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Sammanfattning 

Bakomliggande intresset för denna uppsats utgår ifrån frågan vilka motiv kommuner har för 

regionalt turismsamarbete. Samarbete har uppmärktsammats inom turismutveckling för att 

konkurrensen mellan destinationer har blivit global. Teorier om motiv för regionalt 

turismsamarbete har verklighetsprövats och jämförts mellan kommunerna Karlskrona och 

Karlshamn. Intervjuer med respektive turistchef genomfördes och teorierna som valts som 

utgångspunkt skiljde sig inte i allt för stor utmärkelse från resultatet. Resultat för motiv till 

regionalt turismsamarbete uppvisade att främsta motiven var; ekonomiska besparingar, utöka 

regionen med fler attraktioner samt för att skapa konkurrensfördelar gentemot andra regioner. 

Några av de valda teorierna stämde inte med kommunernas perspektiv till motiv och ett var 

motivet om kunskapsutbyte. Ett motiv som inte nämndes i någon vald teori men som Karlshamn 

nämnde var att se det regionala turismsamarbetet som en fördel för turisten.  

 

Nyckelord: Destinationsutveckling, Region, Turismsamarbete, Motiv, Kommun 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund  

Vår tanke till denna uppsats var att turismindustrin är under ständig förändring, turister har 

många destinationer att välja från då bland annat internet har bidragit till möjligheten att jämföra 

flera destinationer på kort tid vilket vi anser har bidragit med förväntningar hos turisten. 

Förväntningar ifrån ett lätthanterligt bokningssystem till att destinationen ska kunna erbjuda flera 

aktiviteter. I och med att turisten har ett brett utbud av resealternativ är det svårt som kommun i 

Sverige att utmärka sig från mängden och samtidigt möta turistens förväntningar. Ett alternativ 

som kommunerna har är att samarbeta med andra kommuner. Vad innebär turismsamarbetet och 

vad för utveckling genererar det för kommunen? 

1.1.1. Globaliseringens bidrag till turismsamarbete 

Samarbete mellan aktörer inom turismnäringen har visat sig vara ett effektivt sätt för utveckling 

av turism (Graci, 2013). Samarbete uppstår när en grupp självständiga aktörer som företag eller 

organisationer går samman och strävar mot samma mål och anpassar sig till samma regler (Wood 

& Gray, 1991). Stöd från aktörerna gällande en turismorganisations mål och syften bidrar även 

till effektiv anpassning till omvärldsförändringar (Hall, 2008). Därtill beskriver Dwyer m.fl. 

(2009) att framgångsrika organisationer är de som kan anpassa sig till globala förändringar. 

Globaliseringen inom turismnäringen har bland annat bidragit till att fler människor reser varpå 

ett ökat medvetande om fler destinationer har uppkommit vilket har bidragit till att 

destinationerna har mer press på sig för att upprätthålla besöksstatistiken. Det har i sin tur skapat 

ett behov till samarbete mellan närliggande destinationer för att få en större chans att utmärka sig 

som en större turistdestination (Morais & Lin, 2010). 

 

Samarbete finns på många olika nivåer inom turismorganisationer, som lokala, regionala, 

nationella, sub-nationella och internationella nivåer (Hall, 2008). Haugland m.fl. (2011) och 

Morais och Lin (2010) påstår att globaliseringen har ökat konkurrensen mellan destinationer och 

turismorganisationer på de olika nivåerna, medan Syssner (2012) istället menar att 

destinationsorganisationer har förstorat bilden av verkliga konkurrensen och regionalt samarbete 

kan uppfattas som en trend och att konkurrensen uppfattas som mer omfattande än vad den är. 

Utifrån resonemanget Syssner (2012) har, uppenbarar sig frågan, om det är nödvändigt att 
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destinationer lägger ner mycket tid och ekonomiska resurser på regionalt samarbete. Vi ställer 

oss därför frågan om det finns andra motiv till regionalt samarbete eller flera motiv som styr.  

Samarbete med andra närliggande destinationer och tillsammans se hela området som en 

gemensam turistdestination ger regionen en möjlighet att få en ny produkt samt att nå ut till 

annan marknad (Grängsjö, 2006). Samarbete inom turism kan därmed ses som utveckling av 

destinationer.  

1.1.2. Destinationsutveckling 

En anledning till destinationsutveckling enligt Bohlin och Elbe (2011)  är att öka antalet 

besökare till destinationen och förbättra utbudet av produkter. Turistdestinationer strävar även 

efter att öka omsättningen genom fler jobb på lokalnivå, öka skatteintäkter samt att få en stark 

och utvecklingsbar besöksnäring. Med destinationsutveckling menas koordinering av 

turismverksamheter för att få samtliga att fungera som en total turismprodukt (Grängsjö, 2006).  

