

33 
 

 
Elbe, J, (2002) ”Utveckling av turistdestinationer genom samarbete”. Doktorsavhandling, 
Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala. 
 
Fejes, A., & Thornberg, R. (2011).Handbok i kvalitativ analys. Liber AB. Stockholm 
 
Gibson, L, Lynch,P,A, Morrison, A (2007) “The local destination tourism network: Devolopment 
issues”. Tourism and Hospitality Planning & Development 08/2005; 2(2):87-99.  
 
Goje, G.; Mureşan, D. M.; Prada, S.; Dincu, A. M. (2013). Lucrări Ştiinţifice, Universitatea de 
Ştiinţe Agricole Şi Medicină Veterinară a Banatului, Timisoara, Seria I, Management Agricol 
2013 Vol. 15 No. 2 pp. 91-93  
 
Hall, M, C (2008) “Tourism planning - polices, processes and relationships” second edition, 
tryckt av Pearson education i United kingdom. 
 
Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Holme,I,M och Solvang, B,K (1997) Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Studentlitteratur, Lund, Sweden 
 
Montin, S och Hedlund, G. (2009)  http://www.santerus.se/documents/sample/3742.pdf 
 
Müller, D.K. (2007). Planering för turistdestinationer. I Bohlin, M. och Elbe, J. (Red.) Utveckla 
turistdestinationer: ett svenskt perspektiv. 1. uppl. Uppsala: Uppsala Publishing House, s. 199-
216 
 
Presenza, A, Sheehan, L, Ritchie, L, 2005, “TOWARDS A MODEL OF THE ROLES AND 
ACTIVITIES OF DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATIONS” 
http://www.academia.edu/1009194/Towards_a_model_of_the_roles_and_activities_of_destinatio
n_management_organizations  
 
Rosenberg. L, Wahlberg. O (2004) "Lokal utveckling av turistdestinationer - en studie av ett 
utvecklingsprojekt och dess effekter i företagarledet". ETOUR Rapportserien Rapport R 2004:14 
 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:30375/FULLTEXT01.pdf (19/5-2015) 
 
Svensson,B, Nordin, S, Flagestad, A (2005) ”A governance perspective on destination 
development-exploring partnerships, clusters and innovation systems”. Tourism Review, vol. 60 
lss: 2, pp.32-37 
 

http://www.researchgate.net/journal/1479-0548_Tourism_and_Hospitality_Planning_Development
http://www.cabdirect.org.till.biblextern.sh.se/search.html?q=au%3A%22Goje%2C+G.%22
http://www.cabdirect.org.till.biblextern.sh.se/search.html?q=au%3A%22Mures%CC%A7an%2C+D.+M.%22
http://www.cabdirect.org.till.biblextern.sh.se/search.html?q=au%3A%22Prada%2C+S.%22
http://www.cabdirect.org.till.biblextern.sh.se/search.html?q=au%3A%22Dincu%2C+A.+M.%22
http://www.cabdirect.org.till.biblextern.sh.se/search.html?q=au%3A%22Dincu%2C+A.+M.%22
http://www.santerus.se/documents/sample/3742.pdf
http://www.academia.edu/1009194/Towards_a_model_of_the_roles_and_activities_of_destination_management_organizations
http://www.academia.edu/1009194/Towards_a_model_of_the_roles_and_activities_of_destination_management_organizations
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:30375/FULLTEXT01.pdf


 

34 
 

Turistdelegationen, (1995) “Turismens bergreppsnyckel, En översikt över internationellt 
rekommenderade begrepp med definitioner för turism. nedladdad från Tillväxtverkets hemsida. 
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling/besoksnaring/v
adarturism.4.74f57d0f1283a4f88ff800015329.html  
 
Von Fredrichs Grängsjö, Y (2001) “ Destinationsmarknadsföring - En studie av turism ur ett 
producentperspektiv”. Tryckt av Akademitryck AB, Edsbruk 
 
