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Förord 
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Olsson på Östersund Turist & Kongress och Karin Gydemo Grahnlöf på Jämtland Härjedalen 

Turism.  

 

Ett ytterligare tack riktas till min handledare Kristina Zampoukos som kommit med 

synpunkter och förslag på förbättringar som tagit denna uppsats till nästa nivå. 

 

Östersund, 17 maj 2011 

Hanna Hirvelä 



 

 

Abstract 
 

Regions are becoming more important as areas of power, something that the EU encourages 

by eliminating border barriers and by financing regional projects through the Structural 

Funds. However, there have been few studies of cross-border cooperation regarding tourism. 

This study wants to shed light on the factors that influence the success of such cooperation by 

studying Sundsvall, Östersund and Trondheim, which together form the so-called SÖT-

region. The purpose of the study is to find out whether Sundsvall, Östersund and Trondheim 

have the prerequisites to form a touristic cooperation. The obstacles and opportunities for 

cross-border cooperation in the SÖT-region are studied, as well as whether a partnership 

could be justified, and if so, what kind. Finally, the prerequisites for the SÖT-region to create 

a functional region for tourism are investigated. 

 

To answer the questions personal interviews have been conducted with professionals working 

in the tourism industry within the region. The informants are all involved in developing the 

tourism industry on either a municipal or a regional level. The theoretical framework of this 

study concerns the regional and destination concept, tourism as a phenomenon and growth 

creator, the regions’ new role, transport and communications, competitiveness and site 

promotion, the relationship between tourism and international borders, and tourism 

partnerships across international boundaries. 

 

A model has been created to summarize the factors that influence cross-border cooperation in 

tourism. The model is then adapted to fit the conditions in the SÖT-region. The conclusion 

then shows that the barriers for a touristic cooperation between Sundsvall, Östersund and 

Trondheim are more than the possibilities. The obstacles, however, are based largely on the 

difficulties regarding cooperation between local tourism businesses in the region, as well as 

difficulties regarding joint marketing. However, there are no major obstacles to cooperation 

between public actors. The conclusion is that public cooperation regarding exchanging 

experiences and sales of common packaged tourism products is justified. Furthermore, it 

appears that the ability to create a functional region for tourism is limited. 

 

Keywords: Tourism, region, cross-border cooperation, regional development, accessibility, 

competitiveness, place marketing.  

 

 



 

 

Sammanfattning 
 

Regioner blir allt vanligare arbetsområden, något som EU uppmuntrar genom att avskaffa 

gränshinder och finansiera regionala projekt via strukturfonderna. Det har dock gjorts få 

studier kring gränsöverskridande samarbeten gällande turism. Denna studie vill belysa vilka 

faktorer som påverkar framgången hos ett sådant samarbete genom att studera Sundsvall, 

Östersund och Trondheim, vilka tillsammans bildar den så kallade SÖT-regionen. Syftet är att 

ta reda på om det finns förutsättningar för ett turistiskt samarbete mellan Sundsvall, Östersund 

och Trondheim. För att ta reda på detta studeras hinder respektive möjligheter för ett 

gränsöverskridande turistiskt samarbete. Studien undersöker även huruvida ett samarbete 

skulle vara motiverat, och i så fall vilket typ, samt om det finns förutsättningarna för SÖT-

regionen att skapa en funktionell region för turismen. 

 

För att besvara frågeställningarna har personliga intervjuer genomförts med yrkesverksamma 

inom turismnäringen i regionen. Informanterna arbetar alla med att utveckla turismnäringen 

på antingen kommunal eller regional nivå. De teoretiska utgångspunkter som denna studie 

utgår från berör region- och destinationsbegreppet, turism som fenomen och tillväxtskapare, 

regionernas nya roll, transporter och kommunikationer, konkurrenskraft och 

platsmarknadsföring, relationen mellan turism och internationella gränser, samt turistiska 

samarbeten över nationsgränser.  

 

En egen modell har konstruerats för att sammanställa vilka faktorer som påverkar 

gränsöverskridande turistiska samarbeten, vilka framkommer i den teoretiska referensramen. 

Modellen anpassas sedan till förhållandena i SÖT-regionen. I den avslutande diskussionen 

framkommer därmed att hindren för ett turistiskt samarbete mellan Sundsvall, Östersund och 

Trondheim är fler än möjligheterna. Hindren bygger dock till stor del på svårigheter gällande 

samverkan mellan de lokala turismföretagen i regionen, samt på svårigheter gällande 

gemensam marknadsföring. Däremot finns inga större hinder för ett samarbete mellan de 

offentliga aktörerna i kommunerna. Slutsatsen som dras är att ett offentligt samarbete, genom 

erfarenhetsutbyten och försäljning av gemensamt paketerade turismprodukter, är motiverat. 

Vidare är möjligheterna att skapa en funktionell region för turismen begränsade.   

 

Nyckelord: Turism, region, gränsöverskridande samarbete, regional utveckling, tillgänglighet, 

konkurrenskraft, platsmarknadsföring.  
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion och problemdiskussion 
 

Regioner blir allt vanligare arbetsområden inom Europa. EU uppmuntrar till samarbeten inom 

och mellan regioner genom att avskaffa gränshinder och finansiera olika regionala projekt via 

strukturfonderna. En av dessa strukturfonder är Europeiska regionala utvecklingsfonden som 

syftar just till att skapa territoriella samarbeten över nationsgränser (www.tillvaxtverket.se). 

Sverige medverkar i ett antal territoriella samarbetsprogram under programperioden 2007-

2013. I dessa finns sammanlagt cirka 10 miljoner kronor tillgängliga för olika projekt som 

uppfyller de utsatta kraven (http://interreg.tillvaxtverket.se). Frågan är vad som krävs för att 

skapa lyckade samarbeten över nationsgränser, samt vilka faktorer som kan utgöra hinder. 

 

Det regionala arbetet syftar ofta till att skapa tillväxt och sysselsättning, och turism kan vara 

ett verktyg för att uppnå detta. Turismindustrin är speciell så till vida att den är fragmenterad 

och består av flera olika branscher, nämligen logi, restauranger, transporter och aktiviteter. De 

turismprodukter som besökarna slutligen konsumerar är en sammansättning av flera olika 

tjänster, vilket gör att det ställs krav på samverkan för att en destination
1
 ska kunna överleva 

på den globala och hårt konkurrensutsatta marknaden. Vid samarbeten mellan destinationer 

uppstår en speciell och komplicerad situation då destinationerna både ska samarbeta och 

konkurrera med varandra. 

 

Inom det territoriella samarbetsprogrammet INTERREG Sverige-Norge finns SÖT-

samarbetet, som är ett samverkansprojekt mellan Sundsvall och Östersund i Sverige samt 

Trondheim i Norge. Städerna har haft en gemensam strategi för samarbete sedan 1999 och 

projektet fokuserar i nuläget på att utveckla studentstäderna, kultur- och upplevelsenäringarna 

samt infrastrukturen och hållbara kommunikationer (http://sundsvall-ostersund-

trondheim.com). I dagsläget finns dock ingen specifik samverkan gällande enbart turism 

mellan kommunerna i SÖT-regionen, och frågan är om det finns förutsättningar och intresse 

för ett sådant samarbete.  

 

Det har gjorts få studier kring gränsöverskridande samarbeten gällande turism. Grängsjö et al. 

(2006) har emellertid gjort en undersökning gällande förutsättningarna för ett samarbete kring 

upplevelsenäringarna i Sundsvall, Östersund och Trondheim. Studien fokuserar på 

upplevelsenäringarna i stort, även om turismen står för den övervägande delen. Författarna 

kommer bland annat fram till att SÖT-regionen inte kan ses som en gemensam destination, 

och att samarbetet mellan destinationerna inom regionen är begränsat. 

 

Föreliggande uppsats har skrivits på uppdrag av SÖT-samarbetet, men utgör trots detta ett 

självständigt arbete.  

 

1.2 Beskrivning av SÖT-regionen 
 

I Sundsvalls kommun bor det cirka 95 000 invånare, och Sundsvall är i och med det Sveriges 

16:e största kommun rent befolkningsmässigt. Staden ligger i Västernorrlands län utmed 

Sveriges östkust och profilerar sig som Norrlands huvudstad (www.sundsvall.se). 

 

                                                 
1
 För en mer utförlig utläggning om begreppen region och destination, se sida 6. 
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Östersunds kommun ligger vid Storsjöns strand i Sveriges inland. Kommunen ligger i 

Jämtlands län, har cirka 60 000 invånare och profilerar sig som Vinterstaden Östersund 

(www.ostersund.se). 

 

Trondheims kommun är Norges tredje folkrikaste med omkring 170 000 invånare. Staden 

ligger i Trøndelag fylke
2
 vid Norges västkust och kallas Norges teknologiska huvudstad 

(www.trondheim.com). 

 

Europaväg 14 förbinder de tre städerna från Bottenhavet i öst till Norska havet i väst. Den 45 

mil långa sträckan förbinds även av Mittnabotåget. Givetvis förekommer även kontakter och 

kommunikationer via informations- och kommunikationsteknik.   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 1. Karta som visar E14 som förbinder Sundsvall (A), Östersund (B) och Trondheim (C) 

(Källa: www.maps.google.se). 

 

SÖT-samarbetet 

SÖT-samarbetet är ett projekt inom INTERREG Sverige-Norge som syftar till att stärka och 

utveckla samarbetet mellan Sundsvalls, Östersunds och Trondheims kommun. Samarbetet 

fokuserar som tidigare nämnts på utveckling av infrastruktur och hållbara kommunikationer, 

utveckling av kultur- och upplevelsenäringarna samt utveckling av studentstäderna. Dessa tre 

områden ska bidra till en positiv utveckling, inte bara i kommunerna utan även i de tre länen. 

För att lyckas med detta ska kommunerna utbyta erfarenheter och kunskaper, SÖT-samarbetet 

ska stimulera till dialog med andra aktörer samt aktivt driva vissa frågor (http://sundsvall-

ostersund-trondheim.com).    

                                                 
2
 Fylke är den norska motsvarigheten till svenska län. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns förutsättningar för ett turistiskt 

samarbete mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim. 

 

Följande frågeställningar har legat till grund för uppsatsen: 

 Vilka hinder respektive möjligheter finns för ett gränsöverskridande turistiskt 

samarbete mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim?  

 Skulle ett turistiskt samarbete vara motiverat, och i så fall vilken typ? 

 Finns förutsättningar för att skapa en funktionell region för turismen? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Studien har skrivits utifrån ett producentperspektiv och besökarnas intressen och synpunkter 

har därmed inte undersökts. Inte heller företag inom turismnäringen har studerats. Fokus har 

istället inriktats på den kommunala nivån och på hur turistbyråerna och de regionala 

turismorganisationerna ser på ett framtida turistiskt samarbete. Dessa anses tillsammans ha 

överblick över, samt en helhetssyn på, turismnäringen i respektive kommun.  

 

Undersökningen inriktar sig rent geografiskt på de tre kommunerna Sundsvall, Östersund och 

Trondheim. Övriga kommuner som ligger mellan städerna, och som ryms inom ramen för 

dagens SÖT-samarbete, har inte studerats. Det empiriska material som samlats in behandlar 

nutid och ingen hänsyn har tagits till historiska händelser och förhållanden. Orsaken till detta 

är tidsaspekten samt att denna studie är skriven inom området kulturgeografi. 

 

Informanterna har valts ut med tanke på sin kompetens inom turismindustrin samt kunskap 

om respektive kommun. De arbetar alla med att utveckla turismnäringen och har inblick i den 

övergripande turismplaneringen. Intervjufrågorna har anpassats efter informanternas 

kompetens samt förhållandena i kommunerna.   
 

1.5 Metod 
 

Denna fallstudie bygger i första hand på kvalitativa forskningsmetoder i form av personliga 

intervjuer. Valet att främst använda kvalitativa metoder grundar sig i studiens syfte som är av 

sådan art att det krävs djupare analyser för att få en förståelse kring problemet. 

Kompletterande empirisk sekundärdata har samlats in via Internet. Dessa data belyser 

Sundsvall, Östersund och Trondheim ur turistisk synvinkel med hjälp av besöksstatistik, en 

beskrivning av utbudet av turismprodukter samt en redogörelse av infrastrukturen mellan 

städerna.  

 

Genom arbetets gång har en abduktiv metod tillämpats, vilket är en kombination av den 

induktiva och den deduktiva metoden. Abduktion innebär enligt Finn, Elliott-White och 

Walton (2000) att författaren kan gå fram och tillbaka mellan teori och empiri för att sedan 

knyta samman dessa i en analys. Denna metod lämpade sig väl för studiens syfte då turistiska 

samarbeten över gränser är ett relativt outforskat område som saknar etablerade teorier. Den 

abduktiva metoden avspeglas i studiens utformning och blir tydlig genom de kopplingar som 

görs mellan teori och empiri i den teoretiska referensramen. 

 

Med tanke på studiens syfte föreföll det naturligt att anta ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

Detta innebär att forskaren försöker tolka och förstå det insamlade materialet för att få en 
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djupare förståelse (Thurén, 2000). I denna studie har fokus legat på att tolka och försöka 

förstå innebörden i de intervjusvar som samlats in, tillsammans med insamlad sekundärdata. 