Den totala turismprodukten beskrivs av Kamfjord (2002) som ett samlat erbjudande av varor, 

tjänster och allmänna nyttigheter som tillfredsställer den resandes behov i samband med ett 

tillfälligt uppehåll utanför hemmet. Som en del av produkten räknas den plats eller område där 

konsumtionen sker. 

Globaliseringen har bidragit till att destinationsutveckling har ökat i både forskningsområde och 

praktiskt tillämpning (Haugland m.fl, 2011). 

 

Turismindustrin har ökat i utsträckning och bidrar till utveckling för destinationen, ekonomisk 

tillväxt och fler jobb inom tjänstesektorn (Lundmark, 2006). Således skapar turismen många 

arbetstillfällen i Sverige, samtidigt som sysselsättningen inom många traditionella basnäringar 

har minskat (Tillväxtverket, 2013). Page och Connell (2009) menar därtill att turism är 

destinationsbunden eftersom platsen är med i konsumtionen och därmed kan turism inte 

förflyttas till platser där kostnader för verksamheten är lägre, vilket kan jämföras med annan 

industri som förflyttas till platser med lägre utgifter. En regions turism kan därmed inte flyttas 

ifrån regionen. Statens offentliga utredningar (SOU, 2007) påpekar att turismen är betydande för 

ekonomin och ger styrka till regional utveckling. Tillväxt i internationellt resande ökar i världen 

och kommer fortsätta att öka. För att utnyttja tillväxten i turism bör en mer samordnad och 

effektiv marknadsföring och marknadsbearbetning skapas för Sveriges regioner, som resmål för 

internationella marknader. Utveckling inom turism och turistnäringen är beroende av flera 
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aktörer och för att skapa en utveckling i högre standard krävs det att samarbete mellan aktörerna 

stärks. För att samarbete i en region ska nå framgång inom turismutveckling behövs samarbetet 

utvidgas till bland annat att aktörer inom och mellan kommuner samarbetar (SOU, 2007) och 

strävar mot gemensam utveckling (A world tourism organization publication, 1994).  

 

Regioner kan bestå av flera olika destinationer som är varierande i både storlek och 

attraktionskraft. Flera artiklar behandlar turisternas resemönster inom regioner mellan olika 

destinationer och nämner samspel mellan destinationer som hur olika destinationer nyttjar 

varandra (Dredge, 1999; Nilsson, 2010). En region är en del av ett område och regioner kan 

skilja i omfattning, från en stadsdel till områden som utsträcks över landsgränser. Ett område är 

en geografisk del, men även ett socialt område med människor som känner samhörighet med 

varandra (Sharpley & Telfer, 2002).  

1.1.3. Turismindustrin i Sverige 

Inom Sverige finns det flera regionala turismorganisationer, VisitSweden hemsida visar 20 

stycken och de flesta regionala turismorganisationer är indelade i Sveriges landskap. Regionala 

turismorganisationers uppgift är att utveckla den lokala turistnäringen, regionens profil, 

marknadsföra det totala utbudet och samordna regionens turismaktörer. Finansieringen av de 

regionala turismorganisationerna utgörs av landsting, kommuner eller privata organisationer 

(VisitSweden, 2013). VisitSweden är Sveriges internationella marknadsföringskanal 

(VisitSweden 
2
, 2013) och marknadsföring av turism är komplicerat. Skillnaden med att 

marknadsföra turismprodukter gentemot andra produkter är att turismprodukter produceras på 

samma ställe som det konsumeras, turismprodukter kan inte lagras, är immateriella, saknar 

äganderätt och varje produkt är olik den andra på grund av olika upplevelser (Fyall & Garrod, 

2005; Kandanpully m.fl., 2001).  

1.1.4. Anledningar till samarbete med destinationer 

Samarbete med regional destinationsmarknadsföring har studerats av Naipaul m.fl.(2009). 

Resultat av studien visar att gemensam marknadsföring med andra destinationer bidrar till att 

förbättra destinationen som en produkt samt att öka områdets förmåga att attrahera turister. 

Wangs m.fl. (2012) studie om anledningar till gemensam marknadsföring för en regional 

destination, visar på att samarbete genom gemensam marknadsföring ger kostnads- och 

positionsfördelar för destinationen.  
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Tidigare forskning om samarbete har varit på faktorer som är avgörande för ett samarbete i en 

regional turistdestination. Många olika faktorer påverkar, både yttre och inre orsaker (Czernek, 

2013).  Med utvecklingen av turistdestinationer menas samarbete med andra destinationer som 

ett utbyte av kunskaper i form av imitationer och innovationer från varandra, enligt Haugland 

m.fl. (2011). Wang m.fl. (2012) håller med om delning av kunskap och lärdomar mellan 

turistområden, men tillägger kostnadsbesparingar och förbättring av regionalprodukt som 

motiveringar för regionalt samarbete. Organisationen Atlantic Canada Tourism Partnership är en 

regional allians med flera olika medaktörer. Deras strategi att dela beslutfattandet kan ha bidragit 

till dess framgång med utveckling av turismmarknadsföring internationellt (Reid m.fl., 2008). 

Samarbetets utformning mellan destinationer är på olika sätt i det anseendet och motiv till att 

samarbeta varierar mellan destinationer. I vilken omfattning utbyte sker mellan kommuner i en 

region och hur beslutsfattande fördelas mellan kommunerna kan påverka turismsamarbetet i 

regionen. Vilka motiv för turismsamarbete har kommuner i en region, där kommuner kan ha 

olika förutsättningar för turism.  

 

Vetenskapliga artiklar om turismsamarbete har varit inom en specifik destination eller mellan 

flera regioner och områden. Vår översikt av tidigare forskning, har inte behandlat vad kommuner 

i Sverige har för aspekter på regionalt turismsamarbete.  

 

Avgränsning i denna uppsats har valts till Blekinge som region och med två kommuner i 

Blekinge att studera närmare. Kommunerna som valts är Karlskrona och Karlshamn. På grund av 

begränsad tid har de andra tre kommunerna i Blekinge valts bort i denna undersökning.  

1.2. Frågeställning 

Vilka faktorer används som motiv till regionalt turismsamarbete för destinationerna Karlskrona 

och Karlshamn? 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga motiv för regionalt turismsamarbete med perspektiv från 

två kommuner. Teorier om regionalt turismsamarbete kommer att giltighetsprövas på 

destinationerna Karlskrona och Karlshamn. 
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2. Metod för att kartlägga motiv till regionalt turismsamarbete 

Vår uppsats utgår från teorier om olika motiv till att samarbeta regionalt inom turism. Teorierna 

styrde materialinsamlingen och resultatet gav en uppfattning om teorierna stämde överens med 

vår undersökning eller inte. Uppsatsen präglas av en deduktiv ansats, som Bryman och Bell 

(2010) beskriver utgår ifrån teori som styr datainsamlingsprocessen och resultatet avgör om 

teorins giltighet kan bekräftas i aktuella fallet. Vår uppsats följer en kvalitativ metod, vilket 

enligt Merrian (2009) innebär att undersökning görs för att beskriva och förstå upplevelser och 

processer där intervjupersoners perspektiv är av betydelse. Intervjupersonernas beskrivning av 

deras motiv till regionalt samarbete har i vår uppsats betydelse för att förstå processen för 

kommunernas val av motiv. Materialinsamlingen från kommunerna Karlskrona och Karlshamn 

är ett kunskapsbidrag och resultatet kan jämföras med motiv från andra kommuner och regioner 

som har eller planerar regionalt samarbete. 

2.1. Urval 

Urval handlar om att välja ut vilka människor som skall besvara undersökningens frågor. 

Populationen som urvalet utgörs av inte bara av människor, utan även exempelvis nationer, 

städer och organisationer (Bryman & Bell, 2010 ). Urvalet för vår uppsats förekommer av väl 

utvalda intervjupersoner på grund av att de innehar den kunskapen som behövs för att besvara 

frågorna för uppsatsen. Populationen av människor för vår uppsats är liten, då population som 

region och kommun valts ut först. Blekinge som region valdes ut baserat på att regionalt 

samarbete förekom tydligt där, med finansiellt bidrag från Europeiska Unionen för regional 

utveckling. Två kommuner som destinationer i Blekinge har valts, vilka är Karlskrona och 

Karlshamn. Karlskrona har valts av orsaken att det är residensstaden i Blekinge (Lindgren, 2013) 

och Karlshamn, som är näst största kommunen i Blekinge, valdes för att jämföra kommunernas 

motiv. 

 

Två intervjupersoner som har position som turistchef i respektive kommun ingår i vår uppsats. 

Vi ansåg att de borde inneha information om respektive kommuns motiv till det regionala 

turismsamarbetet. En tredje intervjuperson har inte kunnat träffas för en intervju och tyvärr är 

personen inte ersättningsbar i vår undersökning. Urvalet av intervjupersonerna behöver vara 

insatta i destinationsutveckling för kommunen och genomföring av testintervju, för att prova om 
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intervjufrågorna blir rätt förstådda av andra (Bryman & Bell, 2010), har inte låtit sig göra då det 

är begränsat med liknande urval som har tid för en testgenomgång. Därav har det varit viktigt att 

intervjufrågorna görs tydligt och anpassas till intervjupersonerna. Ingen av oss hade någon 

tidigare relation till turistcheferna eller någon annan koppling till kommunerna, vilket anses 

enligt Trost (2001) som ett bra urval då urvalet inte väljs på grund av relationer.  

2.2. Insamling av material 

Valda teorier ha utgått ifrån turismvetenskapliga artiklar om regionalt turismsamarbete som 

innefattar både marknadsföring och samarbete mellan aktörer, även litteratur inom samma 

område. Vi vill kartlägga varför Karlskrona och Karlshamn väljer att vara delaktiga i ett 

regionalt samarbete, och utifrån vårt syfte anser vi att kvalitativ intervju är den mest lämpade 

metoden av insamling av material, för att få ett ingående perspektiv hur kommunerna resonerar 

kring regionalt destinationssamarbete. I kvalitativa intervjuer vill forskaren ta reda på 

intervjupersonens perspektiv och synvinklar på inom ett visst ämne (Ahrne & Svensson, 2011). 

Kvalitativa intervjuer är flexibla och tenderar att ändra riktning efter intervjupersonens svar 

(Bryman & Bell, 2010). 

Intervjuerna var semistrukturerade som enligt Bryman och Bell (2010) innebär att intervjuaren 

har med sig några punkter som intervjuaren vill diskutera, vilket för vår uppsats bestod av fem 

huvudfrågor, med tillhörande underfrågor, som utgick ifrån valda teorier. Frågorna var öppna, 

vilket menas att intervjupersonerna kan svara fritt. Det finns inga svarsalternativ i frågorna att 

välja på (Bryman & Bell, 2010). Alla underfrågor ställdes inte under intervjuerna, de var av 

förberedande orsaker på vilken riktning av motiv till samarbete intervjupersonerna skulle prata 

om. Intervjupersonerna talade fritt om vad de arbetade med och hur arbetet gick till, vilket bidrog 

till att många frågor blev besvarade i intervjupersonernas berättande.  

Intervjuerna valdes att göra enskilt med varje intervjuperson, för att intervjupersonerna inte 

skulle påverka varandra eftersom vi ville veta respektive kommuns motiv, och se om deras svar 

skiljer sig åt. Informationen från intervjuerna är primärdata enligt Brotherthon (2011) då 

informationen är ny för vårt ändamål. Även information från internetsidor och rapporter från 

Karlshamn, Karlskrona och Region Blekinge har används, vilket Brotherton (2011) hävdar är 

sekundärdata.  
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Båda intervjupersonerna informerades om vad syftet med undersökningen var innan intervjun, 

vilket Eliasson (2010) menar görs för att intervjupersonerna ska förstå hur upplägget kommer att 

se ut. Således får de tillfrågade inte tvingas till att svara utan måste svara frivilligt (Trost, 2001).  

Vi intervjuade Lena Axelsson som är turistchef för Karlshamn och Terje Pedersen som är 

turistchef för Karlskrona. Intervjuerna ägde rum på respektive turistbyrå i lugna miljöer. 

Axelsson bad om att få frågeställningar innan intervjun, vi skickade henne huvudfrågorna för att 

ge ett bra intryck samt att hon skulle vara positiv till intervjun. Därmed fick Axelsson en 

tydligare beskrivning om vad intervjun handlade om jämfört med Pedersen. Vilket bidrog till att 

hon förberedde sig och gav oss mycket information. 

Intervjuerna spelades in med en diktafon, som en inspelningsapparat, vilket underlättade 

intervjuerna, och gav möjligheten att lyssna på intervjun igen. Eftersom krav finns på att ge 

intervjupersonerna konfidentialitet (Dalen, 2008), blev båda intervjupersonerna tillfrågade om vi 

hade deras samtycke att spela in intervjun på diktafon, och ett löfte gavs om att ljudspåret inte 

skulle användas till något annat än till detta arbete. Tillit skapades då mellan oss respondenterna 

vilket kan ha bidragit till en öppen dialog. 

Båda intervjuarna var närvarade vid samtliga intervjuer, och valet att en av oss ställde de flesta 

frågorna medan den andra antecknade gjordes om det skulle uppstå några tekniska fel på 

diktafonen. Enligt Trost (2005) är två intervjuare att föredra när intervjuer sker med en 

representant från en organisation, för att det anses vara mer artigt, samt att två intervjuare kan 

komplettera varandra. Att endast lyssna på intervjupersonen, utan att samtidigt anteckna 

underlättar intervjun, både för intervjuare som endast behöver fokusera på en sak, samt att 

intervjupersonen kan prata fritt och oron över vad intervjuaren antecknar försvinner. 

Enligt Bryman och Bell (2010) ska intervjuaren vara kritisk mot intervjupersonernas svar, och 

under intervjuerna med turistcheferna tog vi hänsyn till och ifrågasatte hur turistcheferna 

försökte marknadsföra sina destinationer. I det anseendet kan annan information som avser det 

negativa med regionalt turismsamarbete ha blivit osagt. 

2.3. Behandling av material  

Intervjuerna transkriberades kort efter intervjuerna hade ägt rum, intervjumaterialet delades upp i 

olika kategorier, kategorierna relaterar till huvudfrågorna. Kategorierna härstammar ifrån valda 
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teorier, vi har valt att jämföra den informationen vi fick från intervjuerna mot teorierna, för att 

analysera och bedöma vad likheterna samt skillnaderna var. Ghauri och Grönhaug (2010) har 

liknande syn på hur analys i en uppsats ska vara upprättad, genom att analys tillämpas för att 

förstå, reda ut problem och få en inblick av den insamlade informationen. Vi frågade med 

säkerhet om intervjuarnas namn får skrivas i uppsatsen, vilket de godkände. Ett etiskt ansvar är 

att se till att inte svaren snedvrids, vilket Ryen (2004) beskriver som ett etiskt dilemma med 

kvalitativa intervjuer, då intervjusamtalet konstrueras efterhand, därav är användningen av 

diktafon bra under intervjun då intervjusamtalet kan lyssnas på igen. 

2.4. Metoddiskussion 

Nackdelar med att använda en kvalitativ intervjumetod är att svaren representerar en persons 

uppfattning för hela kommunens arbete, vilket kan variera från person till person. I och med att 

Axelsson hade sett frågorna innan hade hon förberett sig, och visste innan intervjun började vad 

hon skulle prata om, vilket ledde till att hon hade mycket information och berättade väldigt 

mycket, men delar av den informationen var inte relevant för vårt arbete. Vi kunde ha varit 

tydligare och utförligare med vad syftet för uppsatsen handlade om.  

Semistrukturerade intervjuer kräver att intervjuaren kommer ihåg vad intervjupersonen sagt, och 

kan ställa följdfrågor samt ändra ordningen på frågeställningen i intervjuguiden under intervjun 

för att passa in på intervjupersonens svar (Bryman & Bell, 2010). Ingen av intervjuarna för 

denna uppsats har tidigare erfarenhet av att intervjua på ett semistrukturerat sätt, därmed kan det 

ha påverkat intervjuerna genom att intervjupersonerna kan ha känt att intervjuarna inte var 

tillräckligt insatta. Frågorna vi ställde varierande vid de olika intervjuerna och det fanns 

svårighet att ställa följdfrågor, eller ändra frågeföljden, även om vi hade många frågor 

nedskrivna passade några inte in, och vissa frågor svarades redan i tidigare frågor.  

Valet av en deduktiv ansats präglas av att arbetet utgår ifrån valda teorier (Bryman & Bell 2010). 

Avgränsning av teorier inom regionalt turismsamarbete formar uppsatsen i en viss riktning. Om 

andra teorier valts hade uppsatsen utformats annorlunda. 
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3. Teori 

3.1. Allmänna teorier om destinationssamarbete 

Att samarbeta regionalt är av stor betydelse för turismens organisering och marknadsföring. 

Regionen koordinerar och sammanför utbudet av attraktioner från de lokala turismföretagen i 

den specifika regionen. En regional turismorganisation kan beskrivas som organisationen där 

ansvar för marknadsföringen är centralt, som exempelvis av en turistdestination (Pike, 2008). 

Dredge (1999) och Naipaul m.fl.(2009) definierar destinationer som en geografisk plats, medan 

Haugland m.fl.(2011) förklarar att destinationer kan ses som ett komplex nätverk av aktörer som 

tillsammans producerar och levererar en mängd olika produkter och tjänster. Bohlin och Elbe 

(2011) beskriver en destination som en plats som utvecklas till ett resmål för turister, således en 

plats där turism utövas. Vi tolkar destinationer i denna uppsats som en blandning av Haugland 

m.fl. (2011) och förklaringen av Bohlin och Elbe (2011), nämligen att en destination är en plats 

där turism sker men samtidigt består destinationen av ett nätverk av turismaktörer som påverkar 

destinationens utveckling.  

Hall och Lew (2009) beskriver turismsystemet som komplext och har tagit fram en modell, 

Complex adaptive system, (CAS), vilket är en modell som förklarar sambandet mellan de olika 

aktörerna i en turistdestination som tillsammans fungerar i ett turismnätverk. Inom 

turismnätverket sker ett dynamiskt samspel där de olika aktörerna agerar parallellt med varandra 

och reagerar kontinuerligt på de andra aktörernas handlingar. Ett turismnätverk kan vara en 

region och kommunerna kan anses vara aktörer i turismnätverket. Detta betyder att kommuner 

inom en region påverkar varandra genom beslut som tas i en enskild kommun samt att 

kommunerna ibland måste anpassa sig till varandra för regionens utveckling. I denna uppsats 

tolkar vi samarbete som Bohlin och Elbe (2011) där två eller flera aktörer av samma eller olika 

slag arbetar tillsammans med gemensamma frågor och mål som ska gynna hela regionen.  

Aktörer på en turistdestination behöver samarbeta för att klara sig ekonomiskt, menar Pechlaner 

(2003) efter fallstudier på ett turistområde. På grund av globaliseringen behövde självständiga 

mindre företag i turistområdet samarbeta med varandra och anpassa sig till utvecklingen som 

skett. Resultat från en undersökning av Naipaul m.fl. (2009) om regional 

destinationsmarknadsföring, är att mindre destinationer har större benägenhet att vilja samarbeta. 
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Undersökningarna visar på att samarbete mellan aktörer behövs i mindre turistdestinationer, dock 

utesluter det inte att större destinationer klarar sig utan samarbete.  

Majoriteten av valda teorier har argumenterat för att samarbete är viktigt inom 

destinationsutveckling. Vi har valt att dela in teorierna i olika kategorier som är grunden till 

motiv för regionalt turismsamarbete. 

Kategorierna är: 

 Möjliga primära motiv till samarbete 

 Konkurrens som motiv till regionalt samarbete 

 Nyttan av samarbete mellan destinationer 

 Stödjer och försvårar regionalt turismsamarbete 

Vi är medvetna om att många motiv sammanflätas i varandra och passar in under flera kategorier 

men anser att denna struktur med fyra kategorier skapar en bra överblick av de olika motiven. 

3.2. Möjliga primära motiv till turismsamarbete 

Genom att en destination ingår i ett regionalt turismsamarbete med andra destinationer för 

destinationsutveckling bidrar det till olika fördelar, Wang m.fl. (2012) beskriver i sin 

destinationsutvecklingsmodell att om destinationerna i regionen har en gemensam ekonomi, 

fördelning av marknadsföringskostnader och stordriftsfördelar vilket ger lägre totalkostnad per 

enhet. När kostnaderna fördelas och regionen satsar på att marknadsföra regionen till en och 

samma målgrupp kan marknadsföringen nå ut till fler människor än tidigare. Naipaul m.fl. 

(2009) har tagit fram en modell om samarbete inom destinationsmarknadsföring där de är av 

samma åsikt som Wang m.fl. (2012) och tillägger att förutom de ekonomiska fördelarna med 

gemensam marknadsföring blir turismsamarbete således mer effektivt genom bättre fördelning 

av arbete. Fyall och Garrod (2005) har även de nämnt att minska produktion- och 

marknadsföringskostnader som motiv till samarbete. 

Ett annat motiv än de ekonomiska till varför destinationer väljer att ingå i ett turismsamarbete 

menar Fyall och Garrod (2005) är att i ett turismsamarbete utbyter destinationsorganisationerna 

kunskap och erfarenheter med varandra, vilket höjer kompetensen inom destinationsutveckling 

för hela regionen. Detta menar Wang m.fl.(2012) är en konkurrenskraftig fördel mot andra 
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regioner för att fler människor med rätt kunskap kan bidra till bättre och effektivare utveckling 

av destinationen. 

Naipaul m.fl. (2009) anser att en av de största faktorerna till motiv till regionalt turismsamarbete 

är att regionens produktportfolio blir bättre och starkare genom att flera områden kombineras till 

varandra. Med en produktportfolio menas en samling där alla produkter finns på samma ställe. 

Till följd av detta kan fler produkter erbjudas till besökaren. Fyall och Garrod (2005) som 

fokuserar på samarbete mellan organisationer menar att ett motiv till att samarbeta är att vidga 

den befintliga produkten med liknande produkter, för att skapa mervärde för produkten. En 

kommun skapar mervärde för turister, och för den egna kommunen genom att förenas med andra 

kommuner som erbjuder liknande produkter.  

Andra motiv för samarbete enligt Fyall och Garrod (2005) är att kunna tillträda nya marknader 

eller produktområden. Sammanslagning och samarbete kan få produkter att nå ut längre och till 

nya områden, då olika organisationer har olika tillgångar på resurser och kontakter som kan 

användas gemensamt i samarbetet. Samarbete kan skynda på utveckling av produkter och 

utveckling av tillträdande på marknader, för att snabbare kunna komma in på nya produkt- och 

marknadsområden. Arbeta tillsammans bidrar till att utvecklingen för att inta nya marknader går 

snabbare än om organisationen arbetar med marknadsföring och utveckling för att nå nya 

marknader enskilt. 

Fler motiv till samarbete är att förena resurser som olika organisationer har för att minska risker. 

Risker kan vara stora resursutlägg, som stora finansiella poster, som enskilda organisationer inte 

klarar av, eller inte vill lägga stora resurser enskilt. Osäkerhet med framtidens 

utvecklingsriktningar som teknologi och marknader är risker. Om stora finansiella kostnader 

fördelas mellan de medverkande i samarabetet, istället för om en organisation står för hela 

utgiften, bidrar det till minskad risk för konkurs. Nya produkter på marknaden kan vara en stor 

ekonomisk kostnad och risk då kostnaden för produkten kan vara betydande. Samtidigt som det 

inte är säkert att investeringen ger den avkastning som var önskad. Genom att samarbeta med 

andra organisationer eller aktörer bidrar det som tidigare nämnt med kostnadsbesparingar i olika 

avseenden, i detta fall samarbete med stora ekonomiska satsningar, men det resulterar även i fler 

som har åsikter angående om en investering är värt att satsa på eller inte (Fyall & Garrod, 2005) 
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Naipaul m.fl. (2009) och Wang m.fl. (2012)  har i sina modeller om regionalt turismsamarbete 

även med vad samarbete har bidragit med till regioner. Resultat av regionalt samarbete är 

liknande till motiv till regionalt samarbete. Naipaul m.fl. (2013) och Wang m.fl (2012)  

behandlar faktorer som att regionalt turismsamarbete bidrar till att skapa en gemensam 

marknadsföring och utvidgande av marknaden. Kostnader blir lägre och används mer effektivt 

om de fördelas mellan regioner och samarbetet mellan regioner resulterar i en växande och 

stabilare ekonomi för regioner.  

Samtliga teorier i stycket möjliga primära motiv till turismsamarbete anses av författarna vara 

primära motiv till samarbete inom turism. Vi vill verklighetspröva teorierna med motiven 

Karlskrona och Karlshamn har som primära motiv till regionalt turismsamarbete. 

3.3. Konkurrens som motiv till regionalt turismsamarbete 

Organisationer, som turismorganisationer, konkurrerar med varandra och utvecklas till att få fler 

fördelar mot konkurrenter, för att bli konkurrenskraftiga. Konkurrensen ökar mellan 

organisationer, men även svårigheten att vara självständig destination, därför är det viktigt att 

utveckla turismsamarbete för att komplettera varandras styrkor från olika organisationer (Fyall & 

Garrod, 2005). En vanlig uppfattning är att kommuner och regioner är utsatta av stor konkurrens, 

genom att alla destinationer tävlar om världens turister, enligt Syssner (2012). Haugland m.fl. 

(2011), Hall (2008) och Morais och Lin (2010) är av den uppfattningen att globaliseringen har 

ökat konkurrensen mellan destinationer och menar att skapa konkurrensfördelar när det handlar 

om destinationsutveckling är av stor betydelse. En strategi hur en destination blir 

konkurrenskraftig är att samarbeta med andra destinationer.  

Marknadsföring av en region, som en destination, har enligt Syssner (2012) fått ett genomslag på 

grund av uppfattningen om stor konkurrens. Syssner (2012) motsätter sig uppfattningen om att 

konkurrensen är så pass omfattande som det påstås, hon menar att destinationer är olika och 

erbjuder olika attribut som attraherar olika turister. Som exempel nämns om Finspång och Flen 

konkurrerar med resten av världen om turisterna, eller om de konkurrerar med 

grannkommunerna och andra delar av Sverige om vissa turister från Sverige och utlandet. 

Pressen för regionalt turismsamarbete kom när nationen uppmuntrade regioner att skapa egen 

tillväxt och att konkurrera med varandra om turister. Teorin Syssner (2012) har grundar sig på att 

hon anser att kommuner har övertygelsen om att alla destinationer konkurrerar med alla 
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destinationer i hela världen, och att de känner press på att samarbeta med närliggande kommuner 

då uppfattningen finns att ”alla andra gör det”. Vi vill undersöka om teorin Syssner (2012) har 

om anledningar till att samarbeta regionalt stämmer med Karlskrona och Karlshamn. 

Ändring av marknadsstruktur som motiv till samarbete är bland annat för att minska möjliga hot 

för framtida konkurrens, även för att upprätta eller förhöja svårigheten för tillträdande till 

marknader för andra organisationer. Marknadsstruktur är olika typer av konkurrens samt kontroll 

över marknaden, som exempel oligopol när det är ett fåtal organisationer som konkurrerar inom 

ett och samma område. Kommuner kan gå ihop till en Region för att skapa konkurrensfördelar 

mot andra kommuner, en anledning kan vara för att få en större chans att bli vald som resmål hos 

turisten. (Fyall & Garrod 2005).  Vi vill se hur valida teorierna om konkurrens kan förklara 

turismsamarbete i Blekingeregionen  

3.4. Nyttan av samarbete mellan destinationer 

Bohlin och Elbe (2011) nämner att attraktioner ses som primära, sekundära eller tertiära.  Vi har 

valt att använda oss av primär, sekundär, tertiär i avseendet för destinationer. Primära 

destinationer kan därför beskrivas som dragningskraften för resan, det vill säga anledningen till 

varför resan görs, medan sekundära destinationer finns utöver men kan samtidigt vara avgörande 

för turisten i valet mellan destinationer. Tertiära är destinationer som för turisten var okänt sedan 

innan och upptäcks på plats. Nilsson (2010) tillägger att sekundära och tertiära destinationer i 

området använder primärdestinationens attraktionskraft. Vilket menas att turister hittar till 

sekundära och tertiära destinationerna med hjälp av primärdestinationen. Sekundära och tertiära 

destinationer kan i sin tur ge ett mervärde för primärdestinationen. Vilket kan vara en anledning 

till att primära destinationer som klarar sig själva inom turism ändå väljer att samarbeta med 

andra destinationer. Vi tolkar teorierna av Bohlin och Elbe (2011) och Nilsson (2010)  som att en 

primärdestination är den kommunen i det givna området som attraherar flest turister samtidigt 

som sekundära och tertiära destinationer menas som de andra kommunerna som inte har lika stor 

besöksstatistik. Sekundära och tertiära kommuner kan gynnas av primärkommunen då turisterna 

vill upptäcka mer av regionen, samtidigt som primärkommunen säkerligen gynnas av sekundära 

och tertiära kommuner då turisten upptäcker att det finns mer än primärdestinationen i området. 

Liknande syn på destinationers användning av varandra har Dredge (1999) som beskriver 

generellt om resemönster, att turister reser till någon primärdestination och tar sig vidare till 
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andra sekundära och tertiära destinationer därifrån, vilket betyder att turister reser runt i området. 

Om turisten har bestämt sig att åka till en specifik destination är chansen stor att turisten är 

intresserad av andra platser i närliggande områden som inte är lika välkända.  Genom besökande 

av de olika destinationerna får turisten ett helhetsintryck av regionen. Trots ett decennium mellan 

de skrivna artiklarna av Dredge (1999) och Nilsson (2010), är författarna av samma 

ställningstagande även om resultaten har kommit fram på olika sätt.  

Vi vill pröva teorierna om nyttan av samarbete mellan destinationer är giltig på Karlskrona och 

Karlshamn.  

3.5. Stödjer och försvårar regionalt tursimsamarbete 

Faktorer som stödjer samarbete mellan kommuner menar Naipaul m.fl. (2009)  är om 

kommunerna har liknande verksamhetsidéer samt att marknadsföringen från början riktar sig till 

samma målgrupp, vilket även är en del i ekonomska motiven som nämns tidigare i uppsatsen. Att 

kommunerna har liknande grundvärderingar om marknadsföring och hur regionen ska utvecklas 

ökