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Sammanfattning 

Att resa har blivit något allt fler människor har både råd och möjlighet till att göra, vilket i sin 

tur ökar trycket på olika destinationer men även skapar utrymme för mindre kända orter att ta 

plats på kartan. I detta skede finns det flera medspelare som kan ha stor påverkan såsom de 

privata och offentliga aktörernas samverkan och inverkan för att både behålla platsens själ 

men samtidigt skapa nya möjligheter för destinationsutveckling.   

Genomförandet av denna studie har baserats på vetenskapliga artiklar framtagna på 

databaserna Google scholar, Leisure Tourism och Summon, men det har även utförts fyra 

stycket kvalitativa seminstrukturerade intervjuer med människor som har befattningar inom 

den offentliga samt privata sektorn på Tjörn vilket var den utvalda destinationen att 

undersöka. Den insamlade informationen från de intervjuade samanställdes och jämfördes 

därefter emot de vetenskapliga artiklarna i den teoretiska bakgrunden. De sammantagna 

resultaten tar plats i resultatdiskussionen där likheter, olikheter och argumentationer äger rum. 

Slutsatsen av denna studie påvisar att de offentliga och privata aktörernas samarbete skapar 

destinationsutveckling. Grundförutsättningar såsom det geografiska läget, tillgång till resurser 

och hur väl dialog mellan de olika parterna fungerar även har inflytande på hur utvecklingen 

kommer att se ut både för orten som varumärke men även för lokalbefolkningen. 

Nyckelord: Kommunnivå, utveckling och samarbeten   
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Förord 
Vi vill härmed tacka alla de intervjuade som deltagit och gjort denna studie möjlig att 

genomföra. Fortsättningsvis vill vi även tacka vår handledare Mats Carlbäck för goda råd och 

konstruktiv feedback som gjort detta arbete enklare och oss ännu lite visare inför 

uppsatsskrivande. Ämnesidén väcktes då vi insåg att båda hade ett genuint intresse av 

strategier och samarbeten mellan olika parter för att få destinationer att utvecklas och växa.  

 

1. Introduktion 
Turistbranschen är i dagsläget en väldigt snabbast växande bransch. Allt fler har insett att det 

finns pengar att tjäna i branschen och människor intresserar sig för allt fler olika typer av 

resmål. Trots detta krävs det mycket eftertanke för att kunna skapa en destination som är 

lockande för turister samtidigt som den fortsätter att vara hemort för de som redan är bosatta i 

området. Valet av ämnet destinationsutveckling gjordes för att få fördjupade kunskaper i de 

potentiella samspel som kan krävas mellan utvecklingsaktörerna för att utveckla en 

destination samt både vad som är av större och av mindre vikt att beakta när man tacklar de 

olika svårigheter som kan uppstå.  

 

1.1  Ämnesrelevans 

Gustafsson (2004) beskriver måltidskunskap som en kombination av praktisk kunskap, 

vetenskap och estetik och det tar form i FAMM (The Five Aspect Meal Model). De fem olika 

aspekterna är mötet, stämningen, rummet, styrsystemet och produkten. De fem i kombination 

bildar ett verktyg för att bedöma en måltidsupplevelse, det kan även appliceras på en 

hotellvistelse. För att simplifiera och förklara hur FAMM kan användas på ett hotell så kan 

både lobbyn och det faktiska hotellrummet gestalta rummet. Där mötet ses som det mellan 

personal och gäst, produkten är det som innefattas i det som gästen betalar för. Styrsystemet 

syftar till det arbetet som görs runt omkring verksamheten, ekonomi, personal osv, alla de 

tidigare aspekterna spelar in och skapar en upplevd stämning för gästen (Gustafsson, 2004) . 
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Det i sin tur kan sedan appliceras på en destination likt hur den kan anpassas på hotell, istället 

för att vara knuten till en specifik verksamhet (t.ex. ett hotell) så innefattas en hel destination.  

Gustafsson, Öström, Johansson och Mossberg (2006) beskriver styrsystemet som en 

sammanslagning av flera olika kontrollsystem som är av administrativ natur. 

Destinationsutveckling kan kopplas till styrsystem då skapandet av en strategisk plan, 

ledarskap, finansiella aktiviteter, marknadsföringsarbete och samarbete mellan offentlig och 

privat sektor innefattas i arbetet. Gustafsson m.fl. (2006) exemplifierar hur styrsystemet 

fungerar i ett kök när X antal rätter ska vara klara samtidigt och hur planeringsarbetet kan 

hjälpa till för att effektivisera den aktiviteten. Vidare hävdar Gustafsson m.fl. (2006) att det 

råder stora skillnader mellan hur styrsystemet används och ser ut mellan olika typer av 

arbetsplatser. För att styrsystemet ska vara så effektivt som möjligt påstår Gustafsson m.fl. 

(2006) att en akademisk utbildning i kombination med praktiska kunskaper skapar rätt 

förutsättningar för ett lyckat ledarskap. 

Hur viktigt är styrsystemet då för en besökare? Besökaren ser inte styrsystemet på samma sätt 

som med rummet eller produkten, men om infrastrukturen till och från en ort skulle vara 

bristfällig så är det ett tecken på ett otillräckligt styrsystem (Gustafsson m. fl., 2006). En 

besökare kan bedöma bristen som en otillräcklig produkt istället för en brist i det 

organisatoriska arbetet. Gustafsson m.fl. (2006) hävdar vidare att priset och kvalitén på 

produkten också spelar in och skapar en helhet, det är tecken på att de olika aspekterna 

påverkar varandra. 

Destinationsutveckling jobbar också med rummet, eller mer exakt hur orten ser ut. Gustafsson 

m.fl. (2006) beskriver vad som innefattas med rummet, när det kommer till en destination så 

är rummet betydligt större och innefattar allt som destinationen har att erbjuda. Gustafsson 

m.fl. (2006) refererar till Bitner (1992) som menar att man ska bygga miljöer, så kallade 

”servicescapes”, vilket är miljöer där service ges och besökarna interagerar med varandra. Att 

rummet är utformat på ett sätt så att alla komponenter går i enhet med varandra är viktigt för 

helhetsintrycket (Gustafsson m. fl., 2006). Vid ett destinationsutvecklingsarbete är det viktigt 

att ställa frågorna ”Vad vilken typ av image vill vi förmedla?”, ” Vilken typ av servicenivå 

ska vi leverera?”, ”Vilken typ av besökare ska destinationen attrahera?”.  Då ”rummet” (hela 

orten) är större och innehåller fler element är det viktigt med ett samarbete mellan privat och 

offentlig sektor samt lokalbefolkningen för att skapa optimala förhållanden. 
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Gustafsson m.fl. (2006) beskriver atmosfären som skapandet av en miljö där besökarens 

köpvilja stimuleras. Stämningen är den sista av de fem aspekterna i FAMM och påverkas av 

de tidigare stegen. Inom destinationsutveckling börjar processen inom styrsystemet där allt 

planeringsarbete och de strategiska åtgärderna gås igenom för att utformandet av rummet ska 

gå i linje med den image som destinationen vill förmedla. Det i sin tur leder till den upplevda 

stämningen på destinationen av besökarna.  

 

2. Teoretisk Bakgrund  
Nedan beskrivs den teoretiska bakgrunden. 

2.1  Destination som begrepp 
Müller (2007) förklarar att destinationer bör ses som organisatoriska institutioner som baseras 

på vad en specifik geografisk plats har att erbjuda turisterna, en destination skapas av 

offentliga och privata aktörer som verkar på orten. Destinationsutveckling som fenomen 

bygger enligt von Friedrichs Grängsjö (2003) på tanken om att den produkt man erbjuder 

inom turism skapar interaktioner mellan producent och kund. Detta innebär enligt von 

Friedrichs Grängsjö (2003) att det är kunden som måste importeras till produktionsarenan 

snarare än tvärt om, vilket är fallet i de flesta andra branscher där produkten distribueras från 

produktionsarenan till kunden. Problematiken kring att marknadsföra en plats som 

turismprodukt är dock mångfacetterad, då det oftast finns flertalet involverade intressenter 

med egna agendor och drivkrafter, redan existerande på plats, sida vid sida (von Friedrichs 

Grängsjö, 2003). Enligt Singh,. Timothy och. Dowling (2003), bidrar oftast turismnäringen 

till både positiva och negativa effekter på en destination, såsom att till exempel positivt stärka 

den lokala ekonomin och dra uppmärksamheten till lokalt kulturella aspekter, likväl som att i 

negativ riktning framkalla ett ekonomiskt skört beroende av de ombytliga konsumenterna och 

deras pengar. Man kan här exemplifiera hur en grupp individer i det lilla Ångermanländska 

samhället Nordingrå har slagit ihop sina enskilda firmor och bildat aktiebolag i en gammal 

industrilokal, för att ”…stärka varandra, skapa en trygg gemenskap och utveckla nya idéer.”, 

(Ulrika Sjödin, 2014). Tanken är i förlängningen att alla ska vara välkomna, bara de är 

enskilda verksamheter med drivkraft och skaparvilja (Ulrika Sjödin, 2014). 

Om en påbörjad destinationsutveckling skall kunna fortgå behöver enligt von Friedrichs 

Grängsjö (2003) det så kallade dialektiska samspelet uppmuntras. Med dialektiskt samspel 
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menas här de två koncepten Gesellschaft och Gemeinschaft, det vill säga att destinationen bör 

kunna tillgodose de entreprenöriella aktörernas intressen (Gesellschaft: kommersiellt baserat) 

likväl som att alla entreprenörer/aktörer kan tillgodose destinationens intressen 

(Gemeinschaft: emotionellt baserat) (von Friedrichs Grängsjö, 2003). 

Avfolkning kan på småorter vara ett problem för utvecklandet av en destination och att 

företagsamhet uppstår och fortgår på denna ort – oavsett om den är lokalproduktivt eller 

turistmässigt fokuserad – kan då i längden motivera fler till att stanna kvar på orten, hävdar 

Lisa Bois (2014).  Effektiv destinationsutveckling handlar enligt Bois (2014) mer om att 

uppmuntra aktörer till samhällsentreprenöriellt skapande (det vill säga med mera centralt och 

socialt fokus) än till vinstmarginellt fokus, samt att eventuella överskott i vinstmarginalen 

återinvesteras i destinationsorten. 

 

2.2  Planeringsarbetet 

Baker och Cameron (2008) förklarar att en destination är en plats som attrahera besökare för 

temporär vistelse, detta gäller allt från länder, städer, orter till skapade som t.ex. Las Vegas. 

Kaosteorin
1
 har använts för att beskriva den historiska relationen mellan offentlig och privat 

sektor som grundar sig i den bristfälliga ledarskapsstrukturen mellan parterna (McLennan, 

Ruhanen, Ritchie och Pham, 2010). Detta ledde i sin tur till att det blev konflikter mellan 

parterna och förmågan att lösa problem blev drabbad som i sin tur påverkade formande av den 

strategiska planen (Ibid.). På grund av globaliseringen så har konkurrensen mellan olika 

destinationer blivit hårdare och marknadsföringen av dem blivit viktigare för att kunna locka 

besökare. 

Baker och Cameron (2008) menar att det blivit viktigt att identifiera vilka faktorer, så kallade 

Critical success factors (CSFs), som skapar ett framgångsrikt koncept för att implementera det 

i den strategiska planeringen i marknadsföringen av destinationen. McLennan m.fl. (2010) 

menar att i många fall har ett sådant projekt varit problematisk då den lokala regeringen 

(kommunen) ofta inte ger det stöd som behövs för en långsiktig satsning. McLennan m.fl. 

(2010) menar att i kombination med bristfälligt ledarskap, begränsade ekonomiska medel och 

långsiktigt tänk begränsar chanserna att skapa ett optimalt resmål. Baker och Cameron (2008) 

                                                           
1
 Kaosteori behandlar strukturella förändringar som är slumpmässiga, komplexa och omöjliga att förutsäga 

(McLennan, Ruhanen, Ritchie och Pham, 2010). 
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förklarar att det är många olika aktörer på marknaden som är involverade i processen, men att 

de inte har någon större kontroll över destinationen som produkt.  

Figur 1. “Levels of place marketing” (Baker & 

Camerion, 2008) visar de olika dimensionerna som 

påverkar hur en destination uppfattas. I de tre stegen 

visar modellen att destinationsutveckling och 

marknadsföring inte bara är bra för att attrahera 

turister, utan även för att orten samt regionen ska 

utvecklas. Beroende på vilken typ av förutsättningar 

en ort har och vilken typ av klientel som de vill 

attrahera så kan modellen vara en bra grund för att 

styra utvecklingsarbetet. 

1. Den centrala delen ”Planning group”, innefattar de som bor på orten, den lokala regeringen 

i form av kommun och de företag som bedriver verksamhet på platsen.  

2. Nivå två kallas för “Marketing factors” där personer, attraktioner, infrastruktur och 

livskvalité är det olika faktorer som spelar in vid marknadsföringen av orten, men även 

viktiga delar i destinationsutvecklingen i sin helhet. 

3. “Target markets” syftar till vilken typ av marknad som destinationen riktar sig mot, t.ex. 

turister och konventer, investerare, nya bostäder, företag eller tillverkningsindustri. (Baker & 

Cameron, 2008) Kotler och Gertner (2002) instämmer med Baker och Cameron (2008) om att 

viktiga faktorer vid utveckling av en destination är infrastruktur, upplevd livskvalité, privat 

och offentlig sektor. 

 

2.3  “Destination Branding” 
Geografiska platser kan på samma sätt som produkter och organisationer också bli 

förknippade med ett så kallat “brand”, det vill säga ett varumärke, för att uppmärksamma 

potentiella besökare om att destinationen finns (Baker & Cameron, 2008). Baker och 

Cameron (2008) förklarar också risken med att blanda ihop en destinations varumärke med ett 

kommersiellt då det finns tydliga skillnader mellan dem.  En produkts varumärke kan bli 

nylanserat, ersatt av en ny produkt, alternativt bli helt borttaget, men en destinations 

Figur 1. 
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varumärke kan endast skapa ett känslomässigt värde om det är ogripbart (Ibid.). För att 

simplifiera det så ägs ett kommersiellt varumärke av en enskild ägare, medan en destinations 

varumärke inte ägs av en enskild aktör utan av alla som väljer att nyttja platsens image. Kotler 

och Gertner (2002) menar att processen involverar den privata och offentliga sektorn samt 

lokalbefolkningen, och poängterar vikten av en gemensam vision för 

destinationsutvecklingen. 

Singh, Timothy och Dowling  (2003) påstår även att om en vision, om en etablerad 

destination skall kunna bli gripbar är det viktigt att lokalbefolkningen blir informerade om 

vilka förändringar som kan uppstå vid utökat intresse för (Singh m.fl. 2003). 

 Staten samt icke vinstdrivande organisationer kan bidra med organiserade turer till redan 

etablerade turism-mål i samma nivå med det som skall startas upp för att ge en djupare 

förståelse av vad som kommer att krävas (Singh m.fl., 2003) 

Baker och Cameron (2008) hävdar vidare att varumärkesbyggande vid destinationsutveckling 

är viktigt för att bygga riktlinjer vid vidareutvecklandet av destinationens image. Ett problem 

som kan uppstå vid skapande av en destinations varumärke är att budgeten gentemot ett 

kommersiellt företag är mer limiterat (Ibid.). Baker och Cameron (2008) menar också att det 

krävs en allt mer innovativ marknadsföring för att locka besökare, och istället för att lägga 

mer resurser än sina konkurrenter använda sina resurser smartare. Kotler och Gertner (2002) 

menar på att för att skapa en effektiv image så bör den vara konkret och verklighetstrogen. 

“There are already too many ‘friendly places’ out there ”(Ibid. s.254), då flera olika 

destinationer marknadsför sig som vänliga platser att besöka. Singh m.fl. (2003) menar att 

staten i sin tur kan använda sig av olika tillvägagångsätt för att kunna locka till sig turister. 

Det ena tillvägagångsättet som nämns är det som anses lite mer tillbaka dragna sättet där de 

låter den internationella marknaden styra turismflödet, medan det andra sättet är mer “hands-

on” där de selektivt riktar sig till en viss målgrupp för att attrahera en viss typ av turism som 

således kan tänkas vara en gynnsammare besökare för orten (Singh m.fl., 2003).  

En ytterst viktig aspekt att beakta under utvecklingsfasen av en ny turistdestination är att 

turisten väljer destination utifrån upplevelsekvalitativa aspekter samt befintlighet av till 

exempel turistattraktioner, servicefaciliteter, boendeutbud, restaurangutbud, 

transportmöjligheter både till, från och på orten, samt ortens miljö/omgivning (von Friedrichs 

Grängsjö, 2003). Av denna anledning är storleken på framgång som en destination vinner på 
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att turister väljer sig dit, avhängig på, för det första, hur pass effektivt man klarar att applicera 

och realisera sina marknadsföringsstrategier, och för det andra, hur pass gemensamt 

adopterade dessa strategier är lokalentreprenörerna emellan (von Friedrichs Grängsjö, 2003). 

Som en del i detta samhällsmässigt fokuserade skapande belyser von Bergmann-Winberg 

(2014) hur väl så kallade ’horisontella nätverk’ oftast bidrar till spridningen av det varumärke 

som en ny destination kan innebära, och liknar det bland annat med kooperativ, sportklubbar, 

vänkretsar och andra generellt starka nätverk. Samhällsentreprenörer kan även på lokal nivå å 

andra sidan betala tillbaka genom att lösa lokala samhällsproblem i takt med att de uppstår 

(Bois, 2014), vilket även kan vara ytterst utvecklande för bygden då det kan ”skapa positiva 

ringar på vattnet och få effekter på den lokala omgivningen.” (Bois, 2014). 

 

2.4  Användning av evenemang som utvecklingsmetod 
Evenemang kan också spela en roll inom marknadsföringsarbetet av en destination, till 

exempel sport, musik eller någon annan form av kulturevenemang (Aronsson, 2007). Larsson 

och Fredriksson (2007) hävdar vidare att genom att anordna olika typer av evenemang så kan 

destinationen dra nytta av de positiva samhällseffekter som följer med, de ekonomiska, 

turistiska, kommersiella och fysiska för att nämna några. Larsson och Fredriksson (2007) 

menar också att det inte endast är positiva följder utan även negativa, till exempel miljön kan 

påverkas, imagen på destinationen kan förändras och att de lokala traditioner som finns kan 

förändras.  