Nackdelen med ett hermeneutiskt förhållningssätt är enligt Thurén (2000) att studien blir 

osäker och subjektiv, samt får en begränsad generaliserbarhet. Detta var dock den metod som 

på bästa sätt uppfyllde syftet då det gjorts få tidigare studier inom ämnet. All forskning kan 

sägas vara subjektiv och tolkande till viss del även om vissa studier, i likhet med denna, 

inbegriper en högre tolkningsgrad.  

 

De teorier som i denna studie belyser existerande forskning inom framför allt 

gränsöverskridande turistiska samarbeten har samlats in via böcker och vetenskapliga artiklar. 

Det har gjorts relativt få studier inom ämnet vilket gör att antalet existerande teorier är 

förhållandevis litet. De studier som hittats anses dock vara relevanta och ha hög tillförlitlighet 

då de blivit vetenskapligt granskade. 

 

Intervjuerna 

Det empiriska materialet har främst samlats in via intervjuer med sex personer som alla valdes 

ut med tanke på sin kompetens inom turismnäringen. Två semistrukturerade intervjuer 

genomfördes i Sundsvall, Östersund respektive Trondheim. Valet att använda 

semistrukturerade intervjuer grundade sig i de frågeställningar som denna studie vill besvara. 

Informanterna kunde diskutera fritt kring frågorna och på så sätt utveckla och fördjupa sina 

svar. Starrin och Svensson (1996) påpekar att semistrukturerade intervjuer ger intervjuaren 

möjlighet att ställa relevanta följdfrågor samt hoppa mellan frågorna för att på så vis anpassa 

intervjun efter informantens svar. Detta innebär att intervjuaren måste vara uppmärksam och 

skärpt då intervjun kan ta oförutsedda vändingar eller sväva ut åt fel håll. Innan 

genomförandet av intervjuerna gjordes en pilotstudie för att säkerställa intervjufrågornas 

relevans samt för att öva på intervjutekniken.  

 

Vid valet av informanter gjordes ett enligt Körner och Wahlgren (2002) selektivt urval för att 

säkerställa att de tillfrågade var insatta i den lokala turismnäringen och dess karaktärsdrag. 

Intervjuer gjordes med turistcheferna på respektive stads turistbyrå eftersom dessa känner till 

städernas besökare och deras preferenser. Vidare intervjuades en person från var och en av de 

berörda regionala turismorganisationerna då dessa har en överblick över turismnäringen på 

regional nivå samt kännedom om de lokala turismproducenterna. Tanken var från början att 

även intervjua en person på respektive stads kommunkontor, men då ingen person med 

relevanta kunskaper inom turismnäringen hittades ändrades målet till sex informanter. En 

studie blir naturligtvis mer tillförlitlig ju större undersökning som gjorts, men för denna 

undersökning anses sex informanter vara fullt tillräckligt då studien innefattar ett begränsat 

geografiskt område samtidigt som tiden för undersökningen var begränsad.     

 

En intervju genomfördes med Jorunn Grøtting Hansen, som är produkt- och 

marknadssamordnare på Trøndelag Reiseliv AS. Trøndelag Reiseliv är en organisations vars 

syfte är att främja turismen i Trøndelag genom att samordna den gemensamma 

marknadsföringen gentemot researrangörer och utländska marknader (www.trondelag.com). 

På Visit Trondheim AS intervjuades turistchefen Line Vikrem-Rosmæl. Visit Trondheim 

fungerar som informations- och marknadsföringsorgan för turismen i Trondheim 

(www.tronheim.com). Cecilia Enerud är turistbyråansvarig på VisitSundsvall, som samordnar 

marknadsföringen av Sundsvall som turistdestination (www.visitsundsvall.se). Mitt Sverige 

Turism är en ekonomisk förening vars främsta uppgift är att ansvara för den gemensamma 

marknadsföringen av Västernorrlands län (www.mittsverigeturism.se). Erika Larsson 

intervjuades i egenskap av VD på Mitt Sverige Turism. Östersund tillhör den regionala 
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turismorganisationen Jämtland Härjedalen Turism, inom vilken Karin Gydemo Grahnlöf 

arbetar som projektansvarig. Jämtland Härjedalen Turism fungerar som en 

samverkansplattform vars målsättning är att stärka och utveckla turismnäringen i Jämtlands 

län (www.jamtland.se). Slutligen intervjuades Camilla Olsson, VD på Östersund Turist & 

Kongress som arbetar med marknadsföring och försäljning av Östersund och Jämtland 

(www.turist.ostersund.se).   

 

Alla intervjuer genomfördes vid personliga möten med informanterna och tog cirka 30-40 

minuter. Personliga intervjuer anses enligt Starrin och Svensson (1996) vara ett bra alternativ 

vid genomförandet av kvalitativa intervjuer. Metoden ger möjlighet att avläsa informantens 

kroppsspråk och ansiktsuttryck, något som inte är möjligt vid telefonintervjuer, 

mejlkorrespondens och postenkäter. 

 

Intervjufrågorna som berördes skickades ut till informanterna i förväg för att ge dessa 

möjligheten att förbereda sig inför intervjun och på så vis säkerställdes att intervjuerna flöt på 

så smidigt som möjligt. Under intervjuerna användes en diktafon samtidigt som 

stödanteckningar fördes, vilket gjorde det möjligt att lyssna på intervjuerna i efterhand för att 

säkerställa att ingen viktig information glömdes bort. Starrin och Svensson (1996) belyser 

problemet med att informanten kan uppleva en inspelning av intervjun som hämmande och 

därför inte uttrycker sin sanna åsikt eller undviker att uttala sig i vissa frågor. Författarna 

menar emellertid att en ljudupptagning gör att intervjuaren inte behöver föra anteckningar och 

därför kan fokusera helt och hållet på samtalet. Dessutom blir det möjligt för intervjuaren att i 

lugn och ro lyssna på intervjun i efterhand. I denna studie anses inte ljudupptagningen ha haft 

någon negativt inverkan på informanterna då intervjufrågorna inte var av känslig karaktär. 

Efter intervjuerna skickades en skriftlig sammanställning av intervjun ut till respektive 

informant för att ge möjlighet till rättelser – på så vis har eventuella missförstånd undvikits.  

 

1.6 Disposition 
 

I den teoretiska referensramens inledande del diskuteras region- och destinationsbegreppet, 

varefter en beskrivning av turismen som fenomen och tillväxtskapare följer. Därefter skildras 

regionernas nya roll samt transporters och kommunikationers betydelse för vardagslivet och 

turismen. I teoriavsnittets avslutande delar behandlas konkurrenskraft och 

platsmarknadsföring, relationen mellan turism och internationella gränser samt turistiska 

samarbeten över nationsgränser. Genom hela teoriavsnittet görs kopplingar till det empiriska 

materialet genom korta analyserande stycken.  

 

I nästföljande avsnitt beskrivs turismen i SÖT-regionen med hjälp av statistik över antalet 

kommersiella gästnätter, en kort presentation av kommunernas utbud av turismprodukter samt 

en beskrivning av tillgängligheten mellan städerna. Därefter presenteras en sammanställning 

av intervjusvaren. De frågor som behandlas berör existerande samverkan, orsaker till 

avsaknaden av ett turistiskt samarbete, för- och nackdelar med samverkan, hur ett eventuellt 

samarbete kan utformas, hinder för upprättandet av ett samarbete samt förutsättningar för en 

gemensam marknadsföringsstrategi. 

 

I den avslutande diskussionen förs ett resonemang kring vilka möjligheter och hinder som 

finns för ett gränsöverskridande turistiskt samarbete mellan Sundsvall, Östersund och 

Trondheim. Vidare diskuteras huruvida ett turistiskt samarbete skulle vara motiverat, och i så 

fall vilken typ av samarbete som skulle vara lämpligt. Avslutningsvis förs ett resonemang 

kring SÖT-regionens förutsättningar för att skapa en funktionell region för turismen.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 
 

2.1 Region- och destinationsbegreppet  
 

En region kan enligt Gren (2002) definieras på en mängd olika sätt och det finns ingen region 

som täcks av en enda definition. Han kommer dock fram till att en definition framtagen av 

Noralv Veggeland (1994) är rimlig och användbar. Enligt denna definition kan en region vara 

antingen funktionell, administrativ eller kulturell. En funktionell region är en samling 

geografiska enheter som alla är samlade kring ett ömsesidigt intresse. En majoritet av de 

funktionella regionerna är gränsöverskridande. En administrativ region uppkommer oftast till 

följd av en decentraliseringsprocess, som till exempel Kalmar och Västra Götalandsregionen 

genom regionförsöken i Sverige under 1999. Den kulturella regionen har i sin tur en stark 

kulturell/historisk identitet, som exempelvis Jämtland. Dessa regioner kan precis som de 

funktionella regionerna vara gränsöverskridande, även om det är mindre vanligt. Gren 

konstaterar att regioner oftast är kulturella eller administrativa, då funktionella regioner är 

mycket ovanliga. Han drar även slutsatsen att människors känsla av regional identitet är något 

som växer fram med tiden. Tid och gemensam historia verkar vara de viktigaste faktorerna för 

att en känsla av regional identitet ska uppstå.        

 

Sammanslutningen mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim framträder främst som en 

administrativ region. Östersund och Trondheim har emellertid en stark kulturell förankring till 

varandra då Jämtland tidigare tillhörde Norge. Det är dock inte lämpligt att tala om en 

kulturell region då den nu delas av en nationsgräns och befolkningen i regionen tillhör olika 

länder. Däremot är det fullt möjligt att konstruera en region och samtidigt skapa en regional 

identitet. Det skulle dock ta lång tid att bygga upp en känsla av en gemensam identitet bland 

lokalbefolkningen i SÖT-regionen.  

 

Prokkola (2008) beskriver två olika typer av regioner: den funktionella och den konstruerade 

regionen. Den funktionella turismregionen skapas för att tjäna bredare syften i 

turismutveckling, till exempel för att skapa transporter och sköta informationsutbyten. Den 

konstruerade regionen liknar Grens definition av en administrativ region och refererar till en 

social konstruktion av en turismregion eller turistdestination, ofta skapad av politiker eller 

regionutvecklare. Prokkola menar att stater ofta uppmuntrar till skapandet av nya regioner 

eftersom dessa stödjer den nationella ekonomin samt hjälper regionala och lokala enheter att 

få tillgång till EU-medel.  

 

Bohlin (2000) menar att en destination inte är absolut i geografisk utsträckning, utan kan vara 

allt från en stad till en region eller en hel världsdel. En besökare definierar en destination 

genom sitt beteende i tid och rum, medan de fast boende definierar destinationen utifrån dess 

betydelse för vardagslivet. Ofta blir destinationer synonyma med arbetsmarknadsregioner. 

Även om en besökare uppfattar ett stort område som en enda destination, är det inte relevant 

att diskutera den i termer av regional utveckling om den inte kan ses som en geografiskt 

sammanhållen arbetsmarknad, menar Bohlin. 

 

Bohlin anser att en ensam plats kan rubriceras som en territoriell destination medan flera 

platser tillsammans utgör en funktionell destination. En funktionell destination består alltså av 

flera platser/områden som en besökare reser till under en och samma resa. Besökaren kan 

antingen definiera platserna/områdena som en och samma destination eller som flera olika 

destinationer. Definitionen beror även på resans tidsmässiga och rumsliga utsträckning. 

Funktionella destinationer är ett relativt bortglömt förhållande på grund av att det saknas 
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statistik som gör det möjligt att analysera hur besökare reser. Detta har gjort att många av de 

aktörer inom turismnäringen som i dagsläget konkurrerar med varandra istället borde 

samarbeta, men ofta känner de inte ens till varandra på grund av att de verkar på olika orter 

(Bohlin, 2000).     

 

De fast boende i Sundsvall, Östersund och Trondheim upplever troligtvis inte de tre 

kommunerna som delar av en enda stor region. Detta beror till stor del på att städerna i 

dagsläget inte bildar en sammanhållen arbetsmarknadsregion, vilket i sin tur hänger ihop med 

avstånden och de ibland undermåliga transporterna. Det väsentliga vid bildandet av ett 

samarbete är huruvida besökarna uppfattar området som en eller flera regioner. För att 

besvara den frågan krävs studier som visar hur besökarna som kommer till regionen förflyttar 

sig rumsligt. Nedan presenteras en matris som sammanfattar hur funktionella, 

administrativa/konstruerade och kulturella regioner kan ta sig olika fysiska, sociala och 

mentala uttryck. 

 

Tabell 1. Egen sammanställning av hur funktionella, administrativa/konstruerade och 

kulturella regioner kan ta sig olika fysiska, sociala och mentala uttryck. 

 

Utifrån ovanstående definitioner av regioner och destinationer verkar den 

administrativa/konstruerade regionen vara den mest tillämpbara på SÖT-regionen. Den är en 

social konstruktion skapad av politiker, vilket stämmer överens med Prokkolas definition av 

en konstruerad region samt Grens definition av en administrativ region. SÖT-regionen 

existerar som en idé med strategier och planer, men den är inte förankrad i verkligheten bland 

regionens befolkning. Administrativa/konstruerade regioner skapas i de flesta fallen för att 

generera ekonomisk tillväxt, något som diskuteras i följande avsnitt. 

 

2.2 Turism som fenomen och tillväxtskapare  
 

En turismupplevelse består enligt Bohlin av flera olika komponenter som levereras av olika 

producenter. Turismnäringen kan därför sägas vara en sammansättningsindustri som har fem 

olika komponenter: åka, bo, äta, göra och shoppa. Turismen är unik så till vida att den kräver 

att konsumtionen sker på plats. Vilken plats en besökare hamnar på är en konsekvens av 

motivet till resan. Besökaren kan välja att stanna på en plats eller resa runt till flera platser. 

 Fysiskt Socialt Mentalt 

Funktionell Goda infrastrukturella 

förbindelser, 

betydande turismflöden 

och 

informationsutbyten 

Integrerad 

arbetsmarknad, hög 

grad av interaktion 

Väl förankrade strategier, 

gemensam marknadsföring, 

utbredd känsla av 

samhörighet, besökare och 

invånare ser regionen som 

en destination 

Administrativ

/konstruerad 

Gemensamma 

infrastruktursatsningar 

Begränsat utbyte, 

konstruerad av 

politiker via en top-

down-strategi 

Idé, ej brett förankrade 

planer och strategier, 

regionen uppfattas inte som 

en destination 

Kulturell Gemensamma fysiska 

attribut i landskapet 

(t.ex. jämtlandsflaggor, 

hälsingegårdarna etc.) 

Delade värderingar, 

historia, språk etc. 

Självklar gemensam 

regional identitet 
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Turismproducenterna vill självfallet att så mycket som möjligt av det som besökaren 

spenderar ska stanna inom den regionen de själva verkar i (Bohlin 2000). 

 

Bohlin beskriver hur turism har uppmärksammats som ett medel för att skapa regional 

utveckling eftersom den kan bidra till arbetstillfällen i regioner som drabbats av stora 

industrinedläggningar och/eller en krympande offentlig sektor. Turism innebär en geografisk 

omflyttning av konsumtion och de ekonomiska effekternas storlek avgörs av vilken typ av 

utgift det rör sig om, den lokala ekonomins funktionssätt och givetvis omsättningens storlek. 

För destinationen är det viktigt att varorna/tjänsterna som säljs har ett högt förädlingsvärde, 

det vill säga att större delen av intäkterna stannar kvar i den lokala ekonomin och ekonomiskt 

läckage undviks. De utlägg som besökarna gör klassas som direkta effekter av turism. När 

företagen som fått in de direkta utläggen sedan använder dessa för att handla med andra lokala 

företag uppstår indirekta effekter. Slutligen uppstår inducerade effekter när löntagare inom 

turismnäringen använder sin lön för att göra lokala inköp (Bohlin, 2000).  

 

För att kunna beräkna de turismekonomiska effekterna krävs att det görs en territoriell 

avgränsning, vilket oftast sker i form av kommuner eller arbetsmarknadsregioner. Sedan 

gäller det att undersöka hur framgångsrikt det valda området är på att flytta över konsumtion 

från en plats till en annan, vilket är måttstocken för hur mycket turismen bidrar till den 

regionala utvecklingen. Det är därför viktigt att undersöka besökarnas totala konsumtion, inte 

bara den konsumtion som sker inom en viss kommun eller arbetsmarknadsregion (Bohlin, 

2000).  

 

Turismnäringen är ofantligt stor internationellt, och Sverige vill gärna ta del av dess snabba 

tillväxt. Större delen av Sverige ligger dock långt från både den inhemska och den 

internationella marknaden. För att svensk turismexport ska bli en viktig näring krävs därför 

satsningar på småskalig turism med höga förädlingsvärden, istället för satsningar mot 

massturism (Bohlin, 2000).  

 

Sundsvalls, Östersunds och Trondheims kommun ligger för långt ifrån varandra för att bilda 

en självklar arbetsmarknadsregion. Ett turistiskt samarbete är därför inte givet. Däremot är det 

fullt möjligt att ett samarbete skulle fungera eftersom regionen ligger perifert till i Europa. För 

en internationell marknad kan avstånden mellan kommunerna kännas överkomliga efter att ha 

rest långt för att komma till regionen. Å andra sidan försvårar de undermåliga transporterna 

mellan Östersund och Trondheim ett potentiellt samarbete. SÖT-kommunerna har inga 

potentiella samarbetspartners som ligger närmare och därför framstår ett samarbete för att 

locka besökare till regionen som naturligt. Regionen ligger avsides både på den inhemska och 

på den internationella marknaden och det ligger i allas intresse att locka så många besökare 

som möjligt. Gemensamt kan kommunerna ansamla mer resurser och på så vis nå ut till en 

bredare marknad. Det ska dock sägas att ett samarbete kanske inte alls är önskvärt bland de 

lokala turismföretagen. SÖT-regionen uppfattas som tidigare nämnt inte som en gemensam 

destination av lokalbefolkningen, vilket gör ett samarbete omotiverat. En annan möjlighet för 

kommunerna är dock att utbyta erfarenheter med varandra – ett samarbete behöver inte kretsa 

kring en gemensam marknadsföringsstrategi. 

 

I många perifera områden ses turism som en nyckelfaktor för fortsatt tillväxt. Turismen lockar 

till sig besökare från storstäderna och från den internationella marknaden. Detta innebär en 

tillströmning av inkomster samtidigt som det innebär en ökad sårbarhet för skiftningar i 

trender inom turismindustrin. I Sverige har det under de senaste decennierna gjorts en hel del 
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förändringar i de regionala indelningarna vilket tyder på en ökad regionalisering av 

utvecklingspolitiken, och kanske även av välfärdspolitiken (Andersson, Ek & Molina, 2008).    

 

Turismen är en viktig näring för SÖT-regionen. Speciellt för Östersund som inte har några 

större industrier och som drabbats av nedläggning av den militära verksamheten som tidigare 

var mycket viktig för kommunen. Ett turistiskt samarbete skulle kunna locka fler besökare till 

regionen, något som alla strävar efter. En nackdel är dock att regionen är konstruerad av 

politiker. Dagens SÖT-samarbete är ett tydligt resultat av EU:s regionala satsningar, vilka har 

förändrat regionernas roll i Europa.  

 

2.3 Regionernas nya roll 
  
Direkt efter den omfattande kommunreformen som genomfördes i Sverige i slutet på 1960- 

och början på 70-talet hade regionerna ett ytterst begränsat utrymme för självbestämmande. 

Deras främsta uppgift var att verkställa statens beslut. Under 1980- och 90-talet drabbades 

den offentliga sektorn av omfattande nedskärningar i och med den ekonomiska krisen. Inom 

statlig politik blev tillväxt det primära målet och en skiftning från centralisering till 

decentralisering ägde rum. Detta hänger till viss del ihop med Sveriges inträde i EU 1995. EU 

ställer krav på regionalt ansvarstagande och Sveriges regioner har idag självstyre, även om 

detta är en försöksverksamhet (Andersson & Molina, 2008).   

  
Minskade resursen inom den offentliga sektorn har enligt Andersson och Molina (2008) lett 

till ökade krav på mobilisering av resurser, och begrepp som partnerskap och nätverk har 

blivit viktiga. Regioner ska nu klara sig själva och regionalpolitiken har utvecklats till en 

regional politik. Den regionala nivån framhålls som den primära framför det nationella 

territoriet.     

 

Den nya regionalismen, eller nyregionalismen, beskrivs av Gren (2002) som ett koncept som 

skildrar den nya situation inom vilken de europeiska regionerna befinner sig. Denna situation 

kännetecknas av att regionerna fått en högre politisk och ekonomisk ställning samt högre grad 

av självbestämmande tack vare olika decentraliseringsprocesser. Nyregionalismen har enligt 

Gren uppstått till följd av att:  

 regionerna har hamnat i centrum och fungerar idag som ekonomiska aktörer, 

 statens roll har förändrats i och med globaliseringen,  

 det idag finns ett ramverk som tillåter interaktioner som stärker regionala identiteter,  

 integrationen och de nya regionalpolitiska metoderna inom EU har europeiserat 

många av medlemsländernas interna politikområden. 

 

SÖT-samarbetet, som är en del av INTERREG Sverige-Norge, är ett tydligt exempel på hur 

EU:s politik har skapt nya samarbeten och nya ekonomiska enheter.  

 

Prokkola beskriver hur turismsatsningar, precis som satsningar på infrastruktur och industrier, 

tidigare gjorts utifrån ett statscentrerat perspektiv. Detta har resulterat i att gränsregioner 

hamnat i periferin. De senaste årtiondena har det dock skett en förändring mot en 

decentralisering av makten och det har hävdats att regioner utmanar staterna som de viktigaste 

politiska fästena för makt, bland annat tack vare EU. Regioner kan tyckas vara mer naturliga 

och mer fördelaktiga ekonomiska enheter när det kommer till att skapa regional 

konkurrenskraft, hållbarhet och identitet (Prokkola, 2008). Gren (2002) understryker dock att 

nyregionalismen inte påverkar nationalstatens inflytande, utan snarare fungerar som ett sätt 

för staten att behålla kontrollen genom att överlåta makt till regionerna.  
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Andersson och Molina menar att den internationella marknaden och EU styr över staters 

utveckling. Samtidigt är det regioner som konkurrerar på den globala marknaden, inte 

nationalstater. Risken med den hårda konkurrensen och den ständiga jämförelsen mellan 

regioner är att ingen region någonsin blir nöjd och att en kortsiktig tillväxt med kortsiktiga 

projekt prioriteras (Andersson & Molina, 2008). 

 

Regionala nätverk 

Funktionella ekonomiska regioner som inte kan kopplas till ett specifikt territorium, utan 

bygger på specifika kompetensers och institutioners rumsliga utsträckning, kallas för 

nätverksregioner. Dessa politiskt obundna och instabila regioner anses vara tillväxtmotorer 

och sträcker sig ofta över administrativa gränser (Andersson & Molina, 2008). Gren (2002) 

beskriver hur antalet regionala nätverk har ökat kraftigt de senaste åren, vilket till stor del 

skett till följd av EU:s regionala satsningar. De regionala organisationerna hotar dock inte 

staternas roll då de endast arbetar utifrån ett regionalt perspektiv och oftast förfogar över 

flytande samarbeten. Nätverken är enligt Gren antingen tillsatta för att lösa ett specifikt 

problem, eller för att skapa ett stabilt och långsiktigt förhållande mellan regioner genom 

juridiska överenskommelser.  

 

EU ger finansiellt stöd till regionala nätverk runt om i Europa. Gemenskapsinitiativet 

INTERREG, som stödjer gränsöverskridande samarbeten, är enligt Gren en mycket viktig 

satsning. INTERREG-projekt finns vid alla Sveriges gränsregioner. Nätverk som dessa 

handlar framför allt om att skapa en vinn-vinn-situation för alla parter. Det är viktigt att de 

lokala företagen är positiva till nätverken samt att nätverken har en kommersiell inriktning för 

att de ska vara intressanta ur regionalpolitisk synvinkel. De nationella myndigheterna har 

mycket liten inverkan över nätverken. Trots detta är stater ofta positiva till regionala initiativ 

vilket tyder på att funktionalitet går före statlig suveränitet (Gren, 2002). 

 

SÖT-samarbetet är i dagsläget helt beroende av finansiering från EU för att kunna fortsätta. 

Utifrån den aspekten kan samarbetet inte ses som stabilt och långsiktigt, utan snarare som en 

tillfällig sammanslutning för att lösa specifika problem, främst gällande infrastruktur och 

kommunikationer. Kännedomen om SÖT-projektet är dessutom låg bland de lokala 

turismföretagen. Samarbetet är politiskt styrt och har en alltså svag förankring i det lokala 

näringslivet. SÖT-samarbetet strävar sannolikt efter att bilda en form av nätverksregion som 

är politiskt obunden och bygger på ett stabilt och långsiktigt förhållande mellan regionerna. 

Hittills har projektet till största delen fokuserat på att utveckla infrastrukturen mellan de tre 

städerna, något som har stor betydelse för turismnäringen i regionen. För att lyckas skapa en 

gemensam region krävs ett sammanhållet territorium vilket bland annat förutsätter fungerande 

infrastruktur och transporter.    

 

2.4 Transporters och kommunikationers betydelse för vardagslivet och turismen 
 

Inom kulturgeografin finns flera begrepp som är förknippade med förflyttningar av människor 

och varor. Transporter handlar om fysiska förflyttningar med hjälp av transportmedel. 

Tillgänglighet handlar om människors möjligheter att nå eller bli nådd av funktioner som är 

av betydelse för dem. För varor kan tillgängligheten mätas i tid och kostnader. Mobilitet 

handlar om individers förutsättningar att förflytta sig, kopplat till yrke, kön, ålder och hälsa. 

Faktorer som restid, resavstånd, resmönster och resfrekvens används för att beskriva både 

varors och människors mobilitet (Berger, 2000). Hall (2005) framhåller att tid och rum är två 

kärnbegrepp som påverkar vår förståelse för mobilitet. Förflyttning i tid och rum har även en 

psykologisk dimension då människor kan uppleva avstånd på olika sätt. I slutändan påverkar 
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det geografiska såväl som det psykologiska avståndet valet av resmål, och tid är därför en 

viktig faktor inom turism.  

 

Idag är resandet en stor del av vår vardag, både i arbetslivet och på fritiden. Förutom gods- 

och persontransporter använder vi oss av data- och telekommunikation som har blivit en 

självklar del i vår vardag. Det har inom politiken ägnats stor uppmärksamhet åt investeringar i 

infrastruktur för att göra transporter och kommunikationer lättillgängliga för alla. Både 

naturliga och administrativa gränser utgör hinder för transporter då de kan innebära 

prisskillnader, tidsförluster och byten av transportslag. Numera pratas det oftast om 

tidsavstånd istället för geografiskt avstånd. Tid är något som blivit allt viktigare för både 

arbetspendlare och företagare (Berger, 2000).  

 

EU har lagt stor vikt vid att åstadkomma fungerande transporter för att trafiken inom EU ska 

fungera så smidigt som möjligt, samt för att säkerställa en fungerande inre marknad. Exempel 

på transportprojekt är Öresundsbron och tunneln under Engelska kanalen. I Sverige har 

infrastruktursatsningar varit ett återkommande regionalpolitiskt medel för att skapa 

sysselsättning. Sverige påverkas även av satsningar i de övriga nordiska länderna. 

Förbindelsen mellan Sverige och Norge uttrycker sig främst genom motorvägstriangeln, the 

Nordic Triangle, mellan Stockholm, Malmö och Göteborg-Oslo. Järnvägen som går mellan 

Stockholm, Östersund och Trondheim behöver fortfarande rustas upp på den norska sidan 

(Berger, 2000). 

 

Utvecklingen mot snabbare transporter och ökad fritid har gjort att människor kan resa längre 

på kortare tid, något som påverkat resandet och turismindustrin. Många människor avsätter en 

del av sin inkomst till resande vilket gör att reseavståndet står i direkt relation till 

inkomsterna. Högre inkomstnivåer har även gjort att människor kan resa mer än tidigare. För 

människor med hög inkomst och mycket fritid är resande en rutin som sker årligen, eller till 

och med veckovis eller dagligen (Hall 2005).  

 

Trots ökad mobilitet utgör tiden fortfarande ett hinder eftersom alla människor endast har ett 

visst mått av fritid som kan avsättas till resor. Detta gör att resenärer ofta är villiga att betala 

lite mer för att kunna byta transportmedel och på så vis öka hastigheten. Därigenom kan 

tidsåtgången minskas och mer tid kan avsättas till andra aktiviteter (Hall, 2005). Destinationer 

är enligt Berger (2000) beroende av att ha en väl fungerande infrastruktur med bra 

förbindelser till de befolkningstäta områdena. Bilen är det absolut vanligaste färdmedlet både 

för inhemska besökare och besökare från närliggande utländska marknader. För mer avlägsna 

marknader dominerar dock flyget. Avstånd utgör en kostnad i både tid och pengar och med 

snabbare transporter följer att besökarnas räckvidd ökar. Berger uttrycker detta som att antalet 

besökare avtar exponentiellt i och med att avståndet ökar.  

 

Mellan Östersund och Trondheim används fortfarande diesellok på grund av att järnvägen på 

den norska sidan inte är elektrifierad. Detta gör att det tar nästan fyra timmar att resa mellan 

de båda städerna, en restid som skulle kunna förkortas väsentligt vid införandet av snabbtåg. 

Med snabbare transporter är det rimligt att anta att turismströmmarna mellan de tre städerna 

skulle öka, och behovet av ett samarbete skulle därmed bli större. Då skulle även 

arbetspendlingen mellan städerna öka, och det skulle bli möjligt att tala om SÖT-regionen 

som en gemensam arbetsmarknadsregion. Därmed skulle regionen kunna göra gemensamma 

ansträngningar för att synas mer på den internationella marknaden, och på så vis öka 

regionens attraktions- och konkurrenskraft. 
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2.5 Konkurrenskraft och platsmarknadsföring 
 

Hartmann menar att turismindustrin framför allt är viktig i perifera områden eftersom den 

skapar arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt, samt fungerar som pådrivare för 

infrastrukturella satsningar. Turismindustrin har ökat kraftigt de senaste åren och förväntas 

fortsätta öka under kommande år. Trots detta har flera destinationer inom Europa sett en 

nergång i antalet besökare till följd av ökad global konkurrens, förändrat konsumentbeteende 

och förändrade politiska, ekonomiska och sociala förhållanden. En stor utmaning för Europas 

regioner ligger därför i att säkerställa konkurrenskraften genom att samla och samordna alla 

resurser (Hartmann, 2006). 

 

Andersson, Ek och Molina konstaterar att de politiska förutsättningarna har förändrats på både 

lokal och nationell nivå i och med den ökade globaliseringen. Det har blivit allt viktigare för 

regioner att bli konkurrenskraftiga genom mål som regionförstoring, ekonomisk tillväxt och 

attraktionskraft. Det blir vanligare att kommuner eller andra mindre regioner går samman för 

att skapa en större region med integrerade arbetsmarknader och en sammanlänkad 

infrastruktur. Detta för att klara den hårda konkurrensen både nationellt och internationellt 

(Andersson, Ek & Molina, 2008). Hartmann beskriver en destinations turismprodukt som de 

tjänster som erbjuds inom det aktuella området. Det är denna turismprodukt som destinationen 

konkurrerar med på marknaden. Ju längre bort marknaden befinner sig desto större måste 

destinationen vara för att uppmärksammas. Det är viktigt att destinationens utbud framstår 

som en enda homogen turismprodukt för besökarna. För att stå ut på marknaden krävs ett 

gemensamt destinationsnamn för att skapa en enad front, tillsammans med ett unikt 

försäljningsragument eller ett unikt erbjudande (Hartmann, 2006).      

 

Enligt Bohlin finns det alltid en risk att det dyker upp nya aktörer på marknaden som erbjuder 

kortare restid och/eller lägre kostnader och därmed utgör en intervening opportunity. Hela 

turismbranschen bygger på att få människor att resa till platser, och närheten till marknaden är 

därför viktig. Storstadsregioner kommer alltid att ha en fördel då de har ett stort 

befolkningsunderlag och dessutom redan är attraktiva för både affärsresenärer och privata 

besökare. En destinations attraktionskraft hänger ihop med hur brett utbudet av turisttjänster 

är. För att en destination ska kunna utvecklas till en central turistort inom en region krävs 

därför en förutseende fysisk och näringslivsmässig planering (Bohlin, 2000).   

 

Sundsvall, Östersund och Trondheim kan alla utgöra intervening opportunities till varandra. 

För att ett samarbete ska lyckas krävs att de i första hand ser varandra som samarbetspartners 

och inte som konkurrenter. Att samarbetet gäller tre städer som alla har ett brett utbud av 

turisttjänster, och som alla vill vara den centrala turistorten i den egna regionen, kan skapa 

problem. Om de lyckades samverka skulle de tre städerna emellertid gemensamt kunna locka 

fler besökare från storstadsregioner i både Sverige och Norge. Tillsammans har de ett brett 

utbud av turisttjänster vilket enligt Bohlin ökar regionens attraktionskraft.  

 

Heldt-Cassel beskriver hur regionernas kamp om tillväxt har gjort att så gott som alla svenska 

kommuner har en strategi för profilering och marknadsföring i jakten på turister, inflyttare 

och företag. Kommuner visar upp lokala symboler, platser och kulturer via Internet, 

broschyrer och evenemang för att väcka uppmärksamhet och skapa en unik profil. Vid 

skapandet av denna profil väljs ett fåtal drag av platsens egenskaper ut för att skapa en så 

entydig och positiv bild som möjligt. Regioner måste utan stöd från staten skapa 

förutsättningar för tillväxt genom att exempelvis söka medel för utvecklingsprojekt. För att få 

stödpengar måste regioner lyfta fram sitt nytänkande samt sin innovationskraft och framgång. 
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Attraktiva platser som associeras med tillväxt, exklusiva turistupplevelser eller attraktiva 

boendemiljöer har en stor fördel framför platser som associeras med industrinedläggningar, 

utflyttning eller sociala problem (Heldt-Cassel, 2008). 

 

Vid profilering av platser väljs de egenskaper som ger rätt sorts signaler ut, vilket gör 

platsmarknadsföringen till en konstruktionsprocess där platsers identitet skapas och 

omformas. I denna process är det viktigt att platsen tydligt avgränsas från andra samtidigt som 

den knyts till karaktäristiska symboliska attribut. På detta sätt objektifieras platser för att 

kunna säljas på marknaden i likhet med vilka andra produkter som helst. Problemet är att det 

skapas stereotypa platser som inte åskådliggör platsernas mångfald och variation. Platser kan 

därför inte placeras in i samma mall som andra produkter när det gäller marknadsföring. 

Platsmarknadsföring visar på åtskillnad och konkurrens mellan olika områden, och i denna 

process är kommunen en viktig, men ofta otillräcklig, aktör. Ofta marknadsför sig kommuner 

tillsammans genom olika regionala konstellationer. Ett samarbete mellan kommuner, företag 

och andra regionala aktörer skapar en starkare destination (Heldt-Cassel, 2008). 

 

Ett problem som Heldt-Cassel beskriver är att turistisk marknadsföring inte fungerar när det 

gäller att locka till inflyttning och etablering av företag. Följaktligen kan det vara svårt för 

kommuner att profilera sig som en attraktiv turistort, en inbjudande boendeort och samtidigt 

en expansiv arbetsmarknad. Det är omöjligt att skapa en image som fångar upp de lokala 

aktörernas intressen samtidigt som den fungerar som en effektiv marknadsföringsbild. 

Kommunerna måste därför prioritera och bestämma vilka intressen som är mindre viktiga. 

Kommuner som haft, eller har, problem i form av exempelvis låg tillväxt och hög utflyttning 

kan ha svårt att framstå som attraktiva eftersom människors mentala bilder av platser är svåra 

att förändra (Heldt-Cassel, 2008).     

 

Sundsvall, Östersund och Trondheim har redan sina profiler och de är var och en för sig delar 

av större regioner (länen), som även de har egna profileringar. Det krävs tid, kraft och framför 

allt finansiering för att etablera ett nytt varumärke på marknaden. För att SÖT-regionen 

framgångsrikt ska kunna marknadsföra sig på marknaden krävs att berörda aktörer enas kring 

en gemensam profil, för att regionen därmed ska kunna visa upp som en enad front. 

Sundsvall, Östersund och Trondheim har idag ett spretigt utbud av turismprodukter. För att 

kunna marknadsföra sig tillsammans måste de enas om ett destinationsnamn och ett koncept 

där de tre städernas utbud framstår som en enda homogen produkt för besökarna. Det är dock 

inte säkert att en gemensam marknadsföring är önskvärt bland de lokala turismföretagen. 

Lokalbefolkningen måste se regionen som integrerad och inte uppfatta nationsgränsen som ett 

hinder innan det är lämpligt att diskutera en gemensam marknadsföringsstrategi. 

 

2.6 Relationen mellan turism och internationella gränser 
 

Vid nationsgränser kolliderar politiska enheter, ekonomier strålar samman och kulturer 

blandas. När gränser och turism flyter samman kan flera unika relationer uppstå: 

gränsregioner kan bli turistattraktioner eller destinationer, gränser kan utgöra hinder för 

turismutveckling, och gränser kan bli genomfartsleder. På senare år har internationella gränser 

blivit populära turistattraktioner, speciellt på de platser där gränserna är tydligt utmärkta med 

till exempel en mur, ett vakttorn, ett staket eller ett monument av något slag. Gränser kan även 

bli populära turistattraktioner tack vare aktiviteter, attraktioner och särdrag hos samhällen som 

vuxit fram i gränsområdet. Bland de fall där gränsområden blivit populära turistdestinationer 

finns en del gemensamma drag: shopping, alkoholkonsumtion, kasinon och prostitution. 
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Dessa drag grundar sig i att företeelserna är tillåtet i det ena landet men inte det andra, eller att 

åldersgränsen, alternativt priset, skiljer sig åt mellan länderna (Timothy, 2006).  

 

Sundsvall, Östersund och Trondheim är främst varandras marknader. Detta blir tydligt då 

norrmän är Jämtlands största utländska marknad och Jämtland är en viktig marknad för 

Västernorrland. Närheten, och det faktum att den svenska kronan är svagare än den norska, 

gör Sverige till ett attraktivt resmål för norrmän. Förutom shoppingen lockar även Sundsvalls 

kasino en del norrmän eftersom kasinon är olagliga i Norge. Däremot är nationsgränsen 

mellan Sverige och Norge inte en attraktion i sig. 

 

Nationsgränser kan utgöra antingen verkliga eller upplevda hinder för resande och turism. 

Verkliga hinder kan utgöras av antingen fysiska inrättningar eller av regler. Upplevda, eller 

psykologiska, hinder kan innefatta allt från kulturella och språkliga skillnader till olika 

politiska ideologier och skilda valutor (Timothy, 2006).    

 

Ovanstående hinder bör inte påverka resandet över nationsgränsen mellan Sverige och Norge. 

Människor kan röra sig fritt över gränsen och det förekommer inga noggranna 

gränskontroller. Dessutom har de båda länderna liknande kulturer, språk och politiska 

ideologier. Att Sverige och Norge har olika valutor bör inte utgöra något stort hinder då vi i 

dagens samhälle ofta betalar med kort som fungerar världen över. Dessutom är det många 

företag i närheten av nationsgränsen som accepterar båda valutorna.  

 

Gränser är allt som oftast något som besökare endast korsar för att komma till andra 

destinationer. Typiskt för dessa gränsregioner är att de har en bebyggelse som domineras av 

bensinstationer, banker, restauranger och växlingskontor. Dessutom uppfattas de oftast inte 

som platser i sig, utan som utrymmen mellan andra platser (Timothy, 2006).  

 

Nationsgränsen mellan Östersund och Trondheim är en typisk genomfartsled som människor 

passerar för att nå andra destinationer, och den uppfattas inte som en plats i sig. 

 

Enligt Prokkola (2008) påverkar nationsgränser turismen på många sätt.  Lagar som reglerar 

flödet av varor och människor påverkar turistströmmarna och utvecklingen av turistisk 

infrastruktur. Andra faktorer som påverkar den turistiska utvecklingen är den rådande 

politiska situationen, sociokulturell sammanhållning och uppluckrade nationsgränser. 

Prokkola beskriver utifrån Timothy (1999) en modell som identifierar fem typer av 

gränsöverskridande regioner: 

 alienerade gränsregioner som är differentierade och politiskt skapade där interaktion 

och partnerskap inte existerar, 

 regioner som har neutrala relationer som möjliggör interaktion, men där båda parterna 

är inåtvända när det gäller problemlösning och utvecklingsstrategier, 

 regioner där relationen mellan parterna karaktäriseras av samarbete och partnerskap 

som baseras på initiativ för att lösa gemensamma problem genom lagstiftande 

samarbete,  

 regioner som har samarbetsprojekt som upprätthålls av ett stabilt och institutionaliserat 

samarbete, samt 

 integrerade gränsregioner där alla restriktioner har avlägsnats och regionen är 

funktionellt sammanslagen, vilket manifesteras i en jämn fördelning av delaktighet 

och nätverksarbete över nationsgränsen.  
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Prokkolas beskrivning av alienerade gränsregioner stämmer bra överens med hennes tidigare 

beskrivning av socialt konstruerade regioner, vilka ofta skapas av politiker. En sådan region 

saknar kopplingar till vardagslivet i området, samt till besökares rumsliga beteende. Dagens 

SÖT-samarbete baseras på behovet av att utveckla tre givna områden samt lösa specifika 

problem. SÖT-regionen är inte helt differentierad, med inte heller helt integrerad, utan 

befinner sig någonstans mittemellan. Det saknas fortfarande ett stabilt och institutionaliserat 

samarbete som inte är beroende av EU-medel.        

 

2.7 Turistiska samarbeten över nationsgränser 

I många av EU:s gränsregioner har det utvecklats turistiska samarbeten med strategier som 

sträcker sig över nationsgränser. Denna förändring i turismens rumsliga utveckling är nära 

kopplad till EU:s politik och utveckling. Gränsöverskridande samarbeten har blivit ett 

populärt forskningsområde, men trots detta har nationsgränser fått lite uppmärksamhet inom 

turismforskningen. Det är först på senare tid som intresset för forskning inom området har 

ökat, till följd av uppluckrade nationsgränser och ökade interregionala samarbeten inom EU 

(Prokkola, 2008).  

 

Prokkola (2008) undersöker fyra olika turistiska samarbeten (the Council of Tornio Valley, 

Provincia Bothniensis, Bothnian Ark och Arctic Circle Network AB) som alla sträcker sig över 

den finsk-svenska gränsen. I sin undersökning identifierar hon flera faktorer som påverkar 

möjligheten till ett lyckat gränsöverskridande samarbete, och konstaterar att samverkan i 

många fall först och främst är en strategi för att få finansiering från EU:  

 Om båda sidor försöker locka besökare med samma sorts tjänster och attraktioner 

uppstår konkurrens mellan destinationerna, vilket försvårar ett samarbete. Lokala 

företagare kan även känna att genomförandet av gränsöverskridande projekt är för 

byråkratiska.  

 Om samarbetet förlitar sig på kortsiktig finansiering från INTERREG-projekt skapas 

ingen kontinuitet. Detsamma gäller beroendet av ett fåtal nyckelaktörer som ansvarar 

för projekten. Dessutom är det viktigt med ett fungerande partnerskap mellan privata 

och offentliga aktörer.  

 Otillräcklig infrastruktur och undermåliga transportmöjligheter över nationsgränsen 

utgör stora hinder.  

 Landsgränsen skapar en viss grad av diversifiering som introducerar kulturella och 

organisatoriska avstånd. Mentala barriärer och misstro kan skapa hinder för samarbete 

mellan lokala intressenter. För att samverkan ska fungera krävs att de lokala 

samhällena inom regionen känner att samarbetet är opartiskt och ger ömsesidiga 

fördelar.  

 

Hartmann menar i likhet med Prokkola att en förutsättning för att ett samarbete ska bli 

långsiktigt hållbart är att det startas upp via en bottom-up-strategi, det vill säga att initiativet 

kommer från de lokala myndigheterna och den lokala handeln. Därmed är samarbetet inte 

beroende av politiska beslut på nationell nivå. En annan viktig aspekt vid säkerställandet av 

ett långsiktigt samarbete är att se till att finansieringen kommer från flera håll, och inte endast 

utgörs av EU-medel (Hartmann, 2006).    

 

Sundsvall, Östersund och Trondheim profilerar sig något olika, men de är fortfarande tre 

städer med tämligen likartat utbud. Detta gör att de konkurrerar om ungefär samma 

målgrupper och marknader, vilket försvårar ett samarbete. Som nämnts tidigare är städerna 

även till stor del varandras marknader. Initiativet till dagen SÖT-samarbete var politiskt och 
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kom inte från turismnäringen i regionen. För att ett samarbete ska bli framgångsrikt krävs att 

de lokala företagen ser nyttan med att samarbeta. I dagsläget är samarbetet helt beroende av 

den politiska drivkraften och ett fåtal nyckelpersoner, samt av EU-medel. Kunskapen om 

SÖT-samarbetet är låg bland de lokala turismföretagen, vilket ytterligare försvårar ett 

långsiktigt hållbart samarbete. Vidare är transportmöjligheterna mellan Sundsvall och 

Östersund tillfredsställande, medan transporterna mellan Östersund och Trondheim är 

undermåliga.  

 

De fyra organisationerna som Prokkola undersöker har alla gått tillväga på samma sätt vid 

uppstartandet av samarbetet. Först har kommuner och andra instanser etablerat en 

gränsöverskridande organisation. Sedan har gränsöverskridande projekt genomförts för att 

stödja turismutvecklingen i de berörda kommunerna. Det har även skett en kommersialisering 

och marknadsföring av området som en enda destination. I många fall sker turismutveckling 

på flera olika och överlappande nivåer, vilket gör att en kommun kan ingå i flera olika 

destinationer. De konstruerade regionerna som Prokkola behandlar är mer bundna till 

organisationer och finansiering än vad äkta turistdestinationer är. Att stärka bilden av regioner 

som eftertraktade turistdestinationer främjar uppluckringen av nationsgränser. Genom 

kommersialisering och marknadsföring av regioner kan turism bidra till att ge mening och 

identitet till nyupptäckta gränsregioner inom EU (Prokkola, 2008).  

 

Mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim har kommunerna etablerat en 

gränsöverskridande organisation (SÖT-samarbetet), och gränsöverskridande projekt har 

genomförts. Däremot har städerna inte börjat marknadsföra sig tillsammans som en 

gemensam region. Regionen är konstruerad, precis som de regioner Prokkola undersöker, 

vilket betyder att regionen är bunden till SÖT-organisationen och dess finansiering. De tre 

städerna har redan en egen identitet och det blir svårt att försöka etablera en ny, gemensam 

identitet bland lokalbefolkningen.  

 

Förutom finansiering från EU kräver gränsöverskridande turistiska samarbeten medel från 

nationella och regionala organisationer. På landsbygden och i perifera regioner där 

turismutvecklingen är nära kopplad till den regionala utvecklingspolitiken kan en öppen 

gränsmiljö orsaka en politiskt motiverad och ohållbar konkurrens. Gränsöverskridande 

samarbeten kan kompensera för denna konkurrens och tillhandahålla ett sätt att skapa en mer 

hållbar turismutveckling med fler fördelar på lång sikt (Prokkola, 2008).  

 

De viktigaste faktorerna som påverkar framgången hos ett gränsregionalt samarbete inom 

turism illustreras i modellen nedan.    
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Figur 1. Egenkonstruerad modell som visar vilka faktorer som påverkar framgången hos ett 

gränsregionalt samarbete inom turism. Baseras på Prokkola (2008), Hartmann (2006) och 

Berger (2000). 

 

Det är långa avstånd mellan Sundsvall och Trondheim, och kommunikationsmedlen mellan 

Östersund och Trondheim är undermåliga. Finansiering är en fråga som regionala 

turismorganisationer ständigt brottas med, så även SÖT-samarbetet. Det finns sociokulturella 

skillnader mellan Sverige och Norge, även om de kan tyckas små. Sammantaget har SÖT-

regionen en del hinder som påverkar möjligheten till ett lyckat gränsöverskridande samarbete. 

Samverkan kan emellertid vara ett bra sätt att stävja en ohållbar konkurrens mellan städerna 

och istället skapa en mer hållbar turismutveckling där städerna kan hjälpa, och dra nytta av, 

varandra.  
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3. Turismen i SÖT-regionen 

 

I följande avsnitt presenteras information om Sundsvall, Östersund och Trondheim som 

belyser städerna ur turistisk synvinkel. Statistik som illustrerar antalet kommersiella gästnätter 

presenteras tillsammans med en beskrivning av städernas utbud av turismprodukter och den 

rådande tillgängligheten mellan städerna.   

 

I tabellen nedan visas antalet kommersiella gästnätter i Sundsvalls, Östersunds och 

Trondheims kommun 2009, fördelat på den inhemska och den utländska marknaden. 
 

 Utländska 

marknader 

Utländska 

marknader i 

procent 

Inhemska 

marknaden 

Inhemska 

marknaden i 

procent 

Totala 

antalet 

kommersiella 

gästnätter 

Sundsvall 40 531 

(varav Norge 

14 485) 

9,4 % 

(varav Norge 

cirka 36 %) 

392 436 90, 6 % 432 967 

Östersund 147 440 

(varav Norge 

120 280) 

38 % 

(varav Norge 

cirka 81 %) 

240 560 62 % 388 000 

Trondheim
3
 120 759 

(varav 

Sverige 

24 299) 

15,1 % 

(varav 

Sverige cirka 

20 %) 

677 359 84,9 % 798 118 

Tabell 2. Egen sammanställning av antalet kommersiella gästnätter i Sundsvalls, Östersunds 

och Trondheims kommun 2009. (Källor: www.statistikknett.no, 1, Hotellmarked, 

hotellovernattinger etter nasjonalitet, kommuner 2000-2010. www.mittsverigeturism.se, 

Årssammanställning av kommersiella gästnätter i Västernorrland 2009. 

www.turist.ostersund.se, Årsredovisning 2009). 

 

Städernas utbud av turismprodukter 

Det framgår av VisitSundsvalls hemsida att shopping är en viktig turismprodukt för 

Sundsvall. Staden marknadsförs som Norrlands huvudstad med flera paketerade upplevelser 

där shopping är huvudaktiviteten tillsammans med spavistelser, besök på badhus och 

kasinobesök. Utöver detta finns ett stort utbud av evenemang, främst musikevenemang i form 

av konserter och festivaler, men även sportevenemang i form av fotbolls-, hockey- och 

basketmatcher. Utöver detta finns aktiviteter i form av exempelvis museibesök och cykelturer 

som komplement (www.visitsundsvall.se).  

 

Trondheim marknadsförs som kulturhuvudstaden och har ett brett utbud av kulturrelaterade 

attraktioner i form av museer, stadsvandring, sightseeing, gallerier, kyrkor och andra 

historiska byggnader. Dessutom finns ett stort utbud av natur- och fritidsaktiviteter, bland 

annat vandring, cykling, båtturer och golf (www.trondelag.com). Eftersom Trondheim ligger 

vid kusten finns även ett antal badplatser samt Norges största inomhusbadanläggning 

(www.trondheim.com). Självklart finns även ett brett utbud av affärer och shopping. 

 

                                                 
3
 De kommersiella gästnätterna i Trondheim innefattar endast hotellnätter då det inte finns någon tillgänglig 

statistik över antalet gästnätter på vandrarhem, stugbyar och campingplatser.   

http://www.statistikknett.com/abb/excel/ar-utvikling/kommune/marked-kommune.xls
http://www.statistikknett.com/abb/excel/ar-utvikling/kommune/marked-kommune.xls
http://www.mittsverigeturism.se/images/stories/mst/documents/2009_destinationer.pdf
http://www.turist.ostersund.se/app/projects/turistbyranny/images/arsredovisning_otk_2009.pdf
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Östersund marknadsför sig som vinterstaden och därmed erbjuds många vinteraktiviteter i 

form av exempelvis långfärdsskridskoåkning och skidåkning, både på längden och utför. 

Östersund är inriktat på aktiva semestrar med natur- och friluftsaktiviteter (Jamtland.se). På 

turistbyråns hemsida rekommenderas aktiviteter såsom fiske, cykling, golf, jakt, hästridning, 

kanotpaddling, klättring, skidåkning och vandring. Precis som andra städer lockar även 

Östersund med shopping. En annan dragare till staden är matkulturen och jämtländska 

matupplevelser. Östersund karaktäriseras av några starka attraktioner såsom de årliga 

skidskyttetävlingarna, museet Jamtli, äventyrsbadet Storsjöbadet, älgfarmen Moose Garden 

och stadsfestivalen Storsjöyran (www.turist.ostersund.se).  

 

Tillgängligheten mellan städerna 

Järnvägen som sträcker sig mellan Sundsvall och Trondheim är elektrifierad på den svenska 

sidan, men inte på den norska. Det har sedan början på 90-talet funnits förslag på att 

elektrifiera sträckan Östersund-Trondheim för att kunna införa snabbtåg. Norska staten har 

dock valt att inte satsa på detta, vilket gör att sträckan fortfarande körs med diesellok (svt.se). 

Sträckan Östersund-Trondheim tar nästan fyra timmar och trafikeras av två tåg dagligen i 

vardera riktningen, medan sträckan Östersund-Sundsvall tar knappt 2,5 timmar och trafikeras 

av fyra till fem tåg dagligen (www.veolia-transport.se).   

 

Vidare förbinds städerna av E14 där det mellan Sundsvall och Östersund går en daglig 

direktbuss. Det är även möjligt att ta sig mellan de två städerna med andra busslinjer, men då 

krävs minst ett byte. Mellan Östersund och Trondheim går däremot inga busslinjer 

(www.lanstrafiken-z.se; www.ybuss.se). Samtliga tre kommuner har en flygplats men det går 

inga direkta flyglinjer mellan städerna (http://www.swedavia.se/sv/SundsvallHarnosand; 

http://swedavia.se/sv/AreOstersund; http://www.avinor.no/lufthavn/trondheim).  

 

Tillgängligheten mellan städerna varierar och det är tydligt att det är lättare att ta sig mellan 

Sundsvall och Östersund än mellan Östersund och Trondheim. I följande avsnitt presenteras 

intervjusvaren där bland annat tillgängligheten tas upp som ett potentiellt hinder för 

upprättandet av ett turistiskt samarbete mellan städerna. 
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4. Sammanställning av intervjuerna 

 

4.1 Samverkan mellan städerna i dagsläget 
 

Under intervjuerna framkom att det förkommer dialoger och utbyten mellan såväl 

kommunerna som de regionala turismorganisationerna i Sundsvall, Östersund och Trondheim. 

Däremot verkar det inte finns något formellt och långsiktigt samarbete. Den interaktion som 

förekommer mellan städerna kretsar oftast kring specifika projekt eller evenemang. Produkt- 

och marknadssamordnaren på Trøndelag Reiseliv beskriver ett flertal projekt som drivits i 

samverkan mellan Trøndelag Reiseliv och Jämtland Härjedalen Turism. Hon påpekar, precis 

som VD:n på Östersund Turist & Kongress, att det i de allra flesta fallen handlat om 

INTERREG-projekt. Projektansvarige på Jämtland Härjedalen Turism förklarar att de inte har 

någon gemensam turismsatsning med Trøndelag Reiseliv i dagsläget med anledning av de 

strukturella förändringar som båda organisationerna genomgått under de senaste åren, men 

planer finns på att ta upp kontakten igen. 

 

VD:n på Mitt Sverige Turism och representanten för Jämtland Härjedalen Turism konstaterar 

att de regionala turismorganisationerna i Sverige samarbetar mycket sinsemellan samt med 

flera norska turismorganisationer, däribland Trøndelag Reiseliv. Det finns dock inget specifikt 

samarbete som endast innefattar Sundsvall, Östersund och Trondheim. 

 

Turistchefen på Visit Trondheim och VD:n på Östersund Turist & Kongress framhåller att 

den samverkan som finns mellan turistbyråerna i respektive stad främst innefattar utbyte av 

turistbroschyrer. Båda beskriver relationen sinsemellan som vänskaplig, men att det saknas ett 

regelrätt samarbete. Representanten för Östersund Turist & Kongress beskriver även hur de 

båda regionerna i många år haft en gemensam turistbroschyr som tagits fram under ett tidigare 

projekt.  

 

4.2 Orsaker till avsaknaden av ett turistiskt samarbete 
 

Projektansvarige på Jämtland Härjedalen Turism och Turistchefen på Visit Trondheim har 

svårt att se ett turistiskt samarbete mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim inom en 

överskådlig framtid. De anser att avståndet mellan städerna är för långt för att få till ett lyckat 

samarbete, och de ser inte någon självklar vinst med ett samarbete utifrån besökarnas 

perspektiv. 

  

Övriga informanter anser inte att steget är långt till ett turistiskt samarbete mellan städerna. 

VD:n på Östersund Turist & Kongress påpekar att dagens SÖT-samarbete redan arbetar en del 

med turism då utveckling av kultur- och upplevelsenäringarna ingår som en del i projektet. 

Hon beskriver även hur gemensamma projekt och produkter emellanåt marknadsförs av alla 

tre städerna. För tillfället pågår exempelvis utvecklingen av en pilgrimsled som sträcker sig 

mellan Sundsvall och Trondheim. 

 

Turistbyråansvarige på VisitSundsvall menar att städerna måste hitta något gemensamt att 

lyfta utåt för att kunna locka turister till regionen. Hon anser dock att detta kan vara svårt 

efterson städerna är inriktade på olika saker. Representanten för Trøndelag Reiseliv och VD:n 

på Mitt Sverige Turism menar även de att det först och främst krävs en bra gemensam produkt 

för att kunna få till ett lyckat marknadsföringssamarbete mellan städerna. Städerna har olika 

målgrupper och att samarbeta kring gemensam marknadsföring skulle därför inte vara lyckat 

enligt Mitt Sverige Turisms representant. Hon poängterar dock att det finns turistiska 
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samarbeten inom andra områden än just marknadsföring, och att dessa kan vara mycket 

givande. 

 

Enligt turistchefen på Visit Trondheim och VD:n för Östersund Turist & Kongress är 

resursbrist, i form av både mänskliga och ekonomiska resurser, en viktig orsak till varför det 

inte upprättats något turistiskt samarbete. Turistbyråansvarige på VisitSundsvall framhåller att 

Sundsvall fram tills för två år sedan inte hade någon som arbetade med strategisk utveckling 

av besöksnäringen.  

 

VD:n på Mitt Sverige Turism beskriver hur försök till samarbeten har påbörjats vid ett flertal 

tillfällen. Enligt henne har det inte lyckats på grund av att det saknats en tydlig definition av 

vad städerna ska samarbeta kring och på vilket sätt, något som även representanten för 

Jämtland Härjedalen Turism konstaterar.  

 

4.3 Fördelar med ett samarbete 
 

De tillfrågade informanterna kan alla se fördelar med ett turistiskt samarbete mellan 

Sundsvall, Östersund och Trondheim. Genom en gemensam marknadsföring skulle fler 

besökare kunna lockas till regionen. VD:n på Östersund Turist & Kongress framhåller främst 

nyttan med att utbyta erfarenheter. 

 

Hälften av informanterna menar att en fördel med ett samarbete är möjligheten att nå ut till 

fler målgrupper samt mer långväga marknader. Representanten för VisitSundsvall menar att 

städerna tillsammans får kraft att synas mer, vilket är viktigt med tanke på den hårt 

konkurrensutsatta marknaden. Även VD:n på Mitt Sverige Turism ser fördelar i form av 

stordrift och kostnadseffektivisering.   

 

4.4 Nackdelar med ett samarbete 
 

Informanterna kan inte se några större nackdelar med ett turistiskt samarbete. VD:n på 

Östersund Turist & Kongress menar dock att det är viktigt att samarbeten på nära håll inte 

prioriteras bort på grund av ett samarbete på långt håll, vilket är en fråga om resurser. Att det 

är många små aktörer som ska samsas inom samarbetet är något som VD:n på Mitt Sverige 

Turism ser som ett problem – ju större område desto fler aktörer som ska komma överens.  

 

Projektansvarige på Jämtland Härjedalen Turism påpekar att det kan bli ett problem om de 

berörda aktörerna anstränger sig så mycket för att passa in i ett samarbete att de glömmer bort 

vad de själva har att sälja. Turistchefen på Visit Trondheim menar att det är en nackdel att 

området är så pass stort, något som gör det svårt att sälja på marknaden.  

 

4.5 Utformningen av ett potentiellt samarbete 
 

Informanterna har något olika uppfattning om hur ett turistiskt samarbete skulle kunna 

utformas. Hälften av dem är ense om att paketeringen är viktig – att det måste skapas en 

produkt som ger en reseanledning och som är köpbar för marknaden. Produkt- och 

marknadssamordnaren på Trøndelag Reiseliv och turistchefen på Visit Trondheim är ense om 

att ett samarbete skulle kunna drivas i form av ett projekt med kompetens från de tre städerna. 

Representanten för Visit Trondheim menar att det finns för lite resurser inom existerande 

organisationer och att ett samarbete skulle kräva EU-medel genom ett INTERREG-projekt. 
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Hon anser precis som majoriteten av informanterna att det är SÖT-samarbetets ansvar att 

starta upp ett turistiskt samarbete.  

 

Projektansvarige på Jämtland Härjedalen Turism anser att SÖT-samarbetet måste vidgas till 

att innefatta hela arbetsmarknadsregionerna, inte bara städerna. Enligt henne är det svårt att 

paketera tre städer eftersom det inte är något som besökarna efterfrågar. Det är bättre att lyfta 

fram de starkaste produkterna i varje region och på så vis skapa en bild av, och marknadsföra, 

hela regionen. Jämtland Härjedalen Turisms representant anser dessutom att kommunerna bör 

dra sig tillbaka och låta de lokala företagen styra, något som även VD:n på Mitt Sverige 

Turism anser vara viktigt. De menar att företagen måste vara delaktiga och kunna påverka, 

samt se vikten av att samarbeta. De båda informanterna är dock ense om att någon offentlig 

aktör bör ta initiativet till, och medfinansiera, ett samarbete. Detta för att det är svårt att hitta 

resurser inom näringen samt för att lyckas ena alla aktörer kring ett samarbete. 

Projektansvarige på Jämtland Härjedalen Turism tillägger att kommunerna är något före sin 

tid när det gäller samarbetsfrågan, samt att SÖT-projektet fortfarande är för okänt inom 

turismnäringen i området för att det ska kunna driva ett samarbete. 

 

4.6 Hinder för upprättandet av ett samarbete 
 

Sammantaget ser informanterna inga större hinder för upprättandet av ett turistiskt samarbete, 

annat än resurser. Turistbyråansvarige på VisitSundsvall och VD:n på Mitt Sverige Turism 

nämner emellertid att bristen på intresse skulle kunna utgöra ett eventuellt hinder. 

VisitSundsvalls representant ser även att konkurrensen mellan städerna utgör ett hinder då 

Sundsvall, Östersund och Trondheim konkurrerar om samma besökare och ser varandra som 

konkurrenter istället för samarbetspartners.   

 

Projektansvarige på Jämtland Härjedalen Turism nämner liksom tidigare att för mycket av 

offentlig styrning utgör ett hinder. Hon påtalar även att det inte finns någon vi-känsla i 

regionen, samt att det är svårt att få fram finansiering som inte kommer från EU. Det gäller 

enligt henne att få företag att se så stor nytta med samarbetet att det vill satsa eget kapital. 

 

Avstånden 

Avståndet mellan städerna har enligt informanterna ingen betydelse för ett samarbete i sig, 

men det kan däremot utgöra ett hinder när det gäller gemensam marknadsföring. VD:n på Mitt 

Sverige Turism påpekar att avstånden kan kännas långa för besökare, även om de som bor i 

området inte upplever avstånden som något hinder. Detta gör enligt turistchefen på Visit 

Trondheim att produkterna inte blir säljbara. Turistbyråansvarige på VisitSundsvall förutser 

dock inte några problem med att sälja in en stor region till utländska besökare, däremot kan 

det enligt henne bli svårare att locka den inhemska marknaden.   

 

Hälften av informanterna påpekar att ett samarbete inte hade varit aktuellt om Sundsvall, 

Östersund och Trondheim hade legat i södra Sverige/Norge. De menar att människorna som 

bor i mittregionen däremot är vana med långa avstånd, dessutom har städerna inga alternativa 

samarbetspartners på närmare håll. 

 

Turistchefen på Visit Trondheim och projektansvarige på Jämtland Härjedalen Turism 

uppfattar dock avstånden som ett hinder. De rekommenderar fler mindre samarbeten istället 

för ett stort, förslagsvis ett mellan Sundsvall och Östersund, och ett annat mellan Östersund 

och Trondheim. Representanten för Jämtland Härjedalen Turism gör tydligt att det är svårt 

nog att få aktörerna inom Jämtland och Härjedalen att samarbeta, och att få aktörerna inom en 



23 

 

region som sträcker sig mellan Sundsvall och Trondheim att samarbeta skulle vara ännu 

svårare.  

 

VD:n på Östersund Turist & Kongress och projektansvarige på Jämtland Härjedalen Turism 

anser att det är viktigt att kommunerna satsar på infrastrukturen mellan städerna, med den 

kommer turisterna automatiskt. Utan fungerande kommunikationer och bra tillgänglighet 

fungerar inte ett samarbete.  

