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1. Inledning 
 

Jag är uppväxt under en period i stadens historia när staden har växt väldigt snabbt. 

En stor del av detta har jag hört är på grund av turismen som gör att nya människor får upp 

ögonen för staden och sedan bestämmer sig för att flytta till den samma permanent. 

 
”När de traditionella näringarna har sviktat, har ofta turismen lyfts fram som en möjlig utväg att 

möta sviktande arbetsmarknader och bristande framtidstro”1 

 

Att utveckla turism kan på lång sikt skapa arbetstillfällen, just turism besitter en stark kraft i 

Sverige och kan utveckla regioner och orter, det vill säga, turism är väldigt viktigt2. 

Nu kan man undra varför vissa städer växer medan andra inte gör det, och jag vill delvis 

undersöka om turism har en viktig roll i detta, även om det inte är det primära med min 

undersökning. Men det kommer följa naturligt i spåret av mitt primära undersökningsobjekt. 

 

Nu har jag alltså redogjort varför jag har valt ämnet, det vill säga varför jag finner det 

intressant som ämne. Stadsplanering är en viktig del av Sveriges politik och jag vet att i alla 

fall min hemstad inte främst är en produkt av inflyttning utifrån (andra länder). Detta kan 

självklart vara en faktor till varför många städer växer men det är inte detta som är intressant i 

min undersökning, då det inte är det som är själva poängen med undersökningen, det vill säga, 

själva poängen är inte att se varför vissa städer blir större medan andra blir mindre, även om 

det jag ska undersöka i slutänden kan vara en stark faktor för detta. 

 

Det som jag tycker är intressant och som är det jag ska undersöka är inte hur många 

campingplatser som varje stad har eller inte, även om jag självklart måste redovisa för de 

faktiska siffrorna jag utgår ifrån.  

Det viktiga blir ur statsvetenskaplig synpunkt en annan, för det jag vill undersöka är hur 

kommunens politik ser ut angående turism. Satsar man pengar på turism, satsar man på annat 

sätt än rena pengar och hur ser samarbetet mellan relevanta organisationer ut? 

Hur ser satsningen ut, var satsningen lyckad i relation till de pengar och dylikt man satsar? 

 
                                                 
1 Molin, Märta. Turism för tillväxt. Härnösand: Institutet för utvärderingsforskning vid Mittuniversitetet, 
Rapportserien Synpunkt 2002:4, 2002 
2 Turismen skapar nya jobb – när alla drar åt samma håll. Turistdelegationen, 1996 
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Man kan satsa på flera olika sätt, ty det finns mer än pengar att mäta framgång i. 

Ett exempel på detta är från min kommun, där vi har ett elitlag inom en relativt stor sport och 

det pratas en hel del om att man satsar på laget, dels genom att hjälpa till i byggandet av en ny 

stor hall, dels genom att ha reklam för staden hos laget. 

Så att stödja ett elitlag kan vara ett sätt att sätta sitt namn ”där ute” och göra reklam för laget, 

framförallt eftersom laget heter samma sak som staden. 

 

Andra sätt kan vara mer självklara så som att arrangera konserter och dylikt, dels för att få 

turister till staden dels för att hålla kvar dem. Att arrangera konserter och turneringar av olika 

slag är inte ovanligt och måste tas med i undersökningen.  

 

Det jag kan finna är att de som ligger i botten inte satsar pengar på turism, medan de som är i 

topp är detta på grund av kommunala satsningar. Det kan ju som jag lutat år innan också bero 

på att staden ligger så himla fint, att ens ”naturtillgångar” är så stora att bara de drar till sig en 

hel del turister utan att kommunen satsar några speciellt stora summor om ens några alls. 

 

Själva min undersökning är ju de facto att jämföra olika städer och hur deras strukturella 

mekanism fungerar. Hur den hanterar en uppgift som turism. 

I Rapporten: ”Fakta om svensk turism och turistnäring – 2008 års upplaga”, så går det att hitta 

bevis för att turism är viktigt för Sverige och att den snabbt blir viktigare för varje år3. 

Rapporten finns att ladda ner från deras hemsida. 

Där anger man till exempel att omsättningen ligger på 215,5 miljarder kronor år 2006 och att 

den från 2005 har vuxit med 10,8%, alltså på ett enda år. 

 

 

 

                                                 
3 http://www.nutek.se/sb/d/673 
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1.1 Frågeställning och syfte 

 

Min frågeställning lyder: 

”Varför blir vissa orter lyckade turistorter?” 

Syftet blir alltså att få fram hur kommunernas satsning på turism ser ut och att därmed få fram 

en förklaring till varför det blir som det blir, varför man lyckas eller inte. 

I detta så ser jag att pengar, samarbete och kanske även attityder, det vill säga olika sorters 

resurser är det avgörande. Är det alltså den kommunala (folkvalda) inblandningen som är 

viktig eller andra faktorer? 

 

1.2 Avgränsning 

 

För att kunna mäta turism så måste vi först veta vad turism är för något. 

Enligt FN så är det ”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 syften4. 

Det finns självklart hundra olika sätt att mäta denna formulering, men en vanlig är antal 

kommersiella gästnätter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 http://www.nutek.se/sb/d/673 
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2. Teori 
 

Här kommer det att gås igenom lite olika saker som ger en grund och förståelse för min 

uppsats. 

Det som gås igenom är dels förvaltning, dels för att jag delvis kommer att röra vid just 

förvaltning som ämne men också för att det ger en vidare grund även när jag gå igenom 

sådant som kanske inte direkt ses som förvaltning. Är förvaltningen en faktor som är att räkna 

med i sig? Med det vill jag mena att förvaltningen kan vara förklarande likväl som politiken i 

sig. 

Vidare kommer jag att beröra ämnena Rational Choice och systemteorier och koppla det till 

mitt ämne, turism. 

 

2.1 New public management (NPM) 

 

Ett sätt att låta demokratin syra igenom i beslut och implementerande är att ha det som en 

fråga som folket får fokus på innan ett val. Men turism kan ha en tendens att skötas inom 

gränserna för den representativa demokratin, det vill säga att man i kommunfullmäktige 

behandlar ämnet utan att folket i sig har haft mycket med saken att göra. Också i själva 

implementerandet så blir det mycket samarbete mellan kanske framförallt kommun och 

näringsliv och näringslivet är som vi alla vet inte demokratiskt. NPM handlar till stor del om 

att överta de privata tillvägagångssätten där: ”resultat, individuellt ansvar samt flexibla 

organisationer, anställningsformer och flexibel personal”5, är det viktiga. 

 

Vad som finns inom den svenska kommunala politiken likväl som den på riksnivå är 

representativitet. Vad innebär då detta? 

Vad det innebär är som Peder Björk med flera anger:  

 
”Den offentliga makten skall, enligt idealet om en folkstyrd förvaltning, vara ett uttryck för 

medborgarnas vilja. Det är i en representativ demokrati fråga om en indirekt relation mellan 

medborgarna och förvaltningen där myndigheterna åtnjuter sin demokratiska legitimitet genom en 

uppdrags- och ansvarskedja”6. 

                                                 
5 5 Björk, Peder, Göran Bostedt och Hans Johansson. Governance. (Lund: Studentlitteratur, 2003), s 114 
6 Björk, Bostedt och Johansson, 14 
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Det de vill säga med detta är att det naturligtvis inte finns någon direkt koppling mellan folket 

(demos) och de som värkställer politiken som de önskar. 

Man förutsätter att förvaltningen följer besluten som folkets preferenser och behov ställer 

genom media, partier o.s.v.  

I verkligheten så behöver det inte vara på det viset, tvärtom så är det många som hävdar att 

det inte är så att förvaltningen är instrumentell och stel, där den endast förverkligar politik7.  

Vad som istället kan vara verkligheten är att förvaltningen istället påverkar politiken, 

självklart på olika sätt beroende på vilken sorts förvaltning vi pratar om men likväl. 

 

Man menar på att det finns olika förändringsfaser inom förvaltningen som pågått/pågår. 

Ett par av dessa (som är speciellt relevanta för detta arbete) är dels professionalisering och 

dels övergång till målstyrning8. Båda dessa är steg i vad som kallas ”New public 

management” 

 

Med professionalisering menas att det jobb som förut utfördes av personer som satt i en 

byråkratisk sits, en sits som styrdes av starka regelverk och hierarkiskt system, där man lätt 

kunde härleda ansvaret uppåt till den som var ovanför dig och ett ”mekaniskt” beteende inföll 

hos dem som jobbade längre ner. Helt enkelt uttryckt: Ledaren leder den ledda och tar ansvar 

för vad den ledda gör eftersom den gör vad ledaren säger. 

 

Vad som alltså nu är mer populärt är att ”experter” sköter implementeringen och med 

expertisen så följer en helt annan självständighet. Denna självständighet är ganska logiskt en 

följd av att de är just experter och kanske till och med är mer experter än den som beordrar 

implementeringen.  

 

Den andra punkten är då att man går över från regelstyrning till målstyrning, där man sätter 

mål och vad man ska få ut av dem9. Regler använder sig av principer som är givna på förhand 

medan målstyrning är mer flexibel och eftersom den går hand i hand med 

professionaliseringen så kan också resultatet bli bättre med denna kombination. Skulle man ha 

målstyrning utan expertis kan man misstänka att det skulle bli ännu mer byråkrati än man 

                                                 
7 ibid. 15 
8 ibid. 17 
9 Oxford Reference Online, sökord: Public Management 



8 
 

hade innan, då man ska utvärdera varje eventuell förändring i det längsta på ett sätt som inte 

experterna behöver göra eftersom de är de facto experter, ges ett förtroende som man inte 

skulle ge en generellt utbildad akademiker t.ex. Det är kort sagt kombinationen som är den 

viktiga. 

 
”Om den byråkratiska förvaltningen är satt att tjäna sin huvudman, har den professionella 

förvaltningen friare ramar inom vilka den kan agera”10. 