Ta till exempel fenomenet identitetsprojekt, som enligt Sara Brorström (2010) oftast har sin 

startpunkt i någon slags idealbild av kommunen som projektet skall förverkliga, i sitt 

genomförande. ”Projekten är i detta skede satsningar på mötesplatser, tillväxt, utveckling och 

framgång. Vem säger nej till det?”, frågar sig Brorström vidare (2010) och resonerar sedan 

om hur argumenten för ett projekt också måste involvera perifera positiva konsekvenser för 

kommunen för att vara slagkraftiga som argument. Brorström (2010) hävdar vidare att 

motiven bakom processutvecklingen i ett identitetsprojekt växlar mellan initiala visioner, via 

konkretioner för att sedan återigen bli visionära mot slutet av projekten. Men för att kunna nå 

framgång och kanske till och med uppnå idealtillstånd måste man generellt både satsa och 

chansa, vilket motståndarna till potentiella projekt oftast också använder som motargument 

eftersom chansningar innebär risktaganden (Brorström, 2010).  
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2.5  Regionstyp   

Den geografiska positionen är enligt McLennan m.fl. (2010) en viktig faktor vid utvecklandet 

av en destination. De flesta destinationerna särskiljer sig rent geografiskt gentemot varandra. 

Den mesta forskningen har gjorts på destinationer som ligger på kusten vilket gjort att andra 

rurala orter och alporter inte kan applicera samma kunskap (Ibid.). Att veta och förstå vilken 

typ av geografiska attribut som orten har är viktig för att kunna anpassa utbudet efter dem, 

t.ex. tillgång till höga berg är en grundförutsättning för att en alpin destination skall kunna 

skapas (Bohlin, 2007). De olika variablerna som räknas in är klimat, topografi, geologi, 

hydrologi, vegetation och destinationens djurliv (Ibid.). Vidare menar Bohlin (2007) att 

destinationsutveckling handlar delvis om att förstå vilka resurser en ort besitter för att kunna 

förädla och exploatera dem.  

Historiskt sett har exploatering varit nödvändigt för människans fortlevnad, men numera 

handlar det om att inte förstöra den resurs som utnyttjas utan skapa en uthållighet istället. 

Müller (2007) menar att vid ett destinationsutvecklingsarbete så bör en hållbar utveckling 

ligga i fokus, där sociokulturella, ekonomiska och miljömässiga aspekter integreras. Utifrån 

detta perspektiv så får destinationsutvecklingen en annan innebörd där själva 

samhällsutvecklingen ligger i fokus. Enligt From och Olofsson (2014) är regional utveckling 

avhängig på hur pass effektivt kunskapsöverföringen fungerar i regionen, såväl 

erfarenhetsgenererad tyst kunskap som vetenskaplig och symbolisk sådan. Vidare hävdar 

From och Olofsson (2014) att ”Regional utveckling karaktäriseras av en stor mängd aktörer 

som genererar kunskap i sina respektive individuella aktiviteter, men som är delaktiga i en 

delad regional tradition.”, och dessa kunskaper har alltid sina rötter i regionens historia. 

2.6  Samarbete mellan privat och offentlig sektor 
McLennan m.fl. (2010) menar att regeringens roll spelar stor roll för att skapa de rätta 

förutsättningarna för destinationen att växa, men betonar även den privata sektorns roll. 

Müller (2007) menar vidare att på en mindre platser är det svårt att sammanföra 

småföretagare då deras möjlighet att delta är begränsad, men också att de olika företagen kan 

vara konkurrenter och på grund av det inte vill samarbeta. Det enskilda firmornas mål kan 

också vara olika, några företag kanske vill expandera medan andra nöjer sig med hur det är i 

dagsläget (Nordin, 2007).  Vidare så är målen för de olika aktörerna som har olika mål med 

projektet, det centrala målet för näringslivet är rent ekonomiskt medan kommunen vill locka 

fler invånare till orten för att på sikt få högre skatteintäkter (Nordin, 2007). 
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McLennan m.fl. (2010) berättar om hur den privata sektorn i Gold Coast (Australien) kaotiskt 

startade ett projekt som inte blev lyckosamt, men när regeringen ingrep så räddades projektet. 

Ett annat exempel är regeringen i Sydafrika som marknadsförde landet för att locka till sig 

besökare, dock utan framgång. Samarbetet mellan de olika aktörerna på en ort är inte alltid så 

enkelt och det förekommer ofta många möten för att kunna enas, utbyta information och 

kunskap. Som tidigare nämnt är det inte alltid enkelt att få de olika aktörerna att samarbete 

men eftersom de ofta är beroende av varandra på grund av deras begränsade resurser så binds 

de samman (Nordin, 2007). 

Müller (2007) berättar att ett destinationsutvecklingsarbete behöver stöd från den lokala 

regeringen och att ofta så konkurrerar en sådan satsning med andra samhällsintressen. 

McLennan m.fl. (2010) förklarar vidare att på den lokala nivån när ett 

destinationsutvecklingsprojekt genomförs är det lättare att observera de svårigheter och 

paradoxer som uppstår och kopplar det till de begränsade resurser som kommunerna (lokala 

regeringen) har. Det leder i sin tur till att möjligheterna för en långsiktig satsning minskar, 

ytterligare så saknar ofta lokala destinationer den kapacitet som krävs av en ny turismnärings 

policy och riskerar därmed att slösa personal mänskliga och finansiella resurser (McLennan 

m.fl., 2010).  

Baker och Cameron (2008) hävdar vidare att skapa en strategi med destinationens 

varumärkesutveckling för att främja de långsiktiga målen. Att skapa förutsättningar för den 

lokala ekonomin för att blomstra men samtidigt ha en balans mellan de påfrestningar som 

miljön kommer utsättas för och den ekonomiska expansionen som destinationen kommer dra 

nytta av. För att säkerställa att destinationens varumärkes kvalité så menar Baker och 

Cameron (2008) att investera i destinationens infrastruktur och dess fastighetsstruktur. 

2.7  Intressenternas inverkan 
Baker och Cameron (2008) beskriver flera olika framgångsfaktorer som tar upp de olika 

intressenternas påverkan på destinationen och dess utveckling. Nedan beskrivs 7 av 33 

punkter som Baker och Cameron (2008) menar är CSF för att ett 

destinationsutvecklingsarbete skall blir lyckosamt. De sju punkter som nedan beskrivs är de 

kritiska stegen för att skapa en framgångsrik samarbetsplattform för 

destinationsutvecklingsarbetet. Baker och Cameron (2008) menar att alla intressenterna som 

deltar i utvecklingsarbetet också påverkar hur resultatet kommer att bli. 
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Följande sju punkter är viktiga i samarbetet mellan den privata och offentliga sektorn för ett 

lyckat planeringsarbete vid ett destinationsutvecklingsprojekt: 

1. Vikten av att en regionsrepresentant är involverad i planeringsarbetet. 

2. Att kommunen är involverad i planeringsarbetet. 

3. Den lokala turistbyrån/turistnäringsansvarig är involverad i planeringsarbetet. 

4. Att lokalbefolkningen är medveten och involverad i planeringsarbetet.  

5. Att det lokala näringslivet är involverat i planeringsarbetet. 

6. Vikten av att det finns en bra kommunikation mellan de olika intressenterna. 

7. Skapa en bra ledningsgrupp som leder intressenterna på rätt väg. 

Müller (2007) hävdar att det näringslivsorienterade synsättet inte tar lokalbefolkningen i 

beaktning när destination som begrepp diskuteras. Genom att ta andra åsikter än bara de 

ekonomiska i beaktning så blir planeringen av destinationsutvecklingen mer komplett (Ibid.). 

Risken vid ett destinationsutvecklingsarbete är att ortens karaktär tappar den unika karaktär 

som gör den geografiska platsen speciell och som försöker lyfta fram och marknadsföra för att 

locka besökare (Müller, 2007). 

2.8  Syfte och avgränsning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka samarbetet mellan privat och offentlig sektor 

vid ett destinationsutvecklingsarbete.  

En avgränsning görs för att kunna undersöka syftet. Undersökningen görs i Tjörns kommun i 

Bohuslän, Västra Götalands län. 

 

3. Metod och material 
I följande avsnitt så förklaras hur planeringen av undersökningen genomförts och dess 

utförande som sedan ligger i grund till grund för hela arbetet. 
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3.1  Tillvägagångssätt 

Leisure Tourism database är en artikelbaserad databas som är inriktad mot turism och 

besöksnäring var en stor hjälp eftersom den är nischad och det underlättar sökandet efter 

relevant information. Leisure Tourism database var ej den enda databasen som användes, 

Google Scholar och Summon användes också som komplement i informationssökandet.  

De sökord som användes var: Tourism planning, local government, destination marketing, 

destination development och stakeholder development. De sökkriterier som användes var 

vetenskapligt granskade artiklar i fulltext för att optimera sökandet och utesluta irrelevant 

information. Därefter så lästes sammanfattningar och utvalda artiklar lästes i fulltext. Efter 

den ursprungliga sökning fick två nya sökord, dvs. tourism development och place marketing, 

läggas till som ett komplement för att säkerställa att all relevant information kunde hittas. 

Fysiska böcker gicks igenom med liknande kriterier som ett komplement till de 

internetbaserade artiklarna. 

 

3.2  Metodval 
Som metod valdes semistrukturerade intervjuer för att samla in kvalitativ information, vilket 

är ett av de vanligaste sätten att samla in värdefull information inför en grundad 

undersökning. Vidare menar även Bryman (2013) att flexibiliteten i att kunna intervjua är ett 

stort dragplåster inför metodvalet.  

Kvalitativa intervjuer som metod blir för oss, likväl som för Bryman (2013) mer önskvärda 

när undersökaren har ett behov av rikare och fylliga svar med tyngd i vad den intervjuade 

berättar. Syftet med en kvalitativ intervju (vilket även är intentionen med detta arbete) är 

sålunda att få en djupare förståelse och utforska den intervjuades livssituation eller besuttna 

kunskap om det som skall bearbetas eller undersökas (Patel & Davidson, 2011). I denna 

studie var detta en relevant aspekt eftersom avsikten var att utröna hur lönsamt och fruktbart 

ett samarbete mellan den offentliga sektorn och den privata sektorn kan vara. Av dessa 

anledningar kan man inte i förväg planera för svarsalternativ och heller inte finna ”det sanna” 

svaret på en fråga (Patel & Davidson, 2011). Då detta arbete var i behov av bred information 

som fanns hos intervjuobjekten så blev kvalitativa intervjuer bli mera användbara i studien. 

När kvalitativa intervjuer utförs kan frågorna endera ställas i ordning med hög grad av 

standardisering eller i en mera flexibel ordning som kanske passar bättre under intervjuns 

gång, vilket då blir en låg grad av standardisering (Patel & Davidson, 2011). Vid kvalitativ 



15 
 

intervju anser vi att både intervjuaren och den som blir intervjuad behöver interagera med 

varandra i samtalet, vilket även Patel och Davidson (2011) hävdar, men de säger även att det 

finns olika ändamål med intervjun. Till exempel kanske den som intervjuar ämnar använda 

intervjun inför ett forskningsprojekt medan den intervjuade kanske ställer upp utav renodlad 

välvilja. För att skapa ett meningsfullt och sammanhängande resonemang för den intervjuade 

är det viktigt att den som intervjuar bygger upp samtalet genom att använda anpassat 

språkbruk, gester och kroppsspråk (Patel & Davidson, 2011). Intervjuer skedde därför på ett 

interaktivt sätt och med en hög grad av flexibilitet, vilket är en aspekt som även Bryman 

(2013) tar upp. 

 

3.3  Urval  

Vid beslut kring urval är det viktigt att anpassa urvalet efter den forskning som ska utövas. Då 

tidsramen spelade in kunde en större omfattning av undersökningen göras och en mindre 

kommun i Sverige valdes, dvs. Tjörns kommun i Västra Götalands län. Det är önskvärt att 

urvalet blir representativt för den generella populationen av individer som kan tänkas vara 

objekt för forskningsresultatet (Bryman, 2011). Det finns dock svårigheter i att uppnå ett 

representativt urval när faktorer som tid och pengar spelar in (Bryman, 2011). För att det 

skulle bli en jämnvikt mellan sidorna valdes två från respektive part för att representera den 

offentliga och privata sektorn. Urvalets storlek måste gå att behandla på kort tid och en 

extensiv undersökning skulle vara för tidsödande.  

Tjörns kommun är belägen på Sveriges västkust med ett invånarantal på ca 15 000. Fyra 

stycken respondenter med anknytning till turismnäringen valdes, två från den privata och två 

från den offentliga sektorn i Tjörns kommun i Västra Götalands län. Urvalet gjordes för att de 

personerna som skulle intervjuas skulle ha tillgång till önskvärd information som bidrog till 

studien. De privata aktörerna representerade olika typer av verksamheter för att 

undersökningen skulle få en större bredd. Bekvämlighetsurval behandlas under kategorin 

icke-sannolikhetsurval som kännetecknas av väldigt hög svarsfrekvens, vilket är önskvärt på 

grund av tidsbegränsningen. 
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3.4  Genomförande 

Undersökningen som gjordes i form av att fyra stycken intervjuer tog plats på Tjörn mellan 

den femte och den åttonde Maj 2014. En person genomförde samtliga intervjuer för att 

intervjuerna skulle ske utefter lika förutsättningar för att minimera felmarginalen. Ett 

informationsblad skickades ut till deltagarna för att förklara undersökningens förutsättningar. 

Varje intervju beräknas ha tagit ungefär 45 min och spelades in för att sedan transkriberas. 

Anteckningar togs även under intervjuerna för att nedteckna de första intrycken från det 

deltagarna hade att säga. 

 

3.5  Dataanalys 
Rådata samlades in i form av ljudinspelningar från respektive intervju och transkriberades för 

att sedan analyseras. Bryman (2011) menar att ljudinspelningar hjälper forskarens minne samt 

att misstolkningar av svarsmaterialet minimeras. En ljudinspelning fungerar även som en 

hjälp om en beskyllning av att egna värderingar har lagts till i arbetet skulle framföras. 

Då det var samma person som genomförde intervjuerna så kunde en eventuell feltolkningsrisk 

minskas. För att bibehålla uppmärksamheten så valdes endast anteckningar som komplement 

för att kunna ställa följdfrågor. Transkriberingarna gjordes direkt efter att en intervju hade 

genomförts för att resultatskrivandet skulle kunna påbörjas. Efter att transkriberingarna hade 

genomförts, jämfördes svaren som de olika respondenterna har gett för att kunna dra slutsatser 

och se samband där emellan.  

3.6  Forskningsetiskt planerande 
När en undersökning, i detta fall i form av kvalitativa intervjuer genomförs så är det viktigt att 

beakta de etiska frågorna som uppstår (Bryman, 2011). De svenska krav som finns rörande 

etiska frågor som rör de direkt inblandade i undersökningen är frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och personernas anonymitet. Deltagarna i undersökningen ska informeras om 

vilket syfte undersökningen har och att de ska veta att deltagandet är helt frivilligt samt vilka 

moment som innefattas (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar att de som deltar i 

undersökningen får bestämma om de vill delta eller ej, och om någon deltagare inte skulle 

vara myndig så behövs vårdnadshavarens underskrift för att denne skall få deltaga. Ett så 

kallat konfidentialitetskrav finns där de uppgifter deltagarna delar med sig av skall på ett 

varsamt sätt förvaltas så att obehöriga ej kommer över dem. De uppgifter som samlats in från 

deltagarna får endast användas för forskningsändamålet och inte till något annat (Bryman, 
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2011) Författarna av uppsatsen har skickat ut ett informationsblad där de beskriver sig själva, 

vilket syfte undersökningen fyller och en uppskattning på hur lång tid intervjun skulle ta. På 

informationsbladet så förklarar det även att deltagarna kommer att vara anonyma, att 

deltagandet är frivilligt och att svaren endast kommer att användas i forskningsändanmålet. 

 

4. Resultat 
Nedan presenteras resultaten från undersökningen som beskriver samarbetet mellan privat och 

offentlig sektor vid ett destinationsutvecklingsarbete. 

 

4.1  Vikten av att en regionsrepresentant är involverad i 

destinationsutvecklingsarbetet 

Samtliga respondenter tyckte att det är viktigt att Västra Götaland är med och bidrar med 

kunskap och ekonomiska resurser för att marknadsföra de mindre kommunerna som en 

gemensam större region. Detta för att kunna nå ut till den nationella och den internationella 

marknaden. Fast de olika kommunerna marknadsförs som en region menar flera aktörer 

(Offentlig aktör 1 och Privat1) på att det är viktigt att även marknadsföra Tjörn som en 

enskild destination.  Båda de offentliga aktörerna menar på att söka ytterligare ekonomiska 

medel från regionen för utveckla turistnäring på Tjörn är viktigt. Det råder däremot delade 

meningar om hur det sköts i dagens läge och hur det kan skötas för att skapa en attraktiv 

destination.  

Både privat aktör 2 och offentlig aktör 1 påtalar att södra Bohuslän turism är en hjälp som 

knyter samman flera olika kommuner till en och samma region för att underlätta 

marknadsföringen. Privat aktör 1 menar däremot att den funktion som södra Bohuslän turism 

erbjuder kan utvecklas då verksamheten uppfattas som att de bara trycker upp broschyrer och 

reklamblad vilket tycks vara lite gammalmodigt. Privat aktör 2 menar på att regionens 

involvering i dagsläget är tillräcklig, och att mycket av Tjörns marknadsföring har blivit lagt 

hos södra Bohuslän turism.  

Privat aktör 2 och offentlig aktör 1 påpekar också vikten av att det regionala näringslivet är 

med, både i form av BRG (Business region Gothenburg) samt Göteborg & Co då deras 

resurser inte är lika begränsade och deras upptagningsområde är betydligt större än en enskild 
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kommuns.  Turismnäring beskrivs som brokig och kunskap från de som har lyckats, till 

exempel Göteborg & Co som gjort ett lyckat arbete med att locka till sig besökare till 

Göteborgs stad.  

En representant från regionen skulle kunna bidra till att utveckla Tjörn som en 

turistdestination genom kunskap och erfarenhet från liknande projekt som gjorts på andra 

platser för att samma misstag som begåtts tidigare skall undvikas (Offentlig 1, 2 samt privat 

1). De bör vara spindeln i nätet för att se till att regionens image och dess profilering hålls av 

alla olika aktörer som finns inom regionen menar offentlig aktör 2. 

 

4.2  Att kommunen är inblandad i destinationsutvecklingsarbetet 
De offentliga aktörerna (1 och 2) formulerade år 2009 en turiststrategiplan som gällde för 

perioden 2009-2013. Under arbetet bjöds det lokala näringslivet, föreningslivet, politiker, 

tjänstemän och lokalbefolkningen in för att uttrycka sina åsikter och synpunkter för hur Tjörn 

ska locka besökare till ön. En metod som kallas för ”Culture Planning” (Offentlig 1 och 2) 

tillämpades för att inte riskera att förlora ”platsens själ” (Offentlig 1), det vill säga att 

exploatera de attraktioner som Tjörn försöker att attrahera besökare med. 

De privata aktörerna (1 och 2) hävdar däremot att mer kan göras, då kommunen har delegerat 

ut mycket av sitt ansvar till andra organ som ska marknadsföra Tjörn åt dem. Det är bra att 

göra strategier och skapa riktlinjer men en av de privata aktörerna (1, 2014) tycker att mer 

resurser ska satsas än vad det gör idag, till exempel kan en bussförbindelse utan kostnad 

mellan de olika turistmålen införas. Så att besökarna enkelt ska kunna ta sig till det olika 

sevärdheterna då de ligger mer utspritt rent geografiskt. 

Alla de intervjuade är överens om att kommunen bör vara med och bidra med resurser i den 

största utsträckningen som går, men utan att detta påverkar kvalitén på de andra instanserna 

som sjukvård och utbildning. Offentlig aktör 1 (2014) förklarar att en stor del av den budget 

som är avsatt för turismnäringen går till att driva turistbyrån, anordna evenemang och för att 

marknadsföra kommunen. Privat aktör 2 (2014) tyckte att mycket av kommunens ansvar har 

blivit lagt hos andra instanser som marknadsför Tjörn. 

Det ligger i kommunens intresse att bidra för i längden så kan det generera mer än bara 

besökare. Offentlig aktör 2 (2014) säger att på olika mässor marknadsförs Tjörn som mer än 
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bara ett resmål, de riktar sig även mot företag och människor som i framtiden kan bli nya 

”Tjörnbor”. Båda de offentliga aktörerna (2014) påpekar vikten av att attrahera en yngre 

publik då kommunen har en åldrande lokalbefolkning. 

 

4.3  Den lokala turistbyrån/turistnäringsansvariges involvering i 

destinationsutvecklingsarbetet  
De offentliga aktörerna och privat aktör 1 (2014) är överens om att turistbyråns roll i 

planeringsarbetet är av vikt då det är den delen av verksamheten som har hand om det faktiska 

mötet med många besökare. Det kommer viktig input från besökarna som sedan 

kommuniceras via turistbyrån till de interna organen som utvecklar turismnäring på Tjörn. 

Inputen kommer inte endast från de som besöker destinationen utan även från 

lokalbefolkning, näringsliv och föreningsliv. Privat aktör 2 (2014) hävdar däremot att en 

reklambyrå skulle vara effektivare när det kommer till den typen av arbete istället för 

turistbyrån. 

Vidare menar båda de offentliga aktörerna och privat aktör 1 (2014) att det är viktigt att 

turistbyrån är involverad under hela destinationsutvecklingsarbetet. Privat aktör 1 (2014) 

poängterar även vikten av att vara en kommunikationskälla mellan de privata aktörerna och 

den offentliga sektorn. Turistbyrån ska också fungera som en marknadsförare för det lokala 

näringslivet, både i den fysiska byggnaden men även på deras webbsida där chansen finns att 

marknadsföra sin verksamhet (Offentlig aktör 2, 2014) 

De intervjuade är oense och hur stort ansvar turistbyrån skall ha under planeringsstadiet, 

privat aktör nummer 2 (2014) menar att det inte finns tillräckligt med kunskap inom den 

kommunen för att kunna driva ett sådant projekt. Vidare menar privat aktör 2 (2014) att ett 

destinationsutvecklingsarbete inte är en pågående process utan bör ses som en enskild insats 

för att sätta destinationen på kartan. Om processen pågår under flera år så riskerar den att inte 

få samma effekt och mycket resurser läggs på tjänster som kanske inte är nödvändiga för att 

skapa ett lyckat resultat.  

Turistbyrån har erfarenhet av turismnäring och kan bidra med en verklighetsförankring då 

många idéer, tankar och visioner ibland inte är genomförbara menar offentlig aktör 2 (2014). 

Offentlig aktör 1 (2014) instämmer och förtydligar vikten av samarbete mellan kommun och 

turistbyrå för att skapa en attraktiv destination.  
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Turistbyrån har ett väldigt stort ansvar menar de offentliga aktörerna, den fungerar som 

samordnare både för det lokala näringslivet, men även för andra aktörer som rör sig inom 

destinationen, till exempel föreningslivet.  

 

4.4  Lokalbefolkningens involvering i destinationsutvecklingsarbetet 

På frågan angående i hur hög grad lokalbefolkningen bör involveras i planeringsarbetet inför 

utvecklandet av hemorten som turistdestination hänvisade offentlig aktör 1 (2014) återigen till 

Culture Planning och menar att lokalbefolkningen är de viktigaste ambassadörerna i 

förverkligandet av den strävan som turisten oftast har att fånga det genuina på den nya 

platsen, platsens själ, så att säga. Vidare hävdar offentlig aktör 1 (2014) att lokalbefolkningen 

är en ytterst viktig komponent för att i detta specifika fall kunna marknadsföra Tjörn med allt 

vad det innebär, snarare än att man förlitar sig till utomsocknesliggande inspiration och 

praktiker, vilket kan leda till att man efterapar andra turistorter. Även offentlig aktör 2 (2014) 

trycker på lokalbefolkningen som en av de viktigaste nämnarna och använder sig i denna 

fråga även av epitetet ambassadörer om lokalbefolkningen. 

Privat aktör 1 (2014), å andra sidan, hänvisar till orimligheten i att ”alla ska få vara med och 

bestämma” med anledningen att utrymmet för en sådan extensiv dialog inte finns. Privat aktör 

2 (2014) säger inte uttryckligen att lokalbefolkningens inkluderande bör begränsas utan 

hävdar snarare att de tenderar att hålla sig förhållandevis utanför på grund av att de ”inte är så 

glada i turism”. Vidare påstår Privat aktör 2 (2014) att behovet av att driva turism till just 

denna ort är lågt på grund av att arbetslösheten är låg, men att intresse kanske finns hos 

gemene man för att utveckla Tjörn som turistdestination. 

 

4.5  Lokalbefolkningens påverkan 

På punkten om vilka typer av påverkansmöjligheter lokalbefolkningen bör förses med under 

utvecklandet av orten som ny turistdestination, svarar både offentlig aktör 1 och 2 (2014) att 

lokalbefolkningens vilja och åsikter måste tas i beaktning, speciellt på ett politiskt plan enligt 

offentlig aktör 1 (2014) då de också är väljare som måste hållas nöjda, samt för att det ”inte är 

kommunen som skapar turismen”. Offentlig aktör 2 (2014) tillägger dock att 

lokalbefolkningens åsikter förvisso må tas i beaktning, så att ”de inte känner sig överkörda”, 

men att de inte kommer att fälla några avgöranden. På denna punkt håller även privat aktör 1 
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och 2 (2014) i princip samma ståndpunkt, det vill säga att lokalbefolkningens åsikter bör 

beaktas men inte skall få vara avgörande. Privat aktör 1 (2014) påtalar att det redan finns 

eldsjälar inom olika intresseorganisationer som tar till orda i många frågor rörande ortens 

välmående och aktiviteter, medan privat aktör 1 (2014) tycker att det konkreta utvecklandet 

av orten som turistdestination skall skötas av professionella aktörer såsom reklambyråer. 

I diskussionen kring det redan etablerade näringslivets roll i utvecklandet av en ny 

turistdestination på orten anser offentlig aktör 1 (2014) att rollen är viktig då gemensamma 

aktioner tenderar skapa gemenskap, men näringslivets påverkan i konkreta sakfrågor kan, 

enligt offentlig aktör 2 (2014), även problematiskt nog leda till konkurrens när involverade 

företag ökar verksamheten på orten.  Privat aktör 1 (2014) belyser det faktum att oavsett om 

näringslivet är med i turismnäringen eller ej så påverkas det och därför bör det vara med i 

utvecklingsfasen. Privat aktör 2 (2014) anser att det egentligen bara är lokala näringsidkare 

inom näringslivet som driver besökare och ser till att ”vissa grejer funkar, t .ex. Sundsby 

Säteri, medan kommunen upprätthåller strukturer och handhar turistbyråer etc. Och vad gäller 

frågan om hur hänsynstagande destinationsutvecklare bör vara gentemot det redan etablerade 

lokala näringslivet så var alla aktörer rörande överens. Offentlig aktör 1 och 2 (2014) svarade 

att ta vara på det redan etablerade är lite av en självklarhet samt att den samverkan och 

närverkan bygger en god anda medan att exkludera eller ignorera lokala näringsidkare har 

motsatt effekt. Både Privat aktör 1 och 2 (2014) uttryckte sig i denna fråga ganska fåordigt 

genom att bara trycka på att hänsynstagande är extremt viktigt och att nyetablering ses som 

positivt och är bidragande tillskott. 

 

4.6  Upprättandet av god kommunikation 
På frågan om vem som under planeringsstadiet samt under utvecklandet av en 

turistdestination ansvarar för upprättandet av god kommunikation, så klargör offentlig aktör 1 

att det både från politikerhåll och från kommunens sida är turistansvarig som är 

kommunikationsansvarig, medan näringslivsstrategen och samhällsbyggnadsförvaltningen 

ansvarar för all kommunikationen kring byggnationer och anläggningar, men tycker också att 

även näringslivet har ett ansvar i det hela. Offentlig aktör 2 är av samma åsikt men vill inte 

svära på att det egentligen är näringslivsstrategen som har det övergripande ansvaret utan 

tycker egentligen att ansvaret ligger hos alla involverade parter. Privat aktör 1 uttrycker i 

princip samma sak, om än ganska vagt i frågan genom att säga att det finns personer nere på 
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kommunen inom turism och näringsliv som har i uppgift att knyta ihop alla aktörer och privat 

aktör 2 besvarar inte frågan utan belyser endast vikten av rollen som god kommunikation 

intressenterna emellan spelar i sammanhanget, vilket var nästföljande fråga.  

Både de två offentlig aktörerna och de två privata aktörerna blir på denna punkt återigen 

rörande eniga i att god kommunikation intressenterna emellan är oumbärlig för att skapa 

trovärdighet och samsyn. Offentlig aktör 1 säger att ju högre dialogfrekvens som hålls, desto 

mera kvalitativ blir kommunikationen och privat aktör 1 gav exempel på en situation då 

aktören agerade informatör vid en nyetablering samt assisterade i att även upprätta ett 

samarbete mellan nyetableraren och andra idkare inom verksamhetstypen i fråga. 

 

4.7  Ledningsgruppens olika funktioner 

På frågan om vilka funktioner en väl ihopsatt och dynamisk ledningsgrupp skulle kunna fylla, 

under utvecklandet av en ny turistdestination, svarar offentlig aktör 1 att rollen redan fylls av 

turismstrategen och den kommunala styrgruppen samt representanter från näringslivet men 

säger också att turistnäring är en komplex näring där alla verksamheter från den lilla 

enmansfirman till de största multinationella verksamheterna måste kunna harmonisera med 

varandra, vilket ibland kräver specialistkompetens för hållbara strategier. Privat aktör 1 

uttrycker sig betydligt mer spekulativt och erkänner att ”det säkert är viktigt” men hävdar att 

det i Tjörns fall snarare handlat om en enskild person med drivkraft än någon organiserad klar 

grupp och säger även att det hade underlättat om det hade funnits. Offentlig aktör 2 besvarar 

frågan ganska konkret i det att huvudfunktionen för en sådan grupp skulle vara att hjälpa och 

vägleda olika aktörer i sin måluppnåelsesträvan. Privat aktör 2 väljer att tolka frågan som 

specifik för Tjörn som projekt och anser sig inte tycka att ett sådant projekt skall angripas som 

en enskild etableringsinsats som sedan hamnar på näringslivets bord att upprätthålla. 

 

4.8  Upprättandet av ledningsgrupp 

På den sista frågan om att man upprättar en ledningsgrupp vars syfte skulle vara att vägleda 

och assistera alla involverade intressenter under utvecklandet av en ny turistdestination, 

redogör offentlig aktör 1 (2014) att det redan finns en sådan grupp, vilket underlättar för 

framtiden, medan privat aktör 1 och 2 (2014) är omedvetna om ledningsgruppens existens 

men tycker båda att en sådan skulle ha underlättat i arbetet med Tjörns utveckling som 
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turistdestination. Offentlig aktör 2 (2014) drar en parallell mellan frågans innehåll och att 

driva en projektgrupp, och hävdar att ”för att skapa något tillsammans så är det viktigt att alla 

jobbar tillsammans och har en ledningsgrupp”.  

 

5. Diskussion 
I diskussionen redogörs det för val av metod och material samt ställer och diskuterar den 

teoretiska bakgrunden mot resultatet. 

5.1 Resultatdiskussionen 
Nedan redogörs resultatdiskussionen. 

5.2  Destinationsutvecklingsproblematik 

Det Müller (2007) säger är att destinationer behöver ses som organisatoriska institutioner där 

det geografiska läget är utgångspunkten som bygger på ett samarbete mellan de privata och 

offentliga aktörerna. McLennan m.fl. (2010) förklarar vidare att både privata och offentliga 

aktörer behövs för att skapa en attraktiv destination, vilket privat aktör 1 och offentlig aktör 1 

samt 2 bekräftar. Men när svårigheter finns, ger McLennan m.fl. (2010) också i situationen 

från Gold Coast, exempel på hur en regering träder in och räddar ett mindre lyckosamt projekt 

från nedläggning. Även Nordin (2007) ger ett talande exempel om olika aktörer som med 

svårigheter tvingas samarbeta på grund av att deras begränsade resurser binder dem samman. 

Båda de offentliga aktörerna  hävdar, i linje med detta, att samverkan är en självklarhet som 

bygger god anda likväl som att bristen därutav ger motsatt effekt. Som självklarhet 

överensstämmer detta därför sålunda med i princip alla mellanmänskligt interaktiva samspel, 

vad gäller interaktörernas välvilja till det som interaktionen kretsar kring. McLennan m.fl. 

(2010) menar dock att kommunernas begränsade ekonomiska resurser skapar svårigheter för 

destinationens utveckling, vilket samtliga privata och offentliga aktörer bekräftar och 

förklarar att hjälp från regionens näringsliv och den offentliga sektorn behövs för att skapa 

optimala förhållanden. Detta dilemma är ett problem som hämmar destinationens tillväxt, 

vilket både de privata och offentliga aktörerna drabbas av.  

Även From och Olofsson (2014) påpekar aspekter såsom att den regionala utvecklingen kan 

påverkas av hur effektiv kunskapsöverföringen är i regionen. Offentlig aktör 1 styrker även att 

lokalbefolkningen är en stark ambassadör för att kunna förverkliga platsens själ som turisterna 

intresserar sig för och menar därav också att heller inte ta till utomsocknesliggande aktörers 
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medel för att inte efterlikna andra turistorter. Förvisso kan det vara produktivt att bibehålla 

vissa aspekter av andra turistorters medel för att skapa en igenkänningsfaktor hos målgruppen 

man försöker fånga, men att sträva efter att integrera dessa medel på ett sätt som ändå känns 

unikt. 

Bohlin (2007) säger att det bör förstås vilken typ av resurser destinationen innehar, för att 

sedan kunna förädla och exportera dem för att locka besökare till destinationen. Müller (2007) 

varnar orten för att den inte ska tappa sin karaktär, vilket är det som attraherar turisterna till 

just destinationen. Offentlig aktör 1 påtalar samma problematik som Müller (2007) för att inte 

tappa “platsens själ”. Enligt McLennan m.fl. (2010) kan till exempel inte rumsliga koncept 

ignoreras under utvecklingen av en ny destination eftersom geografisk särskiljning är en 

verklighet jorden över. Som stöd för detta nämner offentlig aktör 1 att en viktig komponent 

för att kunna marknadsföra en plats med allt vad det innebär, är att man förlitar sig till lokala 

kunskaper och tradition istället för inspiration och handlingsmönster utifrån. Tjörns kommun 

har satt tydliga riktlinjer för att utvecklandet av destinationen inte skall försumma de attribut 

som används för att locka besökare. Det är viktigt att locka besökare men inte till vilket pris 

som helst. 

 

5.3  Marknadsföringsstrategier 
De offentliga aktörerna beskriver en process lik den som återfinns i Baker och Camerons 

(2008) figur “Levels of place marketing”, i “planning group” steget. Istället för att använda 

begreppet “Place marketing” så använder kommunen “Culture planning” (2014) som en 

metod vid utveckling av Tjörn som en turistdestination. Vid marknadsföring av en destination 

så förklarar von Friedrichs Grängsjö (2003) att det är många parter involverade och de kan då 

ha egna agendor, vilket problematiserar marknadsföringsarbetet. I denna typ av läge står 

och/eller faller framgången ofta på huruvida alla involverade parters agendor är fullständigt 

transparanta för alla andra parter, vilket naturligtvis är en problematisk aspekt då den talar 

emot enskilda parters konkurrenskraft gentemot de andra parterna i sammanhanget. Baker och 

Cameron (2008) poängterar att det är en stor skillnad mellan att marknadsföra en plats och en 

enskild kommersiell produkt. En destinations image är något som turistbyrån bygger i 

samarbete med näringslivet, menar båda de offentliga aktörerna  samt privat aktör 1. Kotler 

och Gertner (2002) förklarar vidare hur en destinations image är till för alla aktörer som väljer 

att använda den och det är ingen enskild aktör som äger rättigheterna att nyttja varumärket. 
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Tjörns image byggs upp av de olika aktörerna för att de gemensamma målen som finns skall 

uppnås. En av de offentliga aktörerna förklarar att hänsyn till alla aktörer måste tas för att 

största möjliga folkmängd skall tillfredsställas med destinationens utveckling. 

Aronsson (2007) berättar att med hjälp av olika typer av evenemang såsom inom sport, musik 

eller kulturevenemang - viktiga komponenter i ett marknadsföringsarbete av en destination - 

kan destinationen bli mer attraktiv. Offentlig aktör 1 berättar hur arbetet på Tjörn ser ut och 

att en tydlig strategi finns för att locka besökare med hjälp av olika evenemang. Larsson och 

Fredriksson (2007) förklarar hur evenemang oftast bidrar till positiva samhällseffekter på det 

kommersiella såväl som det turismrelaterade och rent fysiska planet. Förvisso kan också detta 

medföra vissa risker med att använda denna typ av metod för att locka besökare, i form av 

eventuellt negativ påverkan på miljö, destinationsimage och lokala traditioner. Privat aktör 2 

hävdar dock att just orten Tjörn har så pass låg arbetslöshet att gemene man inte verkar alltför 

engagerad i att driva turism till just denna ort. De offentliga aktörerna 1 och 2 bekräftar att 

lokalbefolkningens vilja och åsikter naturligtvis måste tas i beaktning då det, som offentlig 

aktör säger: “inte är kommunen som skapar turismen”, men båda de offentliga aktörerna 1 och 

2 är överens om att lokalbefolkningens åsikter inte får vara avgörande. Privat aktör 1 påtalar 

att det oftast finns lokala intresseorganisationer som värnar om ortens väl och ve medan privat 

aktör 2 tycker att utvecklingen av en ort som destination sköts bättre av professionella aktörer. 

Samarbetet mellan den privata och offentliga sektorn är inte alltid enkel då det är individer 

som skall samsas och de sju punkterna som är beskrivande för ett lyckat samarbete är inte 

alltid så enkla att bara genomföra. Det råder också meningsskiljaktigheter mellan hur stor roll 

lokalbefolkningen skall spela och viljan att locka besökare, då befolkningen tenderar att vara 

nöjd med rådande situation.   

Privat aktör 2 delar McLennans m.fl. (2010) oro angående risken av att slösa ekonomiska och 

mänskliga resurser vid ett destinationsutvecklingsarbete eftersom kommunen har begränsade 

resurser, då privat aktör 2 (2014) ser arbetet som en engångsinsats istället för en löpande 

process. Alla aktörer påtalar att kommunens budget för att marknadsföra Tjörn som en 

destination är begränsad, Baker och Cameron (2008) menar att istället för att satsa mycket 

resurser på att marknadsföra så bör de resurser som finns användas smartare för att locka 

besökare. Rationaliseringar kan dock oftast göras på alla plan om viljan för utveckling finns, 

men kan då också ofta medföra ett behov av att göra avkall på redan för situationen 

produktiva aspekter. Vidare menar privat aktör 2 att en reklambyrå är mer lämpad att 
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genomföra ett destinationsutvecklingsprojekt än vad en kommun i samarbete med det lokala 

näringslivet är.  

Lokalbefolkningen bör, enligt privat aktör 2, inte ha någon större roll i utvecklingsarbetet, 

vilket Müller (2007) beskriver som ett näringslivsorienterat synsätt, då lokalbefolkningen 

tenderar att sätta sig emot turismens utveckling på Tjörn. Problemet här grundar sig i en 

diskrepans mellan de två koncepten Gesellschaft och Gemeinschaft i det som von Friedrichs 

Grängsjö (2003) kallar det dialektiska samspelet, en förutsättning för att både 

entreprenörernas monetära och destinationens emotionella intressen skall kunna tillgodoses. 

Bois (2014) ser hellre att aktörer uppmuntras att tänka och skapa med samhällsentreprenöriellt 

fokus än vinstmarginellt och att återinvestering i orten blir till normen. Dialektik handlar om 

att i kommunikation, och med hjälp av logik, ställa koncept mot varandra, och i stöd för 

ovanstående åsikt nämner offentlig aktör 1 (2014) hög dialogfrekvens som lite av en garant 

för kvalitativ kommunikation parterna emellan vid nyetableringar och destinationsutveckling. 

Dock kan en alltför hög dialogfrekvens agera kontraproduktivt, speciellt om den utökade 

dialogen varken löser nya problem eller skapar nya förutsättningar utan endast upprepar det 

redan sagda. Att älta är sällan produktivt. 

Von Friedrichs Grängsjö (2003) belyser en ytterst viktig aspekt under utvecklingsfasen av en 

ny destination, vilken är den att turistattraktionsmässig upplevelsekvalitet samt befintlighet av 

diverse servicefaciliteter såsom boende, transport och restauranger är de faktorer som styr 

turistens val av destination. Då många av dessa faktorer skapas och/eller styrs av näringslivet 

anser offentlig aktör 1 (2014) att gemensamma aktioner näringsidkare emellan (privata såväl 

som offentliga) är av största vikt då de tenderar skapa gemenskap likväl som ökad 

verksamhet, vilket offentlig aktör 2 (2014) paradoxalt framhäver som en grogrund för 

konkurrens. Privat aktör 1 (2014) menar att näringslivet alltid påverkas av turism oavsett hur 

involverat det är, medan privat aktör 2 (2014) ser endast lokala näringsidkare som drivkraften 

bakom turismen och dess besökare medan kommunen står för det strukturella upprätthållandet 

av orten samt driver turistbyråer.  

 

5.4  Metod- och materialdiskussion 

Följande avsnitts syfte är att analysera och diskutera de val av metod och material som gjorts 

för att samla in den information som sedan blir resultat och skall besvara uppsatsens syfte, 

men även att diskutera valens för och nackdelar. 
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5.4.1 Metodval 

Kvalitativa intervjuer genomfördes för att kunna svara på uppsatsens syfte och 14 frågor 

utifrån sju olika kategorier utformades. Öppna frågor enligt en semistrukturerad mall 

användes för att fånga respondentens syn på samarbetet mellan de båda parterna, alla 

intervjuerna skedde via fysiska möten. 

Intervjufrågorna kunde ha blandats mer för att ändra följden av svar och skapa en djupare 

förståelse. Då intervjufrågorna ställdes i någorlunda samma ordning som de var utformade så 

underlättades transkriberingsprocessen och samband mellan de olika aktörerna var lättare att 

identifiera vilket Bryman (2011) beskriver som en semistrukturerad intervju. Vid behov 

ställdes även följdfrågor som komplement till den redan existerande mallen. 

 

5.4.2 Materialinsamling 

De artiklar som användes i studien hämtades från databaserna summon och leisure tourism. 

Det finns fler databaser som kan bidra med relevant information och en bredare sökning 

kunde ha gjorts, men de databaser som användes tycktes inkludera tillräcklig data för att 

uppfylla studiens syfte. Böcker användes som ett komplement till de vetenskapliga artiklarna 

för att skapa en större tyngd. Några av källorna kan tyckas vara lite ålderstigna men de 

tillsammans med den nyare forskningen skapar en bredare teoretisk bakgrund. 

5.4.3 Urval 

Vid urvalet av respondenter så valdes det två aktörer från den privata och offentliga sektorn  

med anknytning till destinationens utveckling. Kritik kan riktas till valet av fyra respondenter 

men för att inte skapa en obalans i antalet respondenter och i resultatet valdes endast två från 

varje sektor. Fler från de båda parterna hade kunnat intervjuats för att tillföra ytterligare 

tyngd, men då risken för att kvalitén på resultatet skulle gå ner så gjordes endast fyra 

intervjuer. Det fanns en jämvikt i könsfördelningen mellan respondenterna med två kvinnor 

och två män. 

5.4.4 Utförande 

Intervjuerna genomfördes av en och samma person som ställde frågorna och antecknade, 

intervjuerna spelades in och anteckningarna fungerade som komplettering till 

ljudinspelningen. Nackdelen med att endast en person genomförde intervjuerna är att denne 

inte hinner ställa följdfrågor som den andre intervjuaren kan ha kommit på. Fördelen med att 
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en och samma person genomför intervjuerna är att skillnaden mellan de olika intervjuerna blir 

minimal. 

Intervjuerna genomfördes enskilt och ostört vilket Bryman (2011) hävdar är viktigt, dock så 

genomfördes intervjuerna i fyra olika miljöer vilken kan spela in och en och samma lokal 

hade föredragits. I och med att intervjuerna gjordes privat och att de olika respondenterna 

skyddas av anonymitet så behöver de inte oroa sig för att det som sägs på något sätt kan skada 

dem i dagsläget eller framtiden. 

5.4.5 Analys 

Valet av kvalitativa intervjuer för att undersöka samarbetet mellan den privata och offentliga 

sektorn vid ett destinationsutvecklingsprojekt anses vara det bäst lämpade eftersom att det är 

få som jobbar med den typen av frågor och besitter den kunskap som eftersöks. En nackdel är 

att ljudinspelningarna behöver transkriberas för att ett resultat skall kunna utläsas och det var 

tidskrävande. Då en relativt styrd mall användes så blev det enklare att se samband och 

meningsskiljaktigheter mellan de olika aktörerna, både mellan den privata och offentliga 

sektorn, men även de privata och offentliga sinsemellan. 

Studiens trovärdighet innefattar säkerställandet av att respondenterna uppfattas på ett korrekt 

sätt. Transkriberingarna och ljudinspelningarna kommer att sparas hos uppsatsförfattarna om 

tvivelaktigheter kring resultatets status uppstår. Vidare så finns en transparens i igenom 

studien där det är enkelt att följa hur tillvägagångssättet har sett ut och sedan dra samma 

slutsatser som uppsatsförfattarna. 

5.4.6 Forskningsetisk uppföljning 
Inför genomförandet av undersökningen tog vi kontakt med fyra respondenter varav två var 

från den offentliga sektorn och de andra två var från den privata sektorn. Vi utgick i vårt 

förberedelsearbete från Brymans (2011) fyra etiska principer, vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, och med hjälp av dessa 

principer informerades respondenterna om sina rättigheter. Vi gick även igenom syftet med 

undersökningen och dess relevans för vår uppsats samt hur vi ämnade använda oss av 

undersökningsresultaten. I ett informationsblad vi delade ut fick varje respondent läsa om vårt 

uppsatsämne, hur undersökningen skulle gå till, att inga personliga frågor skulle ställas, att 

undersökningen var helt anonym, att deras deltagande var frivilligt och att det kunde avbrytas 

av dem när som helst. Vi frågade samtidigt respondenterna om de tyckte dessa var acceptabla 

premisser. Respondenterna fick sedan via E-post ta del av alla frågor i förväg så att de kunde 
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förvissa sig om att allt var som vi sagt och att inga känsliga uppgifter efterfrågades. Alla 

resultat från undersökningen förvaras på ett etiskt och konfidentiellt sätt hos oss författare. 

 

6. Slutsats 
7. Syftet med detta arbete var att undersöka hur samarbetet mellan privat och offentlig sektor 

fungerar vid ett destinationsutvecklingsarbete och här kan då konstateras att det i grund 

och botten är offentliga och privat aktörer som tillsammans skapar destinationen. 

Turismvärdet i varje destination både bygger på och begränsas av destinationens 

geografiska läge, fysiska förutsättningar och resurser. I Tjörns fall var den låga 

arbetslösheten en faktor som gjorde gemene man förhållandevis ointresserad av att driva 

turism till orten. Destinationen skapas under utvecklingsstadiet i interaktionen mellan 

producent och kund, där producenten innebär både offentliga och privata aktörer som är 

kopplade till destinationen. Ett produktivt dialektiskt samspel är därför primärt för att 

skapa förutsättningar för att tillfredsställa både de lokalbefolkningsmässigt emotionella 

och de entreprenöriellt kommersiella behoven som existerar mellan alla involverade parter 

under utvecklingen och driften av en turistdestination. Därför kan konceptet Destination 

Branding (då orten blir till varumärke) både ses som en logisk utveckling och ett vinnande 

koncept under slutförandefasen av destinationsutvecklingen. Viss problematik finns dock 

också då det är stor skillnad i permanens mellan flyktiga/lätt utbytbara kommersiella 

varumärken, och emotionellt betingade, destinationsmässiga varumärken, vilka oftast är 

mera ogripbart kopplade till orten och dess förutsättningar. Tillväxtbidragande evenemang 

används ofta som destinationsutvecklingsmedel men kan också medföra negativ 

miljöpåverkan samt påverka imagen och lokala traditioner på orten. Geografiskt betingade 

särarter samt intressenternas inverkan styr planeringsarbetet av en destination, där 

samarbete intressenterna emellan är primärt. Alla parter är överens om att det är ytterst 

viktigt och ligger i allas intresse att åstadkomma konkret samarbete mellan alla parter. Vid 

rationalisering under samarbetet bör dock en balans hittas så att inte för stora avkall måste 

göras på produktiva grundförutsättningar. Öppen kommunikation och transparens kring 

kommersiellt drivna agendor är en förutsättning för fullödigt samarbete i 

destinationsutvecklingsarbete. Ett dilemma uppstår dock i det att vinststrategisk 

transparens mellan kommersiellt motiverade parter eventuellt reducerar deras 

konkurrenskraft gentemot varandra.  
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7. Praktisk användning och vidare forskning 
Vidare kan denna studie utökas och fler komponenter som spelar in i en 

destinationsutveckling kan undersökas, som t.ex. att ta med lokalbefolkningen genom en 

kvantitativ studie för att få en djupare förståelse av vad som påverkar utvecklingen av en 

destination. Studien kan även genomföras på flera olika platser för att skapa en djupare 

förståelse och se samband mellan olika destinationer, men också för att förstå hur 

destinationsutveckling kan te sig på olika sätt beroende av den geografiska positionen.  

De resultat som presenterats här kan fungera som ett verktyg för att säkerställa och förbättra 

det existerande samarbetet mellan de två olika parterna som deltog i studien. Denna studie 

genomfördes på en lokal nivå i Sverige, men kan även användas på andra liknande 

kommuner. Studien är inte bara anpassad till lokal nivå utan kan även användas på större 

destinationer såsom städer i Sverige, men även internationellt. 
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Informationsblad     Bilaga 2 
Information om forskningsprojekt 

Destinationsutveckling - Samarbetet mellan privat och offentlig sektor. 

Författarna till uppsatsen heter Tobias Johannisson och Rebecca Lindgren och studerar sista 

terminen av det tredje året på Restaurang och Hotellhögskolan i Gryhyttan som tillhör Örebro 

Universitet. Projektet löper under VT14 och kommer att rapporteras under samma termin. 

Bakgrund till projektet 

I dagens globaliserade samhälle blir det svårare och svårare för olika destinationer att locka 

till sig besökare. När en destinationsutvecklingsprocess görs så är det många olika 

komponenter som spelar in för att destinationen ska bli attraktiv. Infrakstruktur, attraktioner, 

befolkning, olika investerare och upplevd livskvalité är olika kriterer som spelar in i hur en 

destination uppfattas. En destination baseras på vad en specifik geografisk plats har att 

erbjuda turister, en destination skapas av offentliga och privata aktörer som verkar på orten 

samt lokalbefolkningen.  

Just samarbetet mellan privat och offentlig sektor kommer undersökas i detta projekt för att ta 

reda på hur de olika aktörerna samarbetar för att skapa en attraktiv miljö som lockar till sig 

besökare. Intervjuer kommer att göras med både offentlig och privat sektor för att skapa en 

djupare förståelse av hur samarbetet ter sig i en specifik kommun, i detta fall. Tjörns 

Kommun, Västra Götalands Län.  

Det materialet som samlas in kommer endast att användas till denna uppsats. De som deltar i 

undersökningen kommer att hållas anonyma. 

 

Kontaktuppgifter:  

Rebecca Lindgren, Förvifors Åsen 378, 718 30 Frövi. Telefon: 0707-661355 Email: 

Rebeccalindgren1@gmail.com 

Tobias Johannisson: Makrilvägen 6 471 33 Skärhamn. Telefon: 0730562122 Email: 

t.johannisson@live.se 
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Intervjuguide     Bilaga 3 
 

1a) Vad anser du om vikten av Västra Götalands engagemang i planeringen av Tjörn som en 

turistdestination?  

1b) Vad skulle en regionsrepresentant kunna bidra med, i planerings-, och utvecklingsarbetet 

av en ny turistdestination? 

2a) På vilket/vilka sätt bör de kommunala styrorganen (politiska, exekutivt organisatoriska, 

etc.) vara involverade i destinationsutvecklingsarbetet? 

2b) I hur stor utsträckning bör kommunen bidra ekonomiskt, till en destinationsutveckling, 

och på vilka grunder anser du detta? 

3a) Hur bör den lokala turistnäringen och turistbyrån involvera sig samt agera under 

planeringsstadiet and en ny turistdestination? 

3b) Hur stort ansvar anser du att den lokala turistnäringen och turistbyrån skall ta i 

utvecklandet av en ny turistdestination och på vilka grunder baserar du detta?  

4a) I hur hög grad anser du att lokalbefolkningen bör involveras in planeringsarbetet inför 

utvecklandet av hemorten som turistdestination, och på vilka grunder baserar du detta?  

4b) Vilken/vilka typer av påverkansmöjligheter anser du det vara rimligt att lokalbefolkningen 

förses med under utvecklandet av orten som ny turistdestination? 

5a) Hur stor roll bör det redan etablerade näringslivet ges utrymme att få spela, i utvecklandet 

av en ny turistdestination på orten?  

5b) Hur hänsynstagande bör destinationsutvecklare (lokala/kommunala/entreprenöriella) vara 

gentemot det redan etablerade lokala näringslivet, vid nyskapandet av en turistdestination? 

6a) Vem ansvarar för att god kommunikation mellan alla involverade intressenter upprättas 

under planeringsstadiet samt under utvecklandet av en turistdestination?  

6b) Vilken roll spelar god kommunikation intressenterna emellan, under planeringsstadiet 

samt under utvecklandet av en turistdestination 

7a) Vilka huvudfunktioner skulle en väl ihopsatt och dynamisk ledningsgrupp kunna fylla, 

gentemot alla involverade intressenter, under utvecklandet av en ny turistdestination?  

7b) Vad anser du om att man upprättar en ledningsgrupp vars syfte skulle vara att vägleda och 

assistera alla involverade intressenter under utvecklandet av en ny turistdestination? 

 