Voggler, M och Pachlaner, H (2013) “Requirements for destination management organizations in 
destination governance: Understanding DMO success”. Tourism Management 
Volume 41, April 2014, Pages 64–75 
 
Weaver, D, Lawton, L. (2010) “Tourism management” fjärde upplagen, john Wiley & sons 
Australia, Ltd 
 
Zehrer, A , Raich, F, Siller, H, Tschiderer, F (2014) "Leadership networks in destinations", 
Tourism Review, Vol. 69 Iss: 1, pp.59 - 73 
 
 
Nätkällor 
 
Visit Roslagen (2011), “Information om teckning av aktier i Visit Roslagen AB - 
Informationsunderlag” 
http://www.svetur.se/Documents/Roslagen/Information%20om%20aktieteckning%20i%20Visit
%20Roslagen%20AB%20ver%204.pdf (19/5-2015 )   
 
Fakta om Norrtäljes näringsliv http://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/fakta-om-
naringslivet/  (19/5-2015) 
 
Kommunfakta om Norrtälje kommun http://www.norrtalje.se/info/om-
norrtalje/kommunfakta/  (19/5-2015) 
 
Skärgården – tidning, kritik mot Visit Roslagen http://www.skargarden.se/kritik-mot-Visit-
Roslagen-tystades/ 
 
 
Skärgården - tidning, angående Visit Roslagens ökande försäljning 
http://www.skargarden.se/forsaljnings-boom-for-Visit-Roslagen/           
  
 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling/besoksnaring/vadarturism.4.74f57d0f1283a4f88ff800015329.html
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling/besoksnaring/vadarturism.4.74f57d0f1283a4f88ff800015329.html
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02615177
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02615177/41/supp/C
http://www.svetur.se/Documents/Roslagen/Information%20om%20aktieteckning%20i%20Visit%20Roslagen%20AB%20ver%204.pdf
http://www.svetur.se/Documents/Roslagen/Information%20om%20aktieteckning%20i%20Visit%20Roslagen%20AB%20ver%204.pdf
http://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/fakta-om-naringslivet/
http://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/fakta-om-naringslivet/
http://www.norrtalje.se/info/om-norrtalje/kommunfakta/
http://www.norrtalje.se/info/om-norrtalje/kommunfakta/
http://www.skargarden.se/kritik-mot-Visit-Roslagen-tystades/
http://www.skargarden.se/kritik-mot-Visit-Roslagen-tystades/
http://www.skargarden.se/forsaljnings-boom-for-visit-roslagen/


 

35 
 

SCB (Statistiska centralbyrån) http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Befolkning/Befolkningens-
sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-
riket/159277/  (19/5-2015) 
 
FNs nätsida angående hållbarutveckling http://www.fn.se/hallbarutveckling (19/5-2015) 
 
Valmyndigheten, karta över Roslagen 
http://www.val.se/val/val2010/karta/R/rvalkrets/02/karta.html (31/5-2015) 
 
WTO (World Tourism Organization) definition av turismnäring  http://www2.unwto.org/  (19/5-
2015) 
 
Östhammars kommuns hemsida.  http://www.svetur.se/sv/osthammar/leva--bo/ (19/5-2015) 
 
Muntliga källor 
Dan Löfgren – Näringslivschef i Norrtälje (20/4-2015) 
Ulf Andersson – Näringslivschef i Östhammar (23/4-2015) 
Gisela Norén – VD Visit Roslagen AB (30/4-2015) 
 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/159277/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/159277/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/159277/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/159277/
http://www.fn.se/hallbarutveckling
http://www.val.se/val/val2010/karta/R/rvalkrets/02/karta.html
http://www2.unwto.org/
http://www.svetur.se/sv/osthammar/leva--bo/


 

 
 

 Bilagor 
I detta avsnitt finns intervjufrågorna, och avtalen mellan de undersökta kommunerna samt det 
äldre samverkansavtalet mellan kommunerna. 
 