 

Man kan ha svårt att tro det i en demokrati men det finns olika nivåer av autonomi för 

förvaltningen att agera, närmare bestämt två. De två olika är detaljstyrning och målstyrning 

där vi i Sverige (som här är det relevanta) strävar efter mer målstyrning11. Det är detta som 

politiker får ”rätta sig efter” då man söker effektivitet, att man använder sig av 

målstyrning/strategisk styrning istället för detaljstyrning. En annan sak som går hand i hand 

med detta är att man eftersom man inte använder sig av kontroll i ”storebrorsperspektivet” 

istället använder sig av uppföljning och utvärdering av dem man delegerat uppgifter åt12. Vad 

det betyder är att vi ger mer utrymme åt förvaltningen då just målstyrning ger mer autonomi 

än detaljstyrning gör. 

Allt detta är en följd av vad man på engelska kallar ”the three Es of Economy, Efficiency and 

Effectiveness”13. 

Eftersom tjänstemännen (experterna) ofta har kunskaper som politiker saknar så får de makt 

att formulera politiken och implementerandet. Tjänstemän tolkar information och därför blir 

det också till ett sorts ”filter” mellan politiker och olika aktörer14. I tolkningen så kan man 

oavsiktligt välja att fokusera på en sak istället för en annan vilket självklart också bidrar till att 

en viss politik förs på bekostnad av en annan. 

 

Anledningen till att allt detta har vuxit fram är på grund av ett större intresse för effektivitet 

och produktivitet. 

Vad som dock måste ses till är begreppet legitimitet. För även om själva implementerandet i 

sig kanske inte är styrd av dem som är demokratiskt valda så ser ändå medborgarna 

                                                 
10 Björk, Bostedt och Johansson. Governance, 18 
11 ibid. 
12 Granberg, Från lokal välfärdsstat till stadspolitik – Politiska processer mellan demokrati och effektivitet: 
Vision Mälardalen och Östra hamnen i Västerås. Örebro: Örebro Universitet, samhällsvetenskapliga 
institutionen, 2004, 50 
13 Kjær, Anne Mette. Governance. (Cambridge: Polity Press, 2004), s 25 
14 Granberg,  Från lokal välfärdsstat till stadspolitik,, 50 
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någorlunda rationellt. Vad får man ut av dem man valt? Man kan genom en 

professionalisering, få till en effektivitet, där medborgarnas preferenser är väl mötta, till 

skillnad från om byråkratin hade styrt. Därmed så legitimerar politikerna politiken med att 

den blir väl utförd. Det är ändå genom lagstiftning som politiker kan delegera makt till 

tjänstemän15. Det är inte enbart genom folksuveränitet i inflödet som legitimitet kan mätas 

utan även i utflödet, där man mäter i problemlösning och effektivitet.  

Vad som särskiljer NPM från systemteorierna nedan är att den fokuserar på den 

inomorganisatoriska delen, d.v.s. att den ser till hur organisationen i sig kan effektiviseras till 

skillnad från systemteoriernas ”mellan-organisations-perspektiv”16. NPM handlar mindre om 

förhandling, mer om förändring. 

 

2.2 Hur ser kopplingen ut? 

 

Hur kopplar man nu detta till turism som ju är mitt ämne? 

Valet jag har gjort baseras som jag har nuddat vid innan, på att jag anser att turismen är ett bra 

exempel på ett fall där förvaltningen står i centrum. Man ger som jag nu har gått igenom lite, 

ett mandat till just förvaltningen, t.ex. turistbyråer att sköta turismen, kontakter utåt till folket, 

kontakter med företag o.s.v. Det man kan kalla det är ett sorts nätverk och/eller inter-

organisation (som jag kommer att gå igenom senare). För att komma underfund med hur 

turistsatsningen ser ut så måste man först ha klart för sig att det inte bara är till att räkna 

kronor och ören utan att till exempel hur en förvaltning ser ut, som spelar in. Tre viktiga 

teorier som jag ser det för att förstå dagens förvaltning är, Contingecy theory, 

Interorganisationsteori och New public management (NPM). Dessa kommer jag att gå igenom 

i arbetet. 

 

                                                 
15 Granberg, Från lokal välfärdsstat till stadspolitik, 72-73 
16 Björk, Bostedt och Johansson. Governance, 117 
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2.3 Contingency theory 

 

Contingency theory, Interorganisationsteori och New public management som jag kommer att 

gå igenom är alla tre exempel på teorier som man finner under rubriken ”Governance”. För att 

ge en kort beskrivning så citerar jag B. Guy Peters och Jon Pierre: 

 
”By governance, we refer to the process of defining collective goals, making political priorities, 

and bringing together resources from a large number of different actors necessary to attain those 

objectives”17. 

 

När det gäller organisationsteorier så valde man länge att fokusera på organisationen som en 

sluten enhet, som något som inte påverkades utifrån utan man studerade den inre 

verksamheten och ansåg att det var detta som var väsentligt. 

 

Vad man genom till exempel Tom Burns och Joan Woodward försökte få fram var att det inte 

fanns en sorts organisation som fungerade bäst. Detta faktum blir självklart intressant om man 

ser till den kommunala apparaten. Den kommunala apparaten har haft som tradition att vara 

stel och inte särskilt flexibel (som jag har gått igenom ovan). Man menar istället med 

contingency theory att allt är unikt mer eller mindre, att det finns olika saker som påverkar 

olika organisationer18. Vad som nu hände i och med ”upptäckten” av contingency theory var 

att man erkände två olika sorters styrning, dels det mekaniska som fick ses som det gamla, där 

man hade en stark hierarki och som var aningen långsammare för förändringar. All 

kommunikation var vertikal och man hade stark styrning från topp till botten så ansvaret inte 

var något problem. Följde man de order som din överordnade angav så var det din 

överordnades ”fel”, ifall det blev fel. 

Det man nu också såg var ett system som man kallade organisk styrning. Här såg man till 

kommunikation mellan positioner inte bara nedstigande utan åt båda hållen. Man kan 

omvärdera organisationen och dess arbete i mycket större utsträckning än förut, o.s.v. 

 

                                                 
17 Benz, Arthur och Yannis Papadopoulos, reds. ”Governance, accountability and democratic legitimacy” in 
Governance and democracy – comparing national, European and international experiences. (Oxon: Routledge, 
2006), 29  
18 Johansson, Roine. Organisationer emellan – om förhandlingar, makt och handlingsutrymme. (Lund: 
Studentlitteratur, 1997), 68 
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Vad som är av yttersta vikt när det gäller contingency theory är inte bara den inre 

organiseringen, tvärtom, det läggs mer kraft på den yttre. Man skiljer mellan öppna och 

stängda system, och man hävdar att en organisation är beroende av sin omgivning. Man 

försöker att hålla en balans mellan olika parter och därmed kan man också uppnå bästa 

resultat19. 

 

Vad som är speciellt för systemteorier är att det styrs inte enbart av mål, vilket man kan säga 

att rationalistiska teorier gör, vilket jag kommer gå igenom senare. Det finns något annat som 

kompletterar detta mål. Vad detta mål må vara är självklart olika beroende på vilken 

organisation det handlar om och vilken omgivning den har. 

 

Vad man försöker att få fram är ”…vilken organisation som behövs för att hantera olika 

omgivningar”. Med det menar man att rational choice på sätt och vis försöker att hitta en 

modell som är perfekt för alla, en universal lösning. Det är något man påstår är felaktigt och 

istället hitta olika versioner av perfektion. 

Vad vi här kan koppla det till turism för att ta ett exempel är skapelsen av turistbyråer som 

inte är direkt kopplade till kommunen, ett arbete som förut har legat i dennes händer. 

Vidare för att stärka det säger contingency theory att den öppna systemteorin öppnar för en 

förändring i strukturen hos organisationen, självklart för att optimera20. 

Vad man vidare menar är att man genom att dela upp arbetet gör att personer blir experter 

inom sitt område eftersom de hanterar sin omgivning och specialisering kräver människor 

med liknande utbildning, kunskaper o.s.v. 

Även om man poängterar uppdelning så menar man ändå på att det måste finnas en viss grad 

av integration mellan de olika delarna. Vidare menar man på att omgivningen ser olika ut för 

olika organisationer, det kan handla om kunder, medborgare, konkurrenter o.s.v. 

                                                 
19 Björk, Bostedt och Johansson. Governance, 33 
20 ibid. 37 
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2.4 Interorganisationsteori 

 

Interorganisationsteori är egentligen en fortsättning på contingency theory, man kan också 

välja att se det som nätverk. Vad man menar är att det som är viktigt är en organisations 

omgivning och att den kan bestå av en eller flera andra organisationer som är viktiga för den 

valda organisationen. Vad som anses vara viktigt är det faktum, som också visas i 

contingency theory, att det finns ett beroende av varandra mellan organisationer och att man 

inte ska blunda för detta. 

Att organisera sig för att nå gemensamma mål mellan offentliga och privata aktörer kan 

benämnas ”implementationsstrukturer” och här blandar man mellan eliter och medborgare, 

det vill säga det blir en blandning av båda världar så att säga.  

 

Vad som anses vara de tre viktiga delarna i teorin är; beroende, utbyte och delning21. 

Och alla dessa tre handlar om resurser, så om vi tar exemplet turism så skulle man kunna 

hävda att det finns ett beroende av varandras resurser mellan till exempel kommun och 

näringsliv, man delar dessa resurser med varandra (investerar) och man utbyter information 

mellan varandra. Vad man här måste göra är att inse att som enskild aktör måste man ge upp 

lite av sin självständighet i frågan för att bli en del av kollektivet. 

Det saknas en stark ledare enligt interorganisationsteorin mellan de olika organisationerna, 

och om det ska beslutas om något så kan det vara så att förhandlingar är viktigare än starkt 

ledarskap. Inom nätverksdialektiken kallas detta för horisontella policynätverk22. Precis som i 

contingency theory så finns det inom interorganisationsteorin tankar om att det är viktigt inte 

bara att dela upp arbetet och ansvaret utan också att integrera de olika delarna med varandra, 

för även om det är viktigt att man gör en distinktion mellan de olika ansvarsområdena så 

måste de självklart finnas en samsyn och samarbete, mycket på grund av att man faktiskt har 

ett ömsesidigt samarbete och beroende av varandra. 

Dock ska man alltid hålla i åtanke att organisationerna inte alltid behöver ha helt 

synkroniserade mål. Det kan vara tal om två organisationer som till och med kan vara 

”motparter” inom något område men som samtidigt ser ett behov av samarbete inom en annan 

fråga23. 

                                                 
21 ibid. 66 
22 Granberg, Från lokal välfärdsstat till stadspolitik, 70-71 
23 ibid. 67 
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När det gäller dessa ”nätverk” som det kan vara tal om, så finns det en viss sorts nivå av att 

man är en stängd ”enhet”. Det vill säga att man kanske har fått ett förtroende från de olika 

moderorganisationerna som bara styr med målstyrning och inte detaljstyrning, detta kan ju 

självklart vara problematiskt ur demokratisynpunkt men kanske samtidigt är en följd av 

effektivitetssträvande24. 

Som det står i ”Governance” av Björk så finns det tre olika sätt att se på en organisations 

omgivning; 

1. ”som en extern begränsning av en organisation 

2. ”som en samling av samverkande organisationer, grupper och personer” 

3. ”som ett socialt system25” 

 

Jag ser väl att inom turismen så kan man fokusera på den andra varianten. 

 

Det finns dessutom fem olika angreppssätt och av dessa anser jag att man kan fokusera på 

nätverket så att säga, relationen mellan organisationerna26. 

Det som vill sägas med det är att det inte är de individuella organisationerna eller individerna 

som är det viktigaste i sammanhanget, även om de självklart är viktiga, utan istället samspelet 

dem emellan. 

 

Som Mikael Granberg säger: ”Aktörer kan, bland annat, bilda koalitioner för att förbättra sina 

möjligheter att gå framgångsrika ur processen.” Det betyder att en central resurs finns i 

förmågan att organisera sig på ett sådant sätt att relevanta resurser tillförs som ger 

sammanslutningar av aktörer (politisk samfällighet, intresseorganisation, företag, ad hoc-

organiserade medborgare m.m.) förmågan att agera framgångsrikt”27.  

Vad nu vissa städer kan se att de har som inte talar för dem kan de komma runt genom att 

man söker upp arbetspartners inom relevanta områden. Begränsningar i kunskap, pengar o.s.v. 

kan man som sagt komma runt ifall man samarbetar ”över gränserna”, som har nämnts, 

kanske till och med dem man inte annars skulle samarbeta med. 

 

                                                 
24 Kjær, Governance, 49 
25 Björk, Bostedt och Johansson. Governance, 67 
26 ibid. 68 
27 Granberg, Från lokal välfärdsstat till stadspolitik, 47 



14 
 

2.5 Rational Choice theory 

 
Rational Choice är en teori som behandlar individen som centrum för beslut och varför beslut 

blir som de blir. Man utgår ifrån att individen har en mening med alla val, att man söker mål 

med allt och att man försöker att maximera sin vinning i alla lägen28. Alltså så tror 

teoretikerna att gruppbeteende eller institutioners beteende analyseras bäst genom att se till 

utkomsten av individuella beslut29. Det är här Rational Choice blir intressant för detta 

undersökningsområde, man kan alltså analysera utefter val som de i viktiga positioner gör, 

oftast tillsammans men kanske även enskilt. 

Man utgår från att aktörerna har väldefinierade, stabila och ordnade preferenser. Detta är 

grunden och sedan ska man ta beslut utefter dessa kategorier. Man ska kunna göra nödvändiga 

jämförelser mellan de olika alternativen som ges och komma fram till ett rationellt val som 

verkar förnuftigt. 

Det ställs två antaganden på människor utefter teorin om Rational Choice.  

Dels antas man kunna göra en förnuftig värdering av de olika alternativen, dels att man är 

kapabel att rangordna de samma. 

Ett klassiskt exempel är ”fångarnas dilemma”. Ska man samarbeta eller ska man inte 

samarbeta. Är riskerna man tar genom att samarbeta värt mödan. 

Vi kan ta ämnet som här ska studeras som ett exempel. Ser kommunen det som en bra 

investering att ge pengar och makt åt en tredje part (förutom näringslivet), det vill säga en 

slags turistbyrå eller vill man satsa pengar och kraft på annat. Samma sak gäller då självklart 

näringslivets aktörer. 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
28 Morris, Irwin L, Joe A. Oppenheimer and Karol Edward Soltan, reds. ”Rational Choice and Politics” in 
Politics from Anarchy to Democracy – Rational Choice in Political Science. (Stanford: Stanford University 
Press, 2004), 9 
29 ibid. 
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3. Metod 
 

I detta kapitel kommer jag att redovisa vilka metoder jag har valt att använda för att samla in 

empiriska data. Jag kommer vidare att redovisa för hur jag har gått från tanke (idé) till 

resultat. Detta kommer jag att göra i kapitlet forskningsprocess. Här kommer jag att motivera 

de val jag har gjort av metod och urval. 

Jag kommer vidare att redovisa för hur materialet ser ut som ingår i insamlandet av 

information. Jag går igenom hur den kvalitativa studien är gjord då det är det viktigaste 

element i uppsatsen. 

 

3.1 Urval 

 

Jag har valt att använda mig av två sorters grupper av individer att intervjua. 

Dels har jag velat intervjua ansvariga eller personer med väldigt mycket information inom den 

utvalda kommunens turism, turistchefer. 

Dels har jag valt att intervjua politiker som sitter i det största ledande partiet i kommunerna i 

fråga men som också är involverade inom turismen. Turistcheferna valde jag som 

informantintervjuer, de sitter på expertkunskaper inom området, vilket motiverar valet i sig. 

Jag valde att välja en politiker från varje kommun, valet motiverar jag med att jag vill få en 

bild av hur bilden är hos folkvalda, men försökte hitta dem som är insatta i ämnet30. Olika 

städer har olika personer (om någon) som har hand om turism, och i en så saknades någon 

som hade speciell kunskap inom ämnet, där hänvisade man till turistbolagets chef. 

Begränsningen sätts av tid och utrymme i uppsatsen så därför valde jag en politiker i varje 

stad. Jag har valt att använda mig av tre städer i södra Sverige som också har liknande 

geografiska förutsättningar. Så att snedvridningen blir så liten som möjligt och att man då kan 

förvänta sig att de skillnader som finns blir desto mer avgörande än liknelserna. 

                                                 
30 30 Esaiasson, Peter et al. Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad. (Stockholm: 
Norstedts Juridik AB, 2007), 291 
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3.2 Forskningsprocess 

Jag började med att försöka hitta information om vilka städer som var lämpliga att använda 

för min studie. Jag hade först en idé om att använda mig av dels tre lyckade städer på turism 

och dels tre misslyckade. 

Efter att ha talat och gått igenom med min handledare så kom jag fram till att det skulle vara 

bättre att begagna mig av tekniken två lyckade städer och en mindre lyckad, då den mindre 

lyckade fick vara ”kontrollanten” i ekvationen. Varför jag skulle använda mig av just tre 

stycken var mestadels för att arbetet som skulle göras (c-uppsats) är begränsad, både till antal 

sidor och till tiden.  

Första steget var naturligtvis att hitta information, och då menar jag självklart någon sorts 

index, sammanställning av vilka städer som är lyckade respektive misslyckade. Det jag fann 

var ett index som sammanställde ett antal olika variabler (se material) och som verkade 

logiska och pålitliga. 

 

När väl informationen om vilka städer som passade för min undersökning uppenbarades så 

var det till att kontakta tre städer som passade mallen. De utvalda städerna blev Falkenberg 

och Borgholm som de mer lyckade och Trelleborg som den mindre lyckade staden. 

 

Nästa steg var att genomföra intervjuer med intressanta personer i kommunerna, I 

Falkenbergs kommun kom jag att kontakta ”Falkenbergs Turist”, i fallet Borgholm kom jag 

att kontakta ”Ölandsturist”. När det gäller den mindre lyckade turiststaden så valde jag 

Trelleborg och deras turistbyrå som också kallas ”Utvecklingsbolag” där. Trelleborg låg på 

207 plats i Sverige enligt undersökningen som är framtagen av ”Svensk handel”, ”Sveriges 

Hotell och Restaurangföretagare” och ”American Express”.  Varför valde jag en stad som 

Trelleborg när de inte ligger i djupaste botten av listan? 

Anledningen till att jag valde Trelleborg är att det finns vissa tveksamma variabler i ovan 

nämnda index som jag genom att ta Trelleborg försöker komma undan. Eftersom Falkenberg, 

Borgholm och Trelleborg har en liknande geografisk position och faktorer spelar in lika i 

dessa 
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3.3 Material 

 

Teorikapitlet är uppbyggt genom att användning av litteraturstudier. Jag har valt att använda 

mig av flera olika sorters inriktningar för att få en bra infallsvinkel på eventuell analys, 

lösning, av problemet.  

Sättet som jag har använt mig av för att tillhandahålla informationen är genom att begagna 

mig av Mittuniversitetets sökmotor (MIMA) och genom denna så har jag lyckats få 

tillfredställande information.  

Materialet som jag använder i teorikapitlet blir teoretisk i den bemärkelsen att jag inte 

kommer använda mig av någon författares specifika undersökningar/arbeten, i alla fall inte i 

någon större utsträckning, utan kommer hålla mig till böcker. Dock använder jag mig av så 

stort antal författares bidrag som möjligt. 

 

När det gäller själva arbetet i sig så kommer jag som jag har rört vid innan att använda mig av 

redan framtagen information som är färdig och sammanställd31.  På länken som bifogas kan 

man klicka på rapporten. Området som denna information används är dels genom att samla in 

material så jag har kunnat veta vilka städer jag ska kontakta, det vill säga ett led i arbetet som 

leder till mina kvalitativa studier. 

 

Dels kommer jag att använda mig av sekundärdata för att få en bild av hur den sammantagna 

bilden av turism i Sverige ser ut, hur den har utvecklats o.s.v. 

 

Jag kommer att be om data från kommunerna angående framförallt vissa ekonomiska siffror. 

 

Vad jag sedan kommer att gå in på är det stora inom mitt arbete, nämligen min kvalitativa del. 

Jag kommer att använda mig av informantintervjuer och försöker då som Esaiasson m.fl. 

menar i Metodpraktikan  att försöka ringa in centrala personer32. 

 

Användningsområdet som jag ser att samtalsintervjuer passar är: ”När vårt syfte är att 

utveckla teorier eller begrepp.” Här säger man att man ska vidareutveckla redan existerande 

                                                 
31 http://www.svenskhandel.se/litiuminformation/site/page.asp?Page=1&IncPage=11241&Destination=8 
32 Esaiasson, Peter et al. Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad. (Stockholm: 
Norstedts Juridik AB, 2007), 291 
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information inom ämnet och jag försöker inte hymla om att jag inte är först om att röra vid 

detta ämne, inte alls. Min förhoppning är bara att jag kan sprida lite ljus med dessa intervjuer. 

 

Man ska fråga sig själv vilka metoder som är relevanta och sedan bestämma sig för vilken 

som är bäst lämpad med tanke på resurserna som bistås, i mitt fall så har jag ingen tillgång till 

pengar och knapp tillgång till tid. Detta är viktigt om inte helt avgörande33. 

 

3.4 Kvalitativ studie 

 

Här har jag valt informantintervjuer . Mitt syfte uppnås bäst genom att jag vänder mig till 

dels, som redan nämnt, turistbyråer för att få en bild av själva turismen, men också för att få 

en bild av vad man kanske skulle vilja att kommunen satsar på, möjligtvis kanske man genom 

turistbyrån kan få information om vad företagen tycker allmänt om kommunens samarbete 

och satsningar. Jag kommer också vända mig till personer som sitter i maktställning inom 

kommunen, representanter för det största partiet av dem som sitter i maktställning (inte 

nödvändigtvis det största i kommunen). Detta för att få en bild av vad makthavarna tycker, 

vilket får ses som relevant, hur de ser på turism, om man är nöjd och hur man ser på framtida 

satsningar i förhållande till annan politik. 

Självklart kommer frågorna som ställs till de båda olika ”grupperna” vara mestadels lika men 

också inneha skillnader. Frågorna inom samma grupp men till olika kommuner kommer att 

vara likadana. 

 

Jag väljer här att använda mig av tekniken samtalsintervju. 

Jag använde mig av korta enkla frågor och innehållet speglar frågeställningen väl34.  

 

Varför väljer jag att använda mig av samtalsintervju och inte någon annan metod? 

Jag valde denna metod därför att jag anser att man får ut relativt ”nyttig” information på ett 

relativt smidigt sätt. Enkäter skulle kunna vara ett alternativ men intervjuer går mer på djupet 

vilket jag söker.  

                                                 
33 Björklund, Maria, och Ulf Paulsson. Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. (Lund: 
Studentlitteratur AB, 2003), 44  
34 Esaiasson, Peter et al. Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad. (Stockholm: 
Norstedts Juridik AB, 2007), 298 
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Jag ställer öppna frågor och den kvalitativa metoden ger mig möjlighet att ställa följdfrågor 

som jag inte skulle kunna med kvantitativa metoder. Den ger helt enkelt mer öppningar för 

mig som uppsatsförfattare.  

Vad som kan vara en nackdel med mitt val av metod kan vara att jag inte får in särskilt många 

olika åsikter. Det kan man få genom att använda sig av enkäter, det vill säga man kan kanske 

dra mer generella slutsatser om man skickar ut enkäter till alla Sveriges kommuner. Problemet 

där blir att jag med stor sannolikhet inte skulle få det antal svar jag skulle behöva då jag 

”bara” gör en c-uppsats och det kanske anses så viktigt av respondenterna och dels så skulle 

kanske svaren dra ut på tiden, det vill säga att jag får in svar lite då och då vilket försvårar 

arbetet, sammanställandet och analysen, att svarsfrekvensen blir bristfällig och att jag inte kan 

ställa följdfrågor ifall jag känner ett behov för detta35. 

Faktum kvarstår dock när jag gått igenom problematiken med enkätundersökningar att jag har 

en större chans att kunna dra generella slutsatser än vad jag kan med ett fåtal intervjuer. Vad 

jag tror är dock, som jag nämnde innan att det ändå inte skulle ge mig tillräcklig information 

med enkäter utan väljer istället att få mer kvalitativ information, det vill säga information där 

det ges mer till mig som uppsatsförfattare och för läsaren. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

 

Som det anges i ”Seminarieboken” så kan man i mitt fall, som har intervjuer, öka på 

validiteten genom att ha klara ej vinklade frågor och det är precis det jag har försökt att 

göra36. 

Jag har kopplat frågorna väl till syftet vilket också höjer validiteten Jag har också försökt få 

tag i fler än en källa för information inom varje kontaktad kommun. Jag har använt mig av 

enkla frågor som är samma inom varje område (turistchef, politiker) och genom 

metodgenomgången ovan så anser jag att reliabiliteten är hög. 

                                                 
35 Björklund, Maria, och Ulf Paulsson. Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. (Lund: 
Studentlitteratur AB, 2003), 70 
36 Björklund, Maria, och Ulf Paulsson. Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. (Lund: 
Studentlitteratur AB, 2003), 60 
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4. Empiri 
 

Här kommer jag att dela in resultatet av mina kvalitativa intervjuer på ett överskådligt sätt. 

Vad jag först och främst gör är att jag delar in svaren i överskådliga grupper, det vill säga att 

jag kategoriserar. Redovisningen kommer således att ske i olika grupper men för att göra det 

ännu enklare och mer pedagogiskt så tänker jag gå igenom alla sex personerna, person för 

person. Detta eftersom de är informanter och att jag inte tjänar något på att ”klumpa” ihop 

deras åsikter, eftersom det ligger stor vikt vid vad som skiljer åsikterna åt. Har genom denna 

indelning försökt spegla min frågeställning och mitt syfte väl. 

De olika grupperna är: 

• Kommunen, näringslivet och samarbetet där emellan 

• Turistattraktioner och omgivningar 

• Marknadsföring 

• Transportmedel, infrastruktur 

Sedan har jag två unika frågor som jag inte blandar in i det övre även om man vid första 

anblicken kan tycka att man borde. Detta för att de har ett värde i sig för analysen. 

• Turismen som viktig valfråga 

• Kommunens eventuella styrning av turistbyråer (eller liknande) 

 

4.1 Kommunen, näringslivet och samarbetet där emellan 

 
Reino Jacobsson, VD för Falkenberg Turist AB 

 

Generellt sett så anser Reino att det råder en hygglig balans mellan alla inblandade, 

kommunen, som de har fått uppdrag att vara turistbyrå för, näringslivet och dem själva som är 

ett fristående bolag.  

”…vi är nöjda, näringslivet är med, de satsar dels i vårt bolag men har också en del själva. 

Kommunen drar också sitt strå till stacken, där vi har uppdrag att vara turistbyrå åt kommunen 

och det ersätter de oss med en skälig peng. Det råder en hygglig balans”. 

Reino säger att när det gäller satsningen från kommunens sida, på till exempel 

turistattraktioner så är det ingenting som han anser att kommunen i sig ska ”skapa”, han ser att 

det är en möjlighet, en möjlighet kanske framförallt för andra kommuner men att det i alla fall 
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i Falkenberg inte är aktuellt med ett sådant aktivt arbete. Han menar mer att det ligger i 

näringslivets händer, men inte ens på den punkten menar han att det ligger inom Falkenbergs 

”ramar” utan syftar till att det i så fall får bli entreprenörer utifrån som går in och satsar i saker 

som ett zoo, tivoli eller en badanläggning. 

”Njae, i vissa sammanhang kan väl kommunen vara med och skapa attraktionsanläggningar 

men det är inte aktuellt i Falkenberg. Så det är näringslivets uppgift, sedan ska ju kommunen 

hjälpa till när det väl är dags att göra något. Det vi behöver är entreprenörer och 

risktagare…”. 

När det gäller kommunens vilja att stötta föreningar, så går man in och köper biljetter och han 

menar då att det finns ett engagemang hos kommunen där men att det kanske av ekonomiska 

anledningar minskas. 

 

Anna Wild, Turistchef för Trelleborgs Utvecklingsbolag (har hand om turismen) 

 

Anna säger först och främst att turismen inte är något som Trelleborg historiskt har satsat på, 

hon menar på att det visserligen är något som är relativt nytt men att kommunen inte riktigt 

har tagit förarsätet inom detta område. Hon säger att den politiska ledningen inte riktigt vet 

hur mycket man vill satsa på turismen. Vidare menar hon att Utvecklingsbolaget som hon 

jobbar för har en bra relation med näringslivet men att det kanske skulle göras lite lättare för 

småföretagare att hitta dit och lyckas. 

”Jag tycker inte att vi har tagit tillvara på potentialen, nej det är de här bitarna, men det 

behöver satsas mera, göra det lättare för småföretagare att hitta hit, det har varit lite svårt”. 

Det verkar som att det är ett samarbete som efterfrågas, och när jag frågar om samarbetet 

mellan kommunen och näringslivet är tillfredställande svarar Anna: 

”Nej, det tycker jag inte. Det kan bli mycket bättre”. 

Va som är positivt verkar vara dock att det finns ett bra samarbete med näringslivet och med 

det så verkar man ha något att stå på. Vad hon dock säger är att det är kontakterna inom 

kommunen som brister, att kommunikationen inte är vad man kunde hoppas. Att man behöver 

jobba på det.  

Det har visat sig att ”ägarna” det vill säga kommunen i detta fall har fått kritik i en utredning, 

en utredning som kom fram till att det var för dålig styrning och gavs för dåliga ramar för 

verksamheten. Turismen saknade alltså målstyrning från kommunen. Hon anser inte att det är 

en fråga om resurser då det till och med är svårt att mäta det om inte målet är satt.  
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”…i min värld så tycker jag att med turismen kan man alltid tillsätta mer resurser, för det är 

en investering som ger tillbaka till kommunen, men har man inte målet satt för sig så spelar 

det inte så stor roll”. 

 

Gustaf Öholm, Turistchef på Öland och VD för turistbolaget 

 

När det gäller Gustafs syn på kommun, näringsliv och samarbete så betonar han väldigt 

mycket just samarbetet, han återkommer vid olika tillfällen under intervjun till vikten av att 

alla drar åt samma håll och att det är så man skapar ett vinnande koncept. 

”…det är klart att det blir ju tillsammans, kommunen, näringslivets aktörer, alla som verkar i 

ledet för att det här ska bli en bra produkt och tar ett stort gemensamt ansvar och det har 

betydelse för en destinations positionering så är det ju”. 

Han säger att förut så har turismen kännetecknats av en stel och statisk informatörsroll som 

man har gått ifrån. Nu kan man till exempel också boka och betala under samma ”tak”. Detta 

är enligt Gustaf ett steg i att vara så attraktiva som möjligt, att skapa enkla förutsättningar för 

dem som vill besöka Öland. Åter igen påpekas dock att alla måste dela samma vision och man 

måste tro på samma sak. Han menar mer detaljerat att Öland är ett starkt varumärke och att till 

exempel Borgholm måste vara med på att vara en del av Öland som destination men att man 

likväl också ska sköta egen kommunikation. Samma princip gäller på ännu lägre nicå, det vill 

säga enskilda hotell och liknande. Ett exempel som han nämner när det gäller att få alla parter 

att ställa upp på samma idé är ”tematanken” som är väl utvecklad på Öland, olika teman som 

ska locka människor och att en enhet måste vara överordnad tanken att man klarar allt själv: 

”…man måste komma ifrån att man ska vara ensam och stark…det handlar mycket om att 

göra detta i allianser och partnerskap…”. 

Han menar att en organisation som deras är mellanhanden och likaså den som implementerar 

olika viljor även om dessa ska vara likvärdiga:  

”Vi ÄR och kan vara en katalysator, vi kan ta fram statistik, underlag, viktiga faktorer när de 

fattar de här besluten. Vi är också en marknadsorganisation som kan jobba med att sälja, 

distribuera och förpacka det som eventuella utbud som kommer, men vi är inte en 

eventorganisation…”. 

Vad som sägs är att man är alltså en viktig spelare för turismen men att man i alla fall inte i 

dagsläget är en organisation som jobbar med att starta evenemang och arrangemang. Man är 

fortfarande bara mellanhanden eller implementeraren. Dock verkar det inte på Gustaf som att 

han är helt främmande för tanken att starta upp dylikt i framtiden. Att man då skulle starta upp 
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något evenemangsliknande med hjälp av sin kunskap och i så fall möjligtvis sälja vidare. Som 

sagt så jobbar man inte på det viset, i alla fall inte nu. När jag vidare frågar om han anser att 

kommunen ska engagera sig i sådana saker, så som staden Göteborg är inblandade i Liseberg 

så säger han:  

”På en destination som till stor utsträckning lever utav besöksnäringsfrågorna så är det klart 

att kommunen har ett ansvar och vilja att vara delaktiga i denna process”. 

Att jobba i regioner är också något han framhäver, inte bara näringsliv – kommun. 

Att man då gör detta för att locka till sig en internationell publik som annars skulle vara 

förlorad. 

Gustaf menar att det finns så självklara fördelar med turism att kommunen borde satsa mer, 

att man får så mycket tillbaka, till exempel genom sysselsättningstillfällen och skatteintäkter. 

Dock påpekar han att det faktiskt finns en investeringsvilja och en stor samarbetsvilja. 

 

Mari-Louise Wernersson, Kommunstyrelsens ordförande och sitter i regionstyrelsen 

som har hand om turistfrågor i Falkenberg 

 

Mari-Louise menar att man har ett utvecklat samarbete med näringslivet, att till och med 

näringsrådet sitter i turistbolagets lokaler, vilket hon menar gör att samarbetet blir väldigt tätt 

och därmed givande. Hon påpekar likaså att den person som är turistchef sitter med i 

näringsrådet. Vidare när hon vill förklara inte bara relationen mellan näringsliv och den tredje 

parten utan också mellan det politiska och den implementerande delen, turistbolaget så säger 

hon som följer: 

”Kontinuerliga träffar med dom, vi i den politiska ledningen varannan månad ungefär, med 

själva turistbolaget så träffas vi åtminstone en gång i halvåret. Men jag har ofta kontakt med 

dem”.  

Hon menar vidare att det hela tiden finns en dialog med näringslivet där man pratar om 

framsteg, vad man vill göra i framtiden. 

Hon framhäver att det inte bara är Falkenberg som drar mycket publik till västkusten och att 

man inte är de enda som har något att erbjuda, istället så har man ett samarbete i regionen. 

”…vi samarbetar i regionen för att utveckla turismen, göra paket och sådana saker”. 

 

 

 

 



24 
 

Christina Birger, Sitter i styrelsen för utvecklingsbolaget (har hand om turismfrågor) i 

Trelleborg 

 

Christina anser att Trelleborg som stad kan ha mycket att erbjuda men menar på att det från 

den politiska sidan fattas kraft. 

”…det finns ingen egentlig strategi för att marknadsföra kommunen, det finns ju flera mil 

med stränder men man gör inget åt det så att säga…” 

När jag vidare frågar om det alltså finns mycket potential så säger hon: 

”…att det finns väldigt mycket för rätt personer, entreprenörer och med rätt politisk 

viljeyttring”. 

Hon går vidare med att det inte finns någon större tanke bakom utan att man kanske har 

fokuserat lite väl mycket på vissa enskilda saker, saker som sedan kanske inte har använts på 

bästa sätt, att det helt enkelt har varit bristande management, att kommunikationen har brustit 

på sina ställen. 

Hon menar att man kanske inte ska vara allt för kritisk utan säger att det kan ses som 

tillfredsställande (samarbetet mellan kommun och näringsliv) men hoppas samtidigt att nu när 

man har fått en ny VD i utvecklingsbolaget, så ska det förhoppningsvis ta fart. 

Förutom att ledningen i utvecklingsbolaget har varit svagt så menar hon också att ledningen i 

kommunen har varit styrd med en stark hand (ej politisk färg, mer person) och att det har 

funnits en kommunikation mellan dessa båda som kanske inte har varit väldigt konstruktiv för 

turismens bästa. Hon pekar på att det har präglats av detaljstyrning, att man inte alls lät några 

andra tankar utom den enskilda komma till tals. Förhoppningsvis bättras detta med mer 

kollektiva beslut. 

 

Christina Ateva, ledamot i kommunfullmäktige i Borgholms kommun 

 

Christina menar på att Borgholms kommun är väldigt positivt inställda till eget företagande 

och att man uppmuntrar detta. Man bedriver företagargrupper där man kan diskutera olika 

aktuella frågor som kan dyka upp. Man försöker att få egna företagare till Öland, och hon 

menar att man inte bara uppmuntrar utan att det de facto också är många som är egna 

företagare i Borgholm. 

När det gäller Borgholms redskap för turism så erkänner hon Ölands Turist AB och att man 

genom att anlita, samarbeta med dem har en ”rätt så bra marknadsföring” av Öland. 
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Att den organisationen arbetar med många olika saker och att man inte bara vänder sig inrikes 

utan också utrikes med marknadsföringen. Det är genom ÖTAB som kommunen har 

samarbetet med näringslivet på turismfrågorna. Alltså att ÖTAB är mellanhanden och den 

som implementerar beslut. 

Hon säger att kommunen ständigt ökar med att få folk att skriva sig i Borgholm och att man 

genom att försöka bli mer av en dragningskraft året runt, försöker att jobba sig till det målet. 

Att man försöker med att vara attraktiva mer än på sommaren som ju är den stora 

turistperioden för kommunen också försöker att locka till sig del mer människor och då 

självklart öka chansen för att få folk att skriva sig där. Att få affärer att ha öppet längre, både 

dygnsmässigt och periodmässigt är ett viktigt steg i det.   

 

4.2 Turistattraktioner och omgivningar 
 
Reino Jacobsson 

 

Falkenberg verkar vara en typisk sommarstad som är belägen på västkusten i Halland. Därför 

menar Reino att det är främst sol och bad som är det som lockar, det finns många sandstränder 

men även att det är fint inåt landet med natur och vildmark. Han vill dra det så långt så han 

säger:  

”Vill man skrämma iväg turisterna så ska man missköta havsbaden och sånt”. 

Alltså är man beroende av sin kust och att man sköter om den, och han påpekar att man aldrig 

kan ta tillräckligt med hand om just stränder men också parkeringsplatser, att allmänt se till så 

att det framställs som en ordnad och ren stad. 

En annan sak som drar mycket folk är naturligtvis ”Ge-kås” som ligger i Ullared, en bit inåt 

landet. Ge-kås som är Sveriges största besöksmål.  

Vad man dock kan säga om Falkenberg, om man ska prata om negativa saker är att man enligt 

Reino saknar någon sorts större ”magnet”, något som i sig lockar turister, förutom Ge-kås. 

Vad han då främst syftar till är någon större turistanläggning, temapark, badanläggning och så 

vidare.  

Han menar vidare att läget som Falkenberg har, att man ligger ganska nära storstäder som 

Göteborg är något som Falkenberg gynnas av. 

Falkenberg hade ungefär 1 500 000 gästnätter och deras befolkningsmängd är ungefär 40 000 

personer i kommunen. 
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Anna Wild 

 

Trelleborg har enligt Anna en väldig potential, det säger hon utifrån att man ligger längst i 

söder som i sig är något, med Smygehuk som ett väldigt stort turistmål, man har där 200 000 

besökare per år, enbart i Smygehuk.  

Vidare så har man en kuststräcka på 35 kilometer som är fylld med fina stränder och 

badplatser, allt detta i sydligaste Sverige. I och med att man ligger där man ligger så har man 

också potential att locka inte enbart svenska turister utan också utländska, främst tänker man 

på tyska och polska men även danska självklart. 

En annan turistattraktion är vad man kallar sin ”Trelleborg” och det är helt enkelt en gammal 

vikingaborg som har hittats och restaurerats från kommunens sida. 

Man ingår också ett samarbete regionalt där man försöker locka turister. 

Det verkar dock inte som att Trelleborg har ett särskilt utvecklat arbete för arrangemang och 

så vidare. Dock menar hon att: 

”…det har påbörjats att man vill satsa lite mer på evenemangssidan”. 

När det gäller antalet gästnätter i Trelleborg så gav Anna mig siffran 43 000 gästnätter och 

man har en befolkning på ungefär 40 000 personer i kommunen. 

 

Gustaf Öholm 

 

Gustaf börjar med att säga att Borgholm egentligen är svårt att koppla loss från resten av 

Öland men om han ska försöka lite gran så blir det att Borgholm faktiskt har en rik historia 

som badort, det är en tradition man har. Öland i sig dock är vad han kallar fragmenterad och 

har en stor mångfald. 

Han påpekar att man har typiska ”magneter” i form av till exempel Borgholms slottsruin och 

att det sker en hel del i Borgholm och runt Borgholm, en annan sak är att man på Öland har  

”ett vackert kungahus” som drar publik. 

Vad Gustaf ett par gånger återkommer till är att havet är väldigt viktigt för hela sydöstra 

Sverige. Men kanske framförallt för en ort som är så beroende av det som Borgholm och 

Öland i stort. Att, om det skulle bli ett oljeutsläpp eller något annat som förgiftar vattnet så 

vore det ytterst olyckligt. 

”Om man börjar med sol och bad så finns det väl ingen plats i Sverige som kan erbjuda så 

tydligt definierat den produkten som Öland, Öland ÄR sol och bad…Öland förknippas med 

sol, soltimmar, sandstränder, 30-tal badstränder…”. 
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Något annat som lockar turister är de olika ”teman” som man har arbetat fram och som har 

visat sig vara lyckade. Ett exempel som ges är ”skördefesten” som drar till sig 200 000 

personer på hösten. Teman är något som Gustaf säger att turister efterfrågar. 

 Man har också ”Victoriadagen” som lockar folk till Öland. 

Man har ett samarbete inom en region som främst innehåller Kalmar, ”glasriket” och Gotland, 

detta samarbete är något som fungerar som en dragningskraft, att tillsammans locka till sig en 

publik som kanske inte annars hade kommit, här delar han upp det så att Kalmar kanske 

främst ”står för” boendeformerna, ”glasriket” med de produkter man erbjuder och Öland med 

sin ”unika särart”. 

Han menar att det är klart tillfredställande på den fronten men att det alltid finns rum för 

effektivisering när det kommer till hantering och utveckling av sandstränderna, även 

renhållning. 

När han istället går över till att prata attraktioner i form utav anläggningar så tycker han att det 

finns ett tydligt behov och det finns även önskemål om investeringar. Investeringar som är 

kopplade till större aktivitetsanläggningar kanske främst för barnfamiljer. Han känner att i 

förhållande till den konkurrens som råder inom turist – Sverige så bör man kanske satsa inom 

detta område, att det till exempel har funnits önskemål från besökare om detta. Kort sagt så 

bör man i alla fall på lång sikt skaffa mer boendeanläggningar och aktivitetsanläggningar. 

Öland har 3 500 000 gästnätter per år och en befolkning på runt 24 000 personer. 

 

Mari-Louise Wernersson 

 

Mari-Louise har inga som helst problem med att räkna upp olika anledningar till varför 

Falkenberg är en lyckad turistort, man verkar här ha en hel del aktiviteter att bjuda på. 

Först och främst har man havet, stränderna, vad hon kallar ”guldkusten” och i Falkenberg så 

menar hon att man har ”Skrea strand” som hon anser kan mäta sig internationellt och att man 

är väldigt stolta över den. Att dom jobbar tillsammans i regionen för att locka till sig turister 

är något man lägger fokus på.  

Man har Sveriges största besöksmål, Ge-kås som i sig drar enorma mängder turister, turister 

som tas om hand av ett antal campingar, kanske inte minst i just Ullared där Ge-kås finns. 

Campingen på Skrea strand försöker man förövrigt bygga ut så att det blir året runt där, 

mycket på grund utav trycket i och med Ge-kås.  
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Vidare så har man ”Vallarnas frilufsteater” som drar mycket folk sommartid, man har också 

”Falkenbergsrevyn” vintertid med 25 000 besökare. Man har vidare Sveriges största 

visfestival, man har en jazzfestival och man har en kräftfestival.  

 

Christina Birger 

 

Christina är kritisk till hur attraktionerna inom kommunen sköts men hon menar att Trelleborg 

ändå har stor potential, att man har ett ”guldläge”.  

Hon säger: 

”…vi är ju en stad och vi ligger allra sydligast i Sverige. Vi har flera mil med vita stränder, 

sandstränder. Vi har vackert landskap, kända författare…”. 

Dock menar Christina att man visserligen att man har ett turistmål som Smygehuk men att 

man kanske är lite för fokuserade på det, men också att man är lite för fokuserade på den 

gamla ”Trelleborgen” som man man har pumpat in pengar i, en borg i trä som har givit namn 

åt staden. 

Att stränderna inte sköts något vidare är också en reflektion, att sådana ”elementära” saker 

som att köra ihop tången och att anlägga toaletter där, också att det knappt finns 

papperskorgar. Sådan som man kanske inte tänker på som ”turistattraktion” men som likväl är 

en sådan.  

 

Christina Ateva 

 

Christina anser att Öland och Borgholm är väldigt vackert, att man självklart omges av hav 

och att dess natur är slående. Att sol och bad är en självklar del av turismen men också att 

sådana specifika saker som ”Victoriadagen” på Soliden som drar väldigt många besökare till 

att fira kronprinsessan Victorias födelsedag.  

Vidare framhävs att Borgholms slottsruin lockar folk med sina konserter med kända artister. 

Hon pekar ut de olika teman som Öland och Borgholm har, med till exempel skördefesten där 

hantverkare, odlare och så vidare ställer ut sina saker, detta anses vara väldigt lyckat. 

När jag försöker få reda på om hon anser något, otillräckligt så verkar det inte finnas något 

som hon kan komma på. Hon erkänner att människor nu för tiden vill ha en aktiv semester 

men att Öland kan erbjuda mycket och tillfredställa dessa människor. Man har som hon säger: 

”…ett rikt utbud av olika aktiviteter…”. 
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När jag frågar vidare mer specifikt om till exempel badanläggningar så är det inget som 

verkar åtråvärt, istället framhäver hon hur charmigt det är runt Borgholm och naturens 

dragningskraft., att det där finns andningshål och att turister verkar njuta av att inte bara vara 

aktiva utan att man också kan ta sin tillflykt till dessa ”andningshål”.  

 

4.3 Marknadsföring 

 
Reino Jacobsson 
 
Markandsföring är något som Reino vill kunna satsa mer på, han skulle vilja kampanja och 

annonsera, vara med i sajter och sökfunktioner men samtidigt så förstår han att det ser ut som 

det gör av en anledning. Därför försöker man att använda de resurser man får på ett så bra sätt 

som möjligt, även om det inte är lätt. 

Han menar på att det är svårt att mäta framgången av en viss sorts marknadsföring och det då 

inte är lätt att följa upp.  

Han menar specifikt att det är en pengafråga, ja att det alltid är en pengafråga. 

När han pratar om marknadsföring av Falkenberg så är han noga med att man talar om hela 

kommunen och inte bara innerstaden eller någon speciell aktivitet.  

”…försöker komma ifrån stad kontra kommun, när vi marknadsför oss så är det Falkenbergs 

turistområde”. 

När det gäller hur man marknadsför rent praktiskt så gör man det genom att: 

”Vi producerar själva infomaterial, gör egen turistkarta, egen guide, vi producerar trycksaker i 

form av egenguidade turer och broschyrer och vi jobbar aktivt”. 

Som exempel som säger han att de va på SM i brukshund och gjorde reklam för att det nästa 

gång skulle vara i Falkenberg, snabbt blev det fullbokat på campingen som man gjorde reklam 

för. Han menar på att man försöker att på det sättet ”vara på tårna”. 

 
Anna Wild 

 

När det gäller Anna och hennes syn på marknadsföringen av Trelleborg så verkar hon inte ha 

så mycket att säga, hon jobbar på ett företag som delvis har uppgiften att marknadsföra, att 

jobba som en turistbyrå men det verkar som att den bristande ledningen och de bristande 

direktiven är något som känns av även när det gäller marknadsföring. Hon säger att det 

nyligen har varit en utredning som har behandlat delvis marknadsföringen men också 
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turismen i stort och där gavs det kritik åt kommunen. Hon skulle vilja ha ett mer utvecklat 

samarbete med elitlagen i kommunen till exempel och hoppas väl att detta kommer ske i 

framtiden. Det verkar kort sagt som att marknadsföringen är något som ska jobbas på och 

förhoppningsvis förbättras. 

 

Gustaf Öholm 

 

Ölands Turist AB som Gustaf är VD för har en väl utvecklad idé och jobbar väldigt hårt och 

mycket med just marknadsföring. Man skulle kunna säga att det är det som är grunden, att 

faktiskt locka till sig turister, sedan kan man förpacka saker och ting på ett sätt som verkar 

mer lockande än vad det kanske är. 

Man jobbar mycket med pr, kommunikation, analyser av målgrupper och riktade budskap 

som en del av marknadsföring, och det anser Gustaf har visat resultat, klara resultat om han 

ska vara ärlig.  

I marknadsföringen så har man alltså dels identifierat målgrupperna, sedan identifierar man 

också vilka olika medier som är passande för sammanhanget och då går man ut med olika 

teman i dessa som ska locka turister. Han anser att det starkaste varumärket är Öland som ö, 

inte Borgholm eller någon attraktion även om det kan vara lockande för vissa. 

Vad han betonar är att han vill smälta samman den ”gamla” klassiska informatörsrollen med 

säljarrollen. Man försöker alltså jobba på ett lite annorlunda sätt, något som han förutspår att 

hela Sverige som turistdestination måste göra. 

Turistbyråverksamheten kan se ut som så att man har fysiska butiker, informationskartor eller 

digitala informationscentraler som står utställda. 

När det gäller kritik så menar han på att man arbetar mycket för att komma åt en större publik, 

kanske inte minst internationell sådan och att för att göra det så måste man, vilket man också 

gör, vända sig utanför Öland. Detta har enligt Gustaf inte alltid varit fallet, tvärtom så har man 

istället fokuserat på den lokala annonseringen. Han menar att får man bara människor över 

bron till Öland så kommer de också att lockas till Borgholm, allt hänger samman och då är det 

viktigt att man med förenade krafter ser till att folk kommer till Öland i sig. 
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Mari-Louise Wernersson 

 

Först och främst så kan man snabbt märka att det finns fantasi i tänkandet kring 

marknadsföring i Falkenberg och kanske främst hos Mari-Louise, men det kommer jag 

tillbaka till. 

Man sponsrar elitlag i kommunen som man anser gör ett bra jobb för att marknadsföra 

kommunen. Man har fyra stycken och man bidrar med 300 000kr per lag och år för tre av 

dem, det fjärde som är en mindre idrott får 30 000kr, så där uppmuntrar man.  

Hon drar upp att man använder sig av bilagor och dylikt, till exempel så har man använt sig av 

en bilaga om Falkenberg i ”Dagens Industri” och man har också gjort en 

”Falkenbergstidning” i ”Göteborgs Posten”. Detta har man också enligt Mari-Louise bra 

erfarenheter utav. 

Man har också mer ”normal” marknadsföring i form av folders, annonser och så vidare. 

Om vi då ska övergå till exemplet som är lite mer ett exempel på ”nytänkande” så har man 

funderat på att sponsra en film, en film som är filmad i Falkenberg och som kanske skulle 

kunna heta något om Falkenberg och handla om den samma. Det har gjorts en film som blivit 

uppmärksammad som heter ”Farväl Falkenberg” och man vill möjligtvis kontakta och vara 

medfinansiärer på något vis. Hon påpekar att det självklart är en ”smal nisch” men att allting 

startar smått. 

Falkenberg marknadsförs för dåligt enligt henne. Med tanke på vilka naturliga förutsättningar 

man ändå har så skulle man kunna marknadsföra och locka till sig ännu mer folk än vad man 

redan lyckas med. 

 

Christina Birger 

 

Christina är minst sagt kritisk till hur man marknadsför Trelleborg. Hon anser att kommunen 

har mycket att erbjuda, att man till exempel har väldigt fina och många sandstränder, men att 

detta inte tas till vara och presenteras till omvärlden. 

När jag nämner marknadsföring så får jag svaret: 

”Noll, alltså den känns väldigt utebliven. Det händer säkert, man gör broschyrer och sånt men 

vart dom tar vägen…att man är på mässor vet jag men…och ta igen våra grannkommuner, ja 

då hyr dom in och gör en bilaga i Dagens Industri till exempel för att locka både människor 

och företag och så här, men vi är inte ens i närheten där…”. 
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Hon fortsätter att tala varmt om grannkommunerna med exempel om broschyrer som var 

proffsigt gjorda och att man när man läste dem blev lockad att etablera företag och familj där. 

Detta verkar vara något som Christina saknar i Trelleborg, kanske mycket på grund av 

bristande engagemang. 

 

Christina Ateva 

 

Christina är snabb att framhäva det duktiga arbete som Ölands Turist AB gör. Hon anser att 

de har hängt med i tiden när det fokuserar marknadsföringen till Internet, att man kan få tips 

om sin semester, vart man kan semestra, vad man kan hyra och så vidare. Det är som hon 

säger, de flesta som kollar på Internet och då är det klokt att basera sin marknadsföring där.  

Vidare så menar hon på att hon har sett en ökande takt i marknadsföringen som dels sträcker 

sig inom landet men även utomlands.  

Hon tycker helt enkelt att det råder en tillräcklig marknadsföring av Öland/Borgholm. 

 

4.4 Transportmedel, infrastruktur 

 
Reino Jacobsson 
 
Man har flyttat tågstationen i Falkenberg, från att förut ha varit inne i staden till att nu ligga en 

bit utanför staden, detta menar Reino är inte det bästa kanske, varken för deras egna invånare 

eller turismen, dock anser han inte att de flesta turisterna kommer med tåg, de kommer istället 

med bil. Han förstår att det självklart finns en större bild att ha i åtanke än Falkenberg, med 

förändringen så är tåget mellan Malmö och Göteborg snabbare. Man har löst det eventuella 

problemet med flytten genom att ha pendelbussar som går var tionde minut. 

Man har pratat mycket om att ha gratis parkering i staden men att man har gjort bedömningen 

att den inkomsten man får från av ha den avgiftsbelagd är såpass lockande att man avstår.  

Mera så framhäver han att man ligger nära flygplatserna i Halmstad och Landvetter 

(Göteborg) och man har hyggliga vägar och han anser allmänt att infrastrukturen fungerar i 

stort sätt. 
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Anna Wild 

 

Anna betonar att Trelleborg har en väldigt omfattande färjtrafik och att det visserligen kanske 

är mest omfattande på godssidan men att man har tre privata rederier också som är en stor 

kommunikationsfaktor. Färjorna som går, går till Polen och Tyskland. 

Hon är inte lika positiv till andra kollektiva färdmedel, till exempel så finns det inget tåg till 

Trelleborg, utan hon säger att det ligger i framtiden, bussar går dock mellan Malmö och 

Trelleborg, men man har till exempel inga kommunikationer till Malmö Airport, utan man 

kan bara ta sig in till Malmö stad, dessa går dock ofta och tätt. Hon påpekar också att 

Köpenhamn med dess flygplats ligger nära. 

Något som är viktigt för Trelleborg är dess färjtrafik men trots det, och trots att det kommer 

mycket gods och människor med den så har man inte motorväg fram till Trelleborg.  

Det verkar finnas en viss uppgivenhet angående både motorvägen och tågförbindelserna, att 

man har försökt men att det av någon anledning inte har blivit av att man fixat det. 

 

Gustaf Öholm 

 

”Ja, det måste vi göra, det är under all kritik”. 

Så här säger Gustaf när jag undrar om transportmedlen behöver utvecklas. 

Dels är de kommunala transportmedlen inte tillfredställande, det är svårt för invånarna och de 

som bor i närheten att använda sig av detta. Det försvårar för dem att ta del av det som händer 

på ön under större delen av året, alltså utanför högsäsong. Han anser att de bör sättas in 

resurser för att ordna till detta problem.  

Vidare så anser han att när det gäller tågtransporter och lågprisflyg till Kalmar som är den 

närmaste staden med tillräckligt stor flygplats så finns det en stor utmaning för Öland. 

”Öland är en destination som är väldigt bildriven och har en struktur som kräver att man reser 

med bil, det är stora avstånd, och så har också publiken sett ut under många år med campingar 

och jag tror att ska vi vara med bland vinnarna i framtiden så vi satsa på alternativa 

transportmedel, vi måste utveckla infrastrukturen när det kommer till lokala transportmedel, 

allt från cykelbanor på detaljnivå till inkommande flyg på makronivå”. 
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Mari-Louise Wernersson 

 

Mari-Louise är nöjd med att ha fått utbyggt ett dubbelspår till staden, ett nytt läge och en ny 

station.  

Hon tycker att Falkenberg har bra bussförbindelser i hela kommunen men kanske framförallt 

med Ullared där ju Ge-kås ligger. Just dessa bussförbindelser är väl utvecklade, man har 

nämligen ett samarbete med Västra Götaland, Borås och Svenljunga där bussen går från Borås 

– Ullared – Falkenberg och sedan ner till Köpenhamn (Kastrup). 

 

Christina Birger 

 

Bussförbindelserna inom kommunen är inte tillfredställande och hon tror att medvetandet om 

den kollektiva trafiken brister något hos de som sköter den. 

Hon påpekar att det inte går några bussar till flygplatserna som ju kan vara relevant för 

turismen utan att det enbart går buss till Malmö stad och att man där får byta buss för att 

komma till Malmös eller Köpenhamns flygplats. Man har de facto inte långt till just dessa 

flygplatser men att om det inte finns några direktförbindelser så kanske det inte spelar så stor 

roll.  

Hon tror vidare att det är många som väljer att ta bilen istället om man har ekonomisk 

möjlighet till detta. 

Hon är också kritisk till hanteringen av småbåtshamnar. Man har tre stycken men hon tror att 

det bara är en av dessa som tar emot gästbåtar och hon menar på att det är klart att folk vill 

komma till Trelleborg med sina båtar men att det blir svårt i och med detta. Detta anses vara 

väldigt relevant med tanke på att tyskar kanske framförallt vill komma över i sina båtar. 

 

Christina Ateva 

 

Christina menar på att man har en fin gästhamn som är väldigt populär för turister. Andra 

båtar, nämligen passagerarfärjor är en del av kommunikationen, man har en båt från norra 

Öland till Gotland och man har en färja till Oskarshamn, båda dessa under sommaren. 

Hon berättar att man har reguljärflyg i Kalmar som närmast och det verkar vara 

tillfredställande. Annars pekar hon ut att bussarna fungerar väldigt bra, i alla fall sommartid 

men att det inte är på samma sätt vintertid, då det inte är samma tryck. Att det går direktbussar 
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till både Stockholm och Göteborg är hon nöjd med och säger att det är ”rätt så väl förspänt” 

på den punkten. 

Sedan när det gäller mer infrastruktur så menar hon på att det blir väldiga köer på sommaren 

till Öland men att detta inte är ett problem så att säga utan att det är ett tecken på att folk vill 

komma till ön. 

 

4.5 Turismen som viktig valfråga (endast politiker) 

 
Mari-Louise Wernersson 
 
Hon säger att det faktiskt var en fråga som togs upp, man pratade om stranden, att man kunde 

utveckla den och göra den finare. Man har dekorerat strandvägen och att man bygger ut 

stranden var en fråga. 

 

Christina Birger 

 

Hon anser att hon kanske inte är den bästa eftersom hon är relativt ny, men hon kan inte erinra 

sig att turismen kom upp, det fanns andra frågor som överskuggade. 

 

Christina Ateva 

 

Christina säger att det är något som är så naturligt på Öland (turismen) och att man är så pass 

beroende av den att det aldrig är tal om att vara oense. Det är självklart att alla kämpar så 

mycket det går för turismen så det är inget som diskuterades vid valet. 

 

4.6 Styr kommunen genom detalj- eller målstyrning? (endast 
turistcheferna) 
 

Reino Jacobsson 

 

Förut styrde kommunen aktivt, men för 9 år sedan så lade man över ansvaret på turistbyrån. 

Man har gjort ett förhandlingsavtal där man klargjort åtagandena för turistbolaget.  

Han anser inte att kommunen detaljstyr utan känner att man åtnjuter ett stort förtroende. Man 

lobbar hos kommunen och man gör klart vad man tycker och vill men den stora bilden präglas 
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av samförstånd. Kommunen anses styra mer med sina medel/resurser istället för att 

kontrollera. Man hade en utredning där man kom fram till att man skulle rapportera oftare 

men att det annars gav högt betyg åt turistbolaget. 

Han är väldigt mån om att påpeka att vill man komma någonstans oavsett vad det handlar om, 

men även turism så,  

”bygger det i grunden på att det råder en samverkan och samsyn och ett intresse av att 

tillsammans styra det framåt, att man ser lite mer prestigelöst på det…” 

Det är detta som han anser vara ”framgångsreceptet” för Falkenberg. 

 

Anna Wild 

 

Annas tankar där kan sammanfattas i det enda hon faktiskt säger på den frågan: 

”Och det finns inte svaret, ingen styrning?”. 

 

Gustaf Öholm 

 

Gustaf menar att det absolut inte handlar om detaljstyrning, snarare målstyrning, och han 

skulle väl kunna tänka sig mer målstyrning om något, i modellen att skapa en gemensam 

målbild. Han anser att det inte ens är korrekt eller riktigt att styras enligt detaljstyrningens 

principer. Man gör uppföljningar och man har en konstruktiv dialog med huvudmännen man 

har, till exempel de folkvalda. Kort sagt så anser han att det finns väldigt mycket som 

fungerar väldigt bra och att det finns en vilja och ambition. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel kommer jag att analysera empirin utifrån de teorierna jag använder mig av. 

Självklart ligger syftet som underlag för analysen. 

 

5.1 New public management 

Här kan man se en klar professionalisering hos de båda lyckade orterna. Man påvisar att man 

dels styrs via målstyrning av sina huvudmän. Att man inte känner att man har alls en särskilt 

stark vertikal hierarki, även om man självklart fortfarande har ett ansvar och rapporterar 

”uppåt”. Man känner att man lämnas med en hel del eget ansvar och det är typiskt för NPM. 

Likaså så betonas att resultatet är viktigt, dels i sig, men även genom att turismen faktiskt ger 

inkomster till staden. Detta påpekas också av den mindre lyckade orten där turistchefen menar 

på att man i den staden kanske borde se inkomsterna som faktiskt följer i turismens spår. 

Flexibilitet och kreativitet är ett annat ord som kommer upp relativt ofta, man kan se att de 

orter som har ändrat sin struktur, som har satsat, också får se positiva resultat. Nytänkande, 

om det så är i form av marknadsföring eller hur man samarbetar med andra orter eller 

organisationer är påtagligt. 

Men det som är mest synbart är att man inte direkt ser sig som styrda av de som är ”ovanför” 

utan ser att man har ett samarbete, att man på sätt och vis är avkopplade och sina egna. Detta 

är klassiskt inom NPM. 

 

5.2 Contingency theory 

Man hävdar inom denna teorin att öppna system där man är beroende av varandra är centralt 

och att kommunikationen förs åt båda håll. Att bästa resultat fås genom en balans av 

aktörerna.  

Detta är väldigt träffande i min undersökning. Den kommunen som är mindre lyckad känner 

att relationen inte har varit den bästa mellan de olika instanserna, medan de som är lyckade 

känner tvärtom, att man har en bra dialog. Man poängterar vikten av att man samarbetar och 

drar åt samma håll. 
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5.3 Interorganisationsteori 

 Vad man betonar mycket är att som i Contingency theory samarbete, men även att man måste 

vara beredd på att ge upp en del av sin självständighet för att bli en del av kollektivet. Att det 

inte finns någon klar ledare. Man delar inte bara upp arbetet utan försöker också integrera 

arbetets parter. 

Detta kan man ganska tydligt se, för även om det på sätt och vis finns en sorts ”klar ledare” 

(hos de lyckade kommunerna) i form av turistbyråns chef. Så kan man ändå hävda att denna 

inte har någon makt egentligen, i alla fall inte när det kommer ner till kritan. Här agerar denna 

”ledare” istället som en passage för information mellan parter och implementerare. Man kan 

mycket väl hävda att det råder ett horisontellt policynätverk som kännetecknas av brist på just 

den starke ledaren, då jag faktiskt inte ser den ovan nämnda ledaren som en sådan. 

Uppenbarligen har kommunerna Falkenberg och Borgholm gett upp en del av sin 

självständighet för att bli en del av ett kollektiv. Dels i form av turistbolaget, dels i form av 

samarbete med andra kommuner. I Trelleborg så återstår det kanske att man ger upp lite av sin 

självständighet och att man ger makt åt turistbolaget för att bli en del av kollektivet. Att man 

också delar med sig och ser fördelar med samarbete och utbyte av resurser. 

 

5.4 Rational Choice 

 Vad man här kan se är att framförallt Trelleborg kanske är styrda lite enligt denna principen. 

Man talar om en styrning som varit främst genom en person, en person som gjort val som inte 

alltid gagnat turismen. Likväl så hade inte turismen nämnts i valet utan man hade andra frågor 

som överskuggade och då kan man tänka sig att frågor som handlar om sjukvård, arbeten 

o.s.v. kom fram på bekostnad av turismen, även om man kan argumentera för att turismen kan 

vara ett långsiktigt redskap för dessa frågor. Man såg helt enkelt att andra frågor var viktigare, 

kanske politiskt, kanske rent publikt för medborgarna. 

Likväl kan man se hos till exempel Christina Ateva att man är så pass beroende av turismen 

att det inte ens var aktuellt som en valfråga, alltså, att det inte nämndes men av rakt motsatt 

anledning. Man är så beroende av turismen så det är bara logiskt och rationellt att satsa på 

den. 
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6. Slutsats 
 
 Kort sagt så visar min undersökning på att de kommuner som satsar på turismen, om det så är 

med pengar eller med samarbete lyckas bättre än de som inte gör det. Att man utvecklar och 

ser fördelar med turismen är viktigt och att man öppnar sina vyer och ser till vinsterna av 

samarbete inte bara mellan organisationer inom kommunen utan också utanför dess gränser. 

 

Så varför blir då vissa städer lyckade? 

 

Utifrån mitt ödmjuka bidrag så kan man komma fram till att inte bara de naturliga 

förutsättningarna spelar in, även om det lyfts fram. Utan som innan nämnt, även satsningar 

från kommun och näringsliv, likväl som samarbetet mellan dessa, mestadels genom en 

organisation som har givits relativ frihet att agera, allt enligt den rådande andan med New 

Public Management i spetsen. 

 

Att en vilja från kommunens sida att satsa på turismen är viktigt är något som visar sig och att 

man tar vara på de yttre fördelar som en kommun har, alltså skapa inre förutsättningar som tar 

vara på de yttre förutsättningarna. När man har fått detta verkar resultatet visa sig. 

 

Punkter som är viktiga är följande: 

 Modernitet i utförande (inte bara information, o.s.v.) 

 Tydliga ansvarsområden 

 Målstyrning 

 Satsning, ekonomiskt, förtroende o.s.v. 

 Samarbete mellan olika instanser 
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8. Bilaga  
8.1 Intervjufrågor 
 

1. Berätta om vem du är och vilken uppgift du har 
 
 

2. Berätta om din syn på … som turistort 
 
 

3. Vad är det som gör … till en lyckad/mindre lyckad turistort? 
 

 
4. Är satsningen tillräcklig inom följande områden: 

 
 Näringslivet, samarbetet emellan kommun och näringslivet 
 
 På omgivningarna (så som turistattraktioner, stränder, osv.) 
 
 På marknadsföring av staden 
 
 Infrastruktur (så som transportmedel, gratis parkering osv.) 
 

 
5. Om du finner något otillräckligt, vad och hur kan det ändras? 
 
 
6. Anser du att det geografiska läget är viktigt, oviktigt, avgörande, osv. för er stad? 
 
 
7. Hur ser er turism ut? Är den väldigt säsongsbetonad? Vart kommer era turister ifrån? 

Utomlands eller inrikes? (Fråga endast till turistchefer) 
 
 
8. Hur riktar kommunen sin eventuella satsning på turism? (sponsring, arrangemang 

osv.). (Fråga endast till turistchefer) 
 
 
9. Hur stort är antalet besökare per år? (Fråga endast till turistchefer) 

 
 

10. Hur uppfattar du att ni styrs av kommunen (de folkvalda)? Är det fråga om 
detaljstyrning eller är det mer målstyrning? (Fråga endast till turistchefer) 

 
11. Var turismen en viktig fråga i förra valet? (Fråga endast till politiker) 

 