 

Nations- och länsgränser 

Majoriteten av informanterna anser inte att det faktum att regionen sträcker sig över nations- 

och länsgränser har någon negativ inverkan på upprättandet av ett samarbete. 

Turistbyråansvarige på VisitSundsvall och VD:n på Mitt Sverige Turism påpekar istället att 

gränserna kan vara något positivt som berikar. Det kan enligt dem finnas mycket att lära av 

varandra eftersom städerna har olika förutsättningar.  

 

Finansieringsfrågan kan bli ett problem på grund av gränserna, något som både representanten 

för Mitt Sverige Turism och produkt- och marknadssamordnaren på Trøndelag Reiseliv 

påpekar. Enligt sistnämnda är varje region mest intresserad av att marknadsföra sig själv. 

VD:n på Mitt Sverige Turism och företrädaren för Jämtland Härjedalen Turism tar upp 

skillnader i arbetsmetoder och arbetskultur mellan Sverige och Norge, vilka kan utgöra hinder 

i ett samarbete. Hälften av informanterna framhåller att de INTERREG-projekt som funnits, 

och finns, mellan Sverige och Norge syftar till att överbrygga känslan av att gränserna utgör 

något hinder.  

 

Projektansvarige på Jämtland Härjedalen Turism beskriver Västernorrland, Jämtland och 

Trøndelag som tre regioner med olika maktstrukturer. Enligt henne har Västernorrland varit 

turbulent i jämförelse med Jämtland. Trøndelag har å sin sida en tydlig hierarki där det är 

viktigt att vända sig till rätt person. 

 

Kulturella skillnader 

Informanterna är så gott som eniga om att de kulturella skillnaderna inte påverkar 

förutsättningarna för ett turistiskt samarbete. De menar att det endast är små detaljer som 

skiljer svenskar och norrmän åt, och att dessa inte har någon betydelse. Representanten för 

Jämtland Härjedalen Turism menar emellertid att det finns tydliga skillnader i arbetskultur. 

Även om det kan vara roligt att lära känna varandra kan det vara svårt att samarbeta. Enligt 

henne pratar alla visserligen om samma saker och är överens om hur saker och ting ska göras, 

men när det väl kommer till handling agerar svenskar och norrmän tämligen olika.  

 

4.7 Gemensam marknadsföring 
 

Majoriteten av informanterna är eniga om att städerna skulle kunna marknadsföra 

paketlösningar i form av rundresor som stäcker sig från kust till kust. Turistchefen på Visit 

Trondheim framhåller att besökare som kommer till Skandinavien gärna vill uppleva flera 

länder under en och samma resa. Däremot tror informanterna att det blir svårt att 

marknadsföra området som en gemensam region. Flera av informanterna betonar att det i 

dagsläget är svårt nog att få destinationerna inom respektive län att samarbeta, något som 

måste fungera innan det är möjligt att fundera över ett stort samarbete mellan länen. Enligt 

representanten för Visit Trondheim blir en region som sträcker sig mellan städerna alldeles för 

stor, och budskapet för otydligt. VD:n på Mitt Sverige Turism anser att en gemensam 

marknadsföring bör tänkas igenom ordentligt och att syftet med samarbetet måste vara tydligt. 
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Enligt henne kan en gemensam marknadsföring i syfte att positionera sig som ett bälte av 

intressanta städer vara givande. Däremot är det inte rimligt att tro att besökare kommer att 

besöka de tre städerna under en och samma resa.  

 

Projektansvarige på Jämtland Härjedalen Turism och VD:n på Mitt Sverige Turism är 

övertygade om att det blir svårt att etablera ett nytt varumärke på marknaden. Representanten 

för Jämtland Härjedalen Turism menar att det varken finns kapital eller styrka till det, och att 

det inte finns tillräckligt mycket att tjäna på det. VD:n på Mitt Sverige Turism anser att det 

blir extra svårt eftersom regionen är konstruerad och inte ses som en naturlig korridor av 

besökarna. Regionbegreppet måste enligt de båda informanterna breddas till att även innefatta 

områdena runt omkring städerna, för att det sedan ska kunna skapas en marknadsföring där de 

mest kända attraktionerna i regionen lyftas fram. För att lyckas med detta måste kommunerna 

enligt projektansvarige på Jämtland Härjedalen Turism dra sig tillbaka eftersom de alltid 

måste vara rättvisa och inte får favorisera någon.    

 

Enligt företrädaren för Mitt Sverige Turism bör städerna samarbeta genom att dra besökare till 

varandra. Besökarna skulle kunna få information och rekommendationer om de andra två 

städerna när de besöker en av dem, något som skulle vara mycket värdefullt för alla 

inblandade aktörer.   

 

Potentiella målgrupper 

Turistbyråansvarige på VisitSundsvall och representanten för Jämtland Härjedalen Turism 

menar att medelålders européer kan tänkas vara intresserade av en stor mittnordenregion. 

Projektansvarige på Jämtland Härjedalen Turism framhåller dock att då måste hela regionen 

räknas med, inte bara städerna eftersom det inte är intressant att besöka tre städer under en 

och samma resa. Regionen skulle då kunna vara intressant för södra delarna av Sverige och 

Norge, samt Holland, Danmark, England och Finland. Även representanten för Mitt Sverige 

Turism anser att en breddning av regionbegreppet skulle innebära att i princip vilken marknad 

som helst kunna vara intresserad av regionen, exempelvis besökare från Ryssland, Holland, 

Tyskland och Polen. 

 

Hälften av informanterna tar upp problemet med att de tre städerna främst är varandras 

marknader och att de därför försöker locka turister från varandra. Besökare från Trøndelag är 

Jämtlands viktigaste utländska marknad samtidigt som besökare från Jämtland är en viktig 

målgrupp för Västernorrland.  

 

VD:n på Östersund Turist & Kongress och VD:n på Mitt Sverige Turism påpekar att det krävs 

en homogen produkt innan det är möjligt att spekulera i vilka målgrupper som skulle kunna 

tänkas vara intresserade av regionen. Hälften av informanterna tror på att skapa ett samarbete 

kring vandring och cykling mellan städerna, något som de menar är attraktivt på marknaden i 

dagsläget. Med detta följer att målgrupper som är intresserade av denna typ av aktivitet även 

är målgruppen för en gemensam marknadsföring. Turistchefen på Visit Trondheim menar 

dock att detta är nischprodukter som endast tilltalar ett fåtal. Även projektansvarige på 

Jämtland Härjedalen Turism nämner att pilgrimsvandringen som SÖT-samarbetet i nuläget 

satsar på är en nischad produkt som det inte går att tjäna några stora pengar på. VD:n för 

Östersund Turist & Kongress poängterar att det är viktigt att attrahera närmarknaden innan det 

är meningsfullt att försöka attrahera långväga marknader.  

 

Fiske, skidåkning och kultur är andra aktiviteter som enligt turistchefen på Visit Trondheim 

skulle kunna dra besökare till regionen. Denna åsikt delas av produkt- och 
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marknadssamordnaren på Trøndelag Reiseliv som även menar att besökare som reser med bil, 

ofta besökare från Nederländerna och Danmark, skulle kunna vara intresserade av en rundresa 

mellan de tre städerna. Då krävs det dock att det finns en bra paketerad produkt.  

 

Turistbyråansvarige på VisitSundsvall och VD:n på Mitt Sverige Turism beskriver hur 

städerna i dagsläget främst lockar besökare från närregionerna. Representanten för Mitt 

Sverige Turism menar att detta inte kommer att förändras så länge samarbetet enbart 

inkluderar städerna. Företrädaren för Visit Sundsvall spekulerar däremot i om städerna genom 

ett samarbete skulle kunna nå ut till mer långväga marknader.  

 

Hälften av informanterna uttrycker att Sundsvall och Västernorrland många gånger hamnar 

utanför samarbeten eftersom de inte har samma målgrupper som Jämtland och Trøndelag. 

Projektansvarige på Jämtland Härjedalen Turism menar att politikerna behöver tänkta om och 

låta marknaden styra turismutvecklingen och vilka områden som ska samarbeta. Turistchefen 

på Visit Trondheim uttrycker att avståndet är för långt mellan Sundsvall och Trondheim, och 

att ett samarbete mellan enbart Trondheim och Östersund skulle vara ett att föredra. VD:n på 

Mitt Sverige Turism påpekar att shopping är Sundsvalls starka dragare och att IKEA har en 

viktig roll. Nu har dock Trondheim fått ett eget IKEA och shoppingbesökarna från Trøndelag 

har därför minskat. Sundsvalls kasino lockar däremot en del norrmän då kasinon är olagliga i 

Norge, något som representanten för Mitt Sverige Turism påtalar.    

 

4.8 Sammanfattning av informanternas åsikter  
 

Nedan visas en tabell som sammanfattar vilka frågor informanterna är eniga kring. 

 

Majoriteten (minst 4 av 6) enig kring 

Steget är inte långt till ett turistiskt samarbete mellan städerna  

Ett samarbete skulle generera fördelar i form av fler besökare till 

regionen 

Det finns inga större nackdelar med ett samarbete 

Det är SÖT-samarbetets ansvar att starta upp ett turistiskt samarbete 

Avstånden, nationsgränsen och de kulturella skillnaderna utgör inga 

större hinder för upprättandet av ett turistiskt samarbete 

Det skulle vara möjligt att marknadsföra paketlösningar i form av 

rundresor mellan städerna 

Det skulle inte vara lönsamt att marknadsföra städerna som delar av 

en gemensam region 

Tabell 3. Sammanfattning av vilka frågor majoriteten av informanterna är eniga kring.  

 

Det står klart att informanterna är positiva till samarbete, även om de har svårt att se en 

gemensam marknadsföring av regionen. Däremot råder oenighet kring varför det i dagsläget 

inte existerar något turistiskt samarbete mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim. 

Informanterna har även olika åsikter om hur ett samarbete skulle kunna utformas, vilka 

städer/regioner som bör ingå i ett samarbete, samt vilka målgrupper som skulle kunna vara 

intresserade av en mittnordenregion.  
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Beroende av 

finansiering  

från EU 

 
Svag lokal 

förankring 

 

Svag 

sociokulturell 

sammanhållning 

 
Öppen och 

positiv politisk 

miljö 

 

Långt geografiskt 

avstånd, bitvis 

undermålig 

infrastruktur 

 

Gränsregionalt 

samarbete inom 

turism i SÖT-

regionen 

5. Avslutande diskussion 

 

5.1 Vilka hinder respektive möjligheter finns för ett gränsöverskridande 

turistiskt samarbete mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim?  
  

Regionala gränsöverskridande samarbeten är något som ligger i tiden och som de allra flesta 

är positiva till. Samverkan sägs skapa tillväxt samt högre attraktions- och konkurrenskraft. 

Det talas sällan om några nackdelar med samverkan, även om samarbeten inte alltid är 

motiverade.  

 

I teoriavsnittet klarlades, med hjälp av en modell, vilka faktorer som påverkar framgången hos 

ett gränsregionalt samarbete inom turism. Nedan presenteras en modifierad version av 

modellen, anpassad till SÖT-regionen.  

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Bearbetning av modell som visar vilka faktorer som påverkar framgången hos ett 

gränsregionalt samarbete inom turism mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim. 

 

Infrastrukturen mellan Östersund och Trondheim behöver förbättras innan flödet av besökare 

kan öka. Bilen är förvisso det vanligaste färdmedlet för inhemska besökare och närliggande 

utländska marknader, vilka utgör de tre städernas huvudmålgrupper. För att kunna locka mer 

långväga marknader krävs dock en fungerande infrastruktur i form av flygplatser, bussar och 

järnvägar. I dagsläget är det besvärligt att ta sig mellan Östersund och Trondheim utan 

tillgång till bil. Här har dagens SÖT-samarbete en viktig roll i att se till att infrastrukturen 

förbättras för att underlätta ett framtida turistiskt samarbete. 
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Den politiska miljön är inget hinder för ett turistiskt samarbete mellan Sundsvall, Östersund 

och Trondheim. Det finns inga hårda gränskontroller mellan Sverige och Norge vilket gör att 

besökare och lokalbefolkningen kan röra sig fritt över nationsgränsen. Kommunpolitikerna är 

dessutom positiva till samarbete och har som sagt startat upp SÖT-projektet just för att 

utveckla samarbetet mellan städerna och stärka regionen. Det finns dock risk för att SÖT-

samarbetet mest är en strategi för kommunerna att få finansiering från EU, och därmed inte är 

ett långsiktigt projekt. Medlet blir då målet i sig, vilket betyder att medlet överskuggar målet. 

 

Den sociokulturella sammanhållningen inom SÖT-regionen är svag. Det är långa avstånd 

mellan städerna vilket gör att regionen inte har någon förankring i lokalbefolkningens 

vardagsliv. Nationsgränsen som delar regionen försvårar skapandet av en gemensam regional 

identitet ytterligare. Sundsvall hamnar många gånger utanför samarbeten då de har andra 

målgrupper än Östersund och Trondheim. Det går inte att komma ifrån att Östersund skulle 

vara den stora vinnaren i ett samarbete då staden ligger i mitten av regionen och lockar 

besökare från både Sundsvall och Trondheim. Sverige har över lag mer att vinna på ett 

samarbete än vad Norge har, eftersom turismströmmarna från Norge till Sverige är större än 

vice versa. De tre städerna skulle alltså inte dra lika stor nytta av att samverka, även om målet 

är att i första hand locka internationella besökare. Detta försvårar upprättandet av ett turistiskt 

samarbete. 

 

Samarbeten ska helst startas upp genom en så kallad bottom-up-strategi där initiativet kommer 

från det lokala näringslivet. Dagens SÖT-samarbete har startats upp av kommunerna och har 

en svag förankring bland de lokala turismföretagen. Det är trots allt den lokala turismnäringen 

som ska se nyttan med att samverka för att samarbetet ska bli långsiktigt hålbart. Något som 

ytterligare försvårar ett samarbete är att lokalbefolkningen inte uppfattar Sundsvall, Östersund 

och Trondheim som en gemensam region
4
. Besökarna uppfattar troligtvis inte heller regionen 

som sammanhållen. Det krävs dock ytterligare undersökningar för att ta reda på hur besökarna 

som kommer till SÖT-regionen rör sig, för att på så vis få reda på om de uppfattar området 

som en eller flera regioner. 

 

Som tidigare nämnts är SÖT-samarbetet i dagsläget beroende av finansiering från EU, vilket 

gör att det inte är långsiktigt hållbart. De lokala aktörerna inom turismnäringen måste se 

vinsten med att samarbeta för att vara villiga att investera eget kapital. För att ta reda på om 

de lokala aktörerna inom de tre kommunerna är positiva till ett samarbete, och om samverkan 

är något de är villiga att investera i, fordras ytterligare studier. Den lokala näringens intresse 

och drivkraft är som nämnts tidigare en grundläggande förutsättning för att ett samarbete ska 

bli framgångsrikt. 

 

De möjligheter respektive hinder som finns för ett turistiskt samarbete mellan Sundsvall, 

Östersund och Trondheim presenteras kortfattat i tabellen nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Se även Grängsjö et al. (2006).  
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Möjligheter Hinder 

Ett samarbete kan generera fördelar i form av 

stordrift och kostnadseffektivisering 
Stort område med långa avstånd 

Med gemensamma resurser kan städerna nå 

ut till fler målgrupper och mer långväga 

marknader, och därmed öka regionens 

konkurrenskraft 

Städerna bildar ingen sammanhållen 

arbetsmarknadsregion 

Ett samarbete kan generera fler besökare och 

därmed ökade turismintäkter och högre 

tillväxt 

Brist på både mänskliga och ekonomiska 

resurser 

De kulturella och språkliga skillnaderna 

mellan Sverige och Norge är små 
Regionen är konstruerad 

Samverkan kan förhindra ohållbar 

konkurrens och skapa en mer hållbar 

turismutveckling 

Det finns ingen vi-känsla eller gemensam 

regional identitet 

Nationsgränsen kan vara något positivt som 

berikar, städerna kan utbyta erfarenheter och 

lära av varandra 

Besökare har inget intresse av att besöka tre 

städer under samma resa 

Det finns redan kontakter mellan aktörer 

inom turismnäringen i de tre städerna 

Nationsgränsen kan orsaka problem gällande 

finansieringen 

Det finns intresse för ett samarbete bland 

kommunerna och de regionala 

turismorganisationerna 

Dagens SÖT-samarbete baseras på EU-medel 

samt ett fåtal nyckelaktörer och är därmed 

inte långsiktigt hållbart 

Ett samarbete kan hjälpa till att skapa 

sammanhållning och en gemensam regional 

identitet 

SÖT-samarbetet har svag förankring i det 

lokala näringslivet 

 
Transporterna mellan Östersund och 

Trondheim är undermåliga 

 Det är många små aktörer som ska enas 

 
Sverige, framför allt Östersund, har mer att 

vinna än Norge – inte ömsesidiga fördelar 

 
Städerna är främst varandras marknader och 

konkurrenter 

 
Städerna har ett spretigt utbud och olika 

målgrupper – ingen homogen produkt 

 
Dagens SÖT-samarbete startades via en top-

down- strategi och drivs av offentliga aktörer 

 
Det är svårt att etablera ett nytt varumärke på 

marknaden 

Tabell 4. Sammanfattning av möjligheter respektive hinder för ett turistiskt samarbete mellan 

Sundsvall, Östersund och Trondheim. 

 

Utifrån ovanstående tabell står det klart att hindren för ett turistiskt samarbete mellan 

Sundsvall, Östersund och Trondheim är fler än möjligheterna. De hinder som framkommit 

bygger dock till stor del på svårigheter gällande ett samarbete mellan de lokala 

turismföretagen i regionen, samt på svårigheter gällande gemensam marknadsföring. Däremot 

finns inga större hinder för ett samarbete mellan de offentliga aktörerna. Risken är emellertid 

att det återigen konstrueras en region via en top-down-strategi eftersom samarbeten av det här 

slaget oftast strävar efter lokal förankring och implementering. 
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5.2 Skulle ett turistiskt samarbete vara motiverat, och i så fall vilken typ? 

 

Städerna har något olika utbud av turismprodukter vilket gör att de inte konkurrerar om exakt 

samma målgrupper. Därmed bör inte konkurrensen mellan städerna vara ett hinder för ett 

samarbete. Det går dock inte att komma ifrån att alla städer har ett likartat utbud. Detta kan 

ses som antingen en för- eller en nackdel. Om städerna försöker locka besökare med samma 

sorts tjänster och attraktioner uppstår konkurrens, vilket försvårar ett samarbete. Däremot är 

det en förutsättning att städerna erbjuder en homogen produkt om de ska kunna marknadsföra 

sig tillsammans. Om kommunerna väljer att satsa på en gemensam marknadsföringsprofil kan 

endast ett fåtal av regionens unika drag och egenskaper väljas ut för att skapa en så entydig 

bild som möjligt. Problemet blir då att enas kring vilka platser och egenskaper som ska väljas 

ut för att lyfta fram hela regionen. Det skulle då vara en fördel om samarbetet innefattade hela 

regionen (länen) för att även kunna lyfta fram betydelsefulla platser mellan städerna, 

exempelvis Åre som drar fler besökare än Östersund till Jämtlands län. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att det är svårt att etablera ett nytt varumärke på marknaden – det tar tid och är 

resurskrävande. 

 

För att en gemensam marknadsföringsstrategi ska bli lyckad krävs att kommuner, lokala 

företag och andra regionala aktörer samarbetar för att skapa en stark destination. Det är viktigt 

att besökarna upplever regionen så som den framställs i marknadsföringen för att de inte ska 

bli besvikna. Frågan är dock om det skulle vara lönsamt för Sundsvall, Östersund och 

Trondheim att marknadsföra sig tillsammans. Som framkommit under intervjuerna är städerna 

främst varandras marknader och är därför mest intresserade av att locka besökare från 

varandra. Detta är en av flera faktorer som talar emot en gemensam marknadsföringssatsning. 

Andra hinder som framkommit är städernas spretiga utbud, den svaga sociokulturella 

sammanhållningen, undermåliga transportmöjligheter, besökarnas bristande intresse för att 

besöka tre städer, samt svårigheten i att etablera ett nytt varumärke på marknaden. En 

gemensam marknadsföringssatsning verkar därför inte vara motiverad.  

 

Marknadsföring av städerna som delar av en gemensam region är således omotiverat. 

Däremot kan det vara lönsamt att marknadsföra paketerade upplevelser som sträcker sig 

mellan städerna/regionerna. Ett exempel på en sådan paketlösning är pilgrimsleden som 

sträcker sig från Sundsvall till Trondheim och som nu håller på att utvecklas för att kunna 

säljas på både den inhemska och den internationella marknaden. Berörda aktörer från städerna 

och omkringliggande områden kan då gemensamt utveckla produkten och utbyta erfarenheter, 

för att sedan marknadsföra produkten var för sig. På så vis kan kommunerna samarbeta och 

hjälpa varandra att locka besökare till regionen utan att behöva samordna, och enas kring, 

marknadsföringsinsatser. Som flera av informanterna uttrycker är det svårt nog att få 

destinationerna inom respektive län att enas kring ett samarbete. Detta måste lyckas innan det 

är möjligt att fundera över ett stort samarbete mellan de tre kommunerna/länen.  

 

Vid uppstarten av ett potentiellt samarbete måste berörda intressenter enas kring en tydlig 

definition av vad samarbetet ska fokusera på, och på vilket sätt. Det är viktigt att alla är 

införstådda med vad samarbetet går ut på och vad det kommer att generera, detta för att 

undvika osämja och felaktiga förväntningar. Ett offentligt samarbete existerar redan i 

dagsläget genom SÖT-projektet. Det är på detta plan som ett turistiskt samarbete i dagsläget 

bör fungera bäst – genom erfarenhetsutbyten och eventuellt försäljning av gemensamt 

paketerade turismprodukter. Städerna har även allt att vinna på att hjälpa varandra att locka 

besökare genom att ge rekommendationer och slussa besökarna vidare till nästa stad eller 

region.   
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5.3 Finns förutsättningar för att skapa en funktionell region för turismen? 

 

Som framgått tidigare behöver tillgängligheten mellan Östersund och Trondheim förbättras. 

De nuvarande transportmöjligheterna är inte tillräckliga för att besökare och fast boende ska 

uppleva regionen som integrerad. Möjligheten att skapa en integrerad arbetsmarknad är 

beroende av en väl fungerande och sammanlänkad infrastruktur, precis som möjligheten att 

skapa betydande turismflöden. Med en väl fungerande infrastruktur följer därmed högre grad 

av utbyte mellan städerna, och det är först då det blir aktuellt att diskutera gemensamma 

marknadsföringsinsatser.  

 

Det ska dock sägas att tillgängligheten mellan Sundsvall och Östersund länge varit 

tillfredsställande och ändå finns inga tydliga tecken på en gemensam arbetsmarknadsregion 

eller en känsla av samhörighet mellan städerna. Detta tyder på att avståndet är för långt och 

därmed utgör ett hinder för skapandet av en funktionell region. Vikten av en gemensam 

regional identitet visar sambandet mellan kulturella och funktionella regioner. Kulturella 

regioner utgör grunden utifrån vilken funktionella regioner kan utvecklas. Införandet av 

snabbtåg mellan Sundsvall och Trondheim skulle eventuellt kunna överbrygga det 

tidsmässiga avståndet och på så vis skapa en sammanhängande region.  

 

För att kunna skapa en funktionell region krävs att hela länen, inte bara städerna, inkluderas i 

ett samarbete. Sundsvall, Östersund och Trondheim skulle inte kunna skapa en gemensam 

regional identitet som endast innefattade befolkningen i de tre städerna. Dessutom är tre 

städer inte intressant ur besökarnas synvinkel då de flesta vill ha en mer nyanserad upplevelse 

som även innefattar landsbygdsområden och naturlandskap.  

 

De utbyten och samarbeten som existerar mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim i 

dagsläget är begränsade och politiskt styrda. För att regionen ska bli funktionell måste 

interaktionen mellan städerna utökas och bli en naturlig del av vardagen för regionens aktörer 

på alla olika nivåer, även för lokalbefolkningen. I nuläget är risken att politikerna satsar på 

kortsiktiga samarbetsprojekt för att regionen ska kunna konkurrera på den internationella 

marknaden. Kortsiktig tillväxt prioriteras då framför långsiktigt tänkande och varaktiga 

relationer. Det är därför viktigt att involvera turismnäringen med dess lokala aktörer som efter 

EU-projektets slut kan driva samarbetet vidare.  

 

En förutsättning för att de lokala aktörerna ska vilja driva ett samarbete är att det finns en 

känsla av samhörighet. Om ett samarbete startas via en bottom-up-strategi är det lokala 

intresset redan ett faktum, och därför är denna strategi att föredra framför en top-down-

strategi där politiker istället försöker skapa ett intresse. Det idealiska skulle vara att Sundsvall, 

Östersund och Trondheim tillsammans bildade en typ av funktionell nätverksregion som var 

politiskt obunden och tedde sig naturligt för lokala aktörer, besökare och lokalbefolkningen – 

något som verkar ligga långt fram i tiden. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 
 

1. Samarbetar ni i dagsläget med någon aktör på de andra orterna? 

2. Städerna samarbetar redan inom andra områden, tror du att steget är långt till ett 

turistiskt samarbete mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim? 

3. Vad tror du är anledningen till att det inte redan finns ett turistiskt samarbete mellan 

städerna? 

4. Kan du se några fördelar med ett turistiskt samarbete? Vilka? 

5. Kan du se några nackdelar med ett turistiskt samarbete? Vilka? 

6. Hur skulle ett turistiskt samarbete kunna se ut? 

7. Vem tycker du skulle kunna ha ansvaret för ett sådant samarbete? 

8. Ser du några hinder för att upprätta ett turistiskt samarbete? Vilka? 

a. Tror du att avstånden mellan städerna påverkar förutsättningarna för ett turistiskt 

samarbete? 

b. Tror du att det faktum att regionen sträcker sig över nations- och länsgränser 

påverkar förutsättningarna? 

c. Tror du att de kulturella skillnaderna påverkar förutsättningarna? 

9. Tror du att det är möjligt att marknadsföra de tre städerna som delar av en enda stor 

region? 

10. Om det skapades ett turistiskt samarbete, vilken/vilka målgrupper tror du då skulle 

vara intresserade av regionen?  

 