Bilaga 1. Frågor till näringslivscheferna 
1. Roslagen som en egen region, hur kommer det sig att denna region är en region och samarbetar 
då detta är utanför de politiska gränserna som län och kommun? 
2. Inom vilka frågor samarbetar regionen Roslagen över kommun och länsgränser? 
3. Hur började samarbetet i Roslagen gällande besöksnäringen (innan Visit Roslagen bildades)? 
4. Varför skedde en bolagisering av besöksnäringen (Visit Roslagen)? 
5. Hur ser resursstyrkan ut till destinationsutvecklingen, vem betalar? 
6. Får Visit Roslagen göra skarpa affärer om kommunen är delägare? 
7. Hur fattas besluten i Visit Roslagen, vem/vilka bestämmer? 
8. Vilka effekter har skapandet av Visit Roslagen på regionen, före och efter skapandet?  
9. Vilka effekter har Visit Roslagen haft på din kommun? 
10. Vilka fördelar finns med samarbetet Visit Roslagen, från den offentliga synvinkeln? 
11. Vilka svårigheter finns med Visit Roslagen, från den offentliga synvinkeln? 
12. Finns det regionala kontra kommunala intressen gällande destinationsutvecklingen som 
krockar? 
 
Bilaga 2. Frågor till Visit Roslagens VD 
 
Destinationsutveckling 
Berätta hur Visit Roslagen växt fram och hur det har gått, (var har det gått bra och där det går lite 
sämre) i relation till avtalen som finns med kommunerna. 
Hur arbetar ni med destinationsutveckling, med nätverksträffar, kompetensutveckling, 
inspiration, värdskap, både lokalt och regionalt. 
Hur arbetar ni fram beslut för destinationsutvecklingen på Visit Roslagen? 
Upplever du det som att kommunerna kan glömma bort att det är ni som ska ta hand om 
besöksnäringen i regionen, och att de blandar sej i sådana frågor som egentligen ligger på ert bord 
pga. gammal vana kan följa upp frågor från företag, föreningar eller andra? 
Destinationsutveckling och analys (statistik?) hur ser man mätbara effekter?? 
Hur får företagen reda på och väljer att bli aktieägare i Visit Roslagen? 
Aktörer får bara äga en viss andel, hur stor är den och vad beror det på? 
Hur skiljer sig den nuvarande styrningen, jämfört med den kommunala innan Visit Roslagen 
bildades? 
Marknadsföring 
Hur görs Marknadsföringen internt (de inom organisationen) och externt (till besökare,)? 
Hur hanterar man att företagen har dubbla roller. både ägare, leverantör som levererar innehåll till 
verksamheten och destinationsutvecklingen, samtidigt kunder till bolaget eftersom att de köper 



 

 
 

tjänster av bolaget i form av exempelvis exponering, service, och tjänster i lite olika paketerade 
former. 
Hierarki och ledningsstruktur, hur fungerar det i Visit Roslagen 
Finns det några problem, eller funnits kritik kring Visit Roslagen, både till/från kommunala och 
till företagen, föreningar som ni har kontakt med. 
Turistservice/Turistbyråverksamhet 
·         finns det samarbeten mellan turistbyråerna, 
Blandat 
Är det olika planer för varje kommun eller görs det en hel plan som täcker över alla delaktiga 
kommuner? 
Finns det andra samarbeten bland besöksnäringarna, utanför Visit Roslagen 
Arbetar ni med andra uppdrag, som att locka nya invånare till kommunerna? 
Hur når ni ut till besöksnäringen 
Vilka är med i aktiebolaget, är det någon särskild yrkesgrupp som dominerar bland de olika 
intressenterna? 
Hur får ni resurser så att ni överlever? 
Vad skiljer sig i avtalen som Visit Roslagen har med de tre kommunerna, särskilt mellan 
Norrtälje och Östhammar? 
Varför är inte Vaxholm med? 
Är även organisationer/föreningar med i Visit Roslagen 
 
 
 
 
Bilaga 3. Avtal mellan Norrtälje kommun och Visit Roslagen AB 
  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
Bilaga 4. Avtalet mellan Östhammar och Visit Roslagen AB  
 
Avtal avseende turismverksamheten i Östhammars kommun 
 
PARTER 
Denna dag har följande avtal träffats mellan  
 
A. Östhammars kommun, org nr 212000-0290 (nedan kallad kommunen)  
Box 66, 742 21 Östhammar  
 
och 
 
B. Visit Östhammar AB, org.nr 556525-2722 (nedan kallad uppdragstagaren). 
 
Kommunen och uppdragstagaren är såväl före som efter avtalets ingående självständiga parter 
och avtalet innebär inte att något anställningsförhållande eller annat vidare samarbete än vad som 
uttryckligen framgår av avtalet tillkommit mellan parterna. 
 
AVTALETS OMFATTNING 
Uppdragstagaren förbinder sig att till kommunen ansvara för utvecklingen av besöksnäringen i 
Östhammars kommun i enlighet med förutsättningarna angivna i förfrågningsunderlaget av den 
27 januari 2010. Uppdragstagaren skall utföra alla delar av avtalat åtagande i enlighet med 
bestämmelserna i detta avtal och med den skicklighet och omsorg som kommunen har anledning 
att förvänta sig av en uppdragstagare i branschen. Uppdragstagaren skall tillse och ansvara för att 
erforderlig kompetens och kapacitet finns att tillgå hos leverantören under hela avtalsperioden. 
 
AVTALET 
Avtalet består av detta avtal jämte tillhörande bilagor samt övriga nedan angivna handlingar. Om 
handlingarna innehåller oklarheter eller uppgifter som strider mot varandra skall handlingarna 
gälla i följande ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat: 
 1. Tillägg till och ändringar i avtalet 
 2. Detta avtal 
 3. Förfrågningsunderlaget  
 4. Leverantörens lämnade anbud 
 
AVTALSTID 
Detta Avtal gäller från och med den 2010-05-01 och fram till och med 2014-12-31. Vid 
avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning såvida ej förlängning 
sker enligt punkt 4.2. 
 



 

 
 

Kommunen äger rätt, men är inte skyldig, att förlänga avtalet på oförändrade villkor, under ett (1) 
år. Avser kommunen att förlänga avtalet skall kommunen skriftligen meddela detta till 
uppdragstagaren senast två (2) månader före att avtalet annars upphör att gälla. 
PARTERNAS ÅTAGANDEN 
Uppdragstagaren åtar sig att bedriva minst motsvarande turismverksamhet som den som 
kommunen, själv eller med hjälp av underleverantörer, bedriver och kunna erbjuda minst samma 
service till besökare. 
 
Uppdraget omfattar ansvar för utveckling av besöksnäringen i Östhammars kommun med syftet 
att öka antalet besökare till Östhammars kommun. 
 
Operativ part i Roslagssamarbetet 
Uppdragstagaren åtar sig att vara den operativa part som för Östhammars kommun ansvarar för 
Roslagssamarbetet i enlighet med det skrivna avtalet mellan de fyra Roslagskommunerna, se 
bilaga 2.  
 
Webbaserad bokningstjänst 
För att kunna bemöta hur kunder idag planerar och köper sina resor ser Östhammars kommun och 
Roslagen det som viktigt att kunna erbjuda bokningsbarhet på Internet. De flesta bokningar 
genomförs idag online på Internet och erfarenhet från andra regioner visar att direktbokningar 
från andra länder kontinuerligt ökar med hjälp av just en webbokningsfunktion. 
 
I en webbaserad bokningsfunktion vill Östhammars kommun gemensamt med Roslagen därför 
uppnå följande: 
De lokala aktörernas produkter exponeras och säljs på såväl Roslagen.se som Östhammars, och 
vid önskemål övriga Roslagskommuners, hemsidor. 
De lokala aktörernas produkter exponeras och säljs i ett sammanhang där reseanledningen står i 
fokus och där kunderna planerar sin resa. 
De lokala aktörernas produkter kombineras och marknadsförs på ett sätt som möter kundens 
efterfrågan. 
Uppdragstagaren ska ha rätt till ersättning för nyttjande av bokningssystemet. 
 
Uppdragstagaren åtar sig att utveckla en webbaserad bokningstjänst i enlighet med ovan 
beskrivna målsättning och med ambitionen att ha den färdig under våren 2011. 
 
Samarbete med det lokala näringslivet 
En betydande uppgift för uppdragstagaren är att utföra uppdraget i samarbete med det lokala 
näringslivet.  
Kommunen ser följande punkter som synnerligen viktiga i arbetet med att skapa ett nära 
samarbete med det lokala näringslivet: 
 



 

 
 

Näringslivet i Östhammars kommun ges stort inflytande över utvecklingen av turismen i 
Östhammars kommun. 
Näringslivet i Östhammars kommun ges möjlighet att medverka i beslut gällande hur löpande 
turismverksamhet ska utföras. 
Näringslivet i Östhammars kommun ges möjlighet att via arrangerade nätverksträffar och andra 
passande forum delta i erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. 
Uppdragstagaren åtar sig att samarbeta med det lokala näringslivet enligt ovan nämnda punkter. 
 
Övrigt 
Uppdragstagaren åtar sig att alltid, i all kommunikation, meddelanden, marknadsföring m.m. 
använda Roslagens varumärke  
 
Uppdragstagaren ska halvårsvis till kommunen lämna en skriftlig redogörelse innefattande 
uppdragstagarens verksamhet och verksamhetsplan. 
 
Parterna åtar sig 
att aktivt verka för att information om detta avtal finns och sprids inom de delar av kommunen 
respektive hos uppdragstagaren där det är tillämpligt. 
 
att ansvara för att de som undertecknar beställningar, tilläggsavtal et.c. har erforderlig behörighet. 
 
GARANTIER 
Uppdragstagaren garanterar att samtliga krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda.  
 
att denne innehar gällande och heltäckande försäkring (ar) avseende all verksamhet som omfattas 
av detta avtal. Leverantörens försäkringsskydd skall på kommunens anmodan kunna uppvisas. 
Uppdragstagaren förbinder sig att ställa de garantier som i förekommande fall är tillämpliga 
enligt resegarantilagen. 
 
att utan ersättning från kommunen åtgärda brister i uppdraget orsakade genom avvikelser från 
vad som avtalats. 
 
UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE  
Uppdragstagaren skall utföra uppdrag enligt detta avtal med största omsorg. 
 
Parterna har därvid överenskommit att bevisbördan åläggs uppdragstagaren att visa att uppdraget 
har utförts på ett fackmannamässigt sätt. 
 
Lokaler och inventarier 
Uppdragstagaren får kostnadsfritt disponera befintligt möblemang och befintliga inventarier i 
Östhammars och Öregrunds turistbyråer. Eventuellt leasingkontrakt o dyl. sägs upp alternativt 



 

 
 

överlåts på uppdragstagaren. Nuvarande turistbyrålokaler i Östhammar och Öregrund kommer att 
sägas upp varvid hyresavtalen upphör 2011-02 01. Uppdragstagaren är därefter fri att teckna egna 
hyresavtal (för nuvarande eller andra lokaler). 
 
7.  ERSÄTTNING 
Ersättning till uppdragstagaren lämnas av uppdragsgivaren till ett belopp om kkr 1.475 per 12-
månadersperiod. Ersättningen erläggs enligt följande betalningsplan:  
 
2010-05-24 1. 475 000 kr 
2011-01-03 1. 475 000 kr 
2012-01-02 1. 475 000 kr 
2013-01-02 1.475 000 kr 
2014-01-02 983 333 kr 
 
8. PERSONAL 
Verksamhetsövergång 
 
De tre personer som idag arbetar med turism på helårsbasis motsvarande 2,25 tjänster, erbjuds 
fortsatt anställning hos uppdragstagaren utan försämring av nu gällande anställningsvillkor. 
Vikarier för tjänstledig personal ska också erbjudas anställning hos uppdragstagaren. 
 
Uppdragstagaren ansvarar för, och åtar sig att tillse, att leverantörens personal som utför tjänst 
(er) eller annat arbete som omfattas av detta avtal alltid innehar erforderlig kunskap och 
erfarenhet för uppdragets genomförande. 
 
Tillfogas någon skada till följd av att uppdragstagaren eller av leverantören anlitade/anställda 
personer bryter mot detta avtal och kommunen är skyldig att utge skadestånd till den 
skadelidande eller annan ersättning skall leverantören ersätta kommunen för utgivet belopp samt 
övriga kostnader som föranletts skadeståndskravet. 
 
9. UNDERLEVERANTÖR 
Uppdragstagaren får endast anlita underleverantör att genomföra hela eller viss del av uppdraget 
efter kommunens uttryckliga och skriftliga godkännande. Om underleverantör anlitats ansvarar 
uppdragstagaren alltid gentemot kommunen för underleverantören som för leverantörens egen del 
enligt detta avtal. Östhammars kommun ställer samma krav på en leverans från en eventuell 
underleverantör som kommunen skulle ställt på uppdragstagaren. 
 
10. MEDDELANDEN/KONTAKTPERSONER 
 
Samtliga meddelande(n) mellan parterna enligt detta avtal skall för att vara giltiga ske skriftligen 



 

 
 

och skickas till följande adresser. 
 
För Kommunen i avtalsfrågor: 
Östhammars kommun 
Tillväxtkontoret 
Att: Ulf Andersson 
Adress: Box 66, 742 21 Östhammar 
Telefonnummer: 0173-86000 
e-postadress: ulf.andersson@osthammar.se 
 
För Kommunen i sakfrågor: 
Östhammars kommun  
Tillväxtkontoret 
Att: Ulf Andersson 
Adress: Box 66, 742 21 Östhammar 
Telefonnummer: 0173-86000 
e-postadress: ulf.andersson@osthammar.se 
 
För Uppdragstagaren: 
Visit Östhammar AB 
Att: Stina Sidwall 
Adress: Box 66, 742 21 Östhammar 
Telefonnummer: 0173-86 000 
e-postadress: stina.sidwall@osthammar.se 
 
11. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 
Uppdragstagaren äger inte rätt att utan kommunens skriftliga medgivande helt eller delvis 
överlåta avtalet till någon tredje part. 
 
Uppdragstagaren äger inte utan kommunens föregående skriftliga tillåtelse överlåta fordringar 
eller andra anspråk (inklusive bland annat krav på skadestånd) hänförliga till detta avtal till någon 
tredje part.  
 
12. VERKSAMHET 
Uppdragstagaren skall inte under uppdragstiden utöva någon verksamhet som i något avseende 
negativt kan påverka kommunens förtroende vad avser leverantörens åtaganden enligt detta avtal. 
 
Om uppdragstagaren bedriver annan verksamhet som negativt kan påverka uppdragstagarens 
förmåga att leverera turismverksamhet ska uppdragstagaren inhämta kommunens godkännande 
för detta. 
 



 

 
 

13. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 
Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara giltiga vara skriftliga och undertecknade av 
för respektive part behörig (a) person (er). 
 
14. FORCE MAJEURE 
Part skall vara befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra åtagande(n) enligt detta avtal om 
underlåtenheten har sin grund i omständighet(er) utanför parts kontroll som förhindrar parts 
fullgörande av åtagande(n) enligt avtalet.  
 
15. SKADESTÅND 
Har kommunen sagt upp avtalet enligt kapitel 15 punkt a)-b) eller hävt avtalet enligt kapitel 17 
äger kommunen rätt till skadestånd motsvarande samtliga kommunens kostnader i samband med 
uppsägning eller hävning. 
 
Har uppdragstagaren sagt upp eller hävt avtalet till följd av att kommunen i väsentligt hänseende 
brutit mot avtalet äger uppdragstagaren rätt till skadestånd för liden skada högst uppgående till 
det negativa kontraktsintresset. Krav på skadestånd skall ha meddelats kommunen inom ett (1) år 
från att avtalet upphört att gälla mellan parterna vid äventyr av att leverantören därefter inte 
längre äger göra gällande några krav på skadestånd hänförligt till avtalet.  
 
16. UPPSÄGNING 
Anser part att den andra parten inte tillfredställande fullgör sina åtaganden enligt avtalet skall den 
missnöjde parten skriftligen meddela den andra parten detta med angivande av på vilket/vilka sätt 
part anser att den andra parten inte fullgör/fullgjort sina åtaganden enligt avtalet. Den andra 
parten äger då snarast, dock senast inom fyra (4) veckor från att sådant meddelande mottagits, 
vidta rättelse. Har rättelse inte vidtagits inom den föreskrivna tiden äger den missnöjde parten 
omedelbart säga upp avtalet i förtid med sex (6) månaders uppsägningstid. Uppsägning av avtalet 
skall för att vara giltig ske i meddelande till den andra parten. 
 
Förutom vad som anges i kapitel 15 ovan äger kommunen alltid rätt att omedelbart säga upp 
avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid om  
a) Uppdragstagaren väsentligt misskött uppdraget 
b) Uppdragstagaren brutit mot avtalet 
c) Uppdragstagaren inleder ackordförfarande, försätts i likvidation eller konkurs eller eljest kan 
antas vara på obestånd 
d) väsentlig förändring vidtagits eller kommer att vidtas avseende kommunens organisation 
 
Kommunen äger rätt att under uppsägningstiden beställa tjänst (er) från annan leverantör. 
 
Har kommunen sagt upp avtalet skall uppdragstagaren redovisa samtliga levererade tjänster enligt 
avtalet i en slutrapport till kommunen. Vidare skall uppdragstagaren, om kommunen så begär, till 



 

 
 

kommunen överlämna kopia av samtliga i anledning av avtalet framtagna handlingar senast när 
kommunen fullgjort sin betalningsskyldighet. 
 
17. HÄVNING 
Part äger rätt att omedelbart häva avtalet om den andra parten i väsentligt hänseende brutit mot 
avtalet. Hävning av avtalet skall för att vara giltig ske i meddelande till den andra parten. 
 
Utöver vad som anges i kapitel 15 äger kommunen alltid rätt att omedelbart häva avtalet om 
uppdragstagaren lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med 
upphandlingen och dessa uppgifter inte varit av oväsentlig betydelse vid bedömningen av 
tilldelningen av detta avtal. 
 
18. OMFÖRHANDLING 
Part äger rätt att kalla till omförhandling om förutsättningarna för avtalets innehåll väsentligt 
förändrats. 
 
19. TVIST  
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande frågor 
skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. 
 
20. AVTALSBUNDENHET 
Avtalsbundenhet inträder när detta skriftliga avtal undertecknats av behöriga företrädare för båda 
parter. 
 
 
BILAGOR 
 
Bilaga 1: Förfrågningsunderlag daterat 2010-01-27 
Bilaga 2: Strategiskt samarbete om turism i Roslagen. 
 
 
Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande originalexemplar, varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Östhammar den 2010- Östhammar den 2010- 
Östhammars kommun Visit Östhammar AB 
 
 
 
________________________________ ___________________________ 
Anna-Lena Söderblom Stina Sidvall  



 

 
 

Kommunstyrelsens vice ordförande VD 
 
 
________________________________ ___________________________ 
Ulf Andersson Jacob Spangenberg 
Näringslivschef Ordförande 
 
 
Bilaga 5. Samverkansavtal mellan Roslagens kommuner 
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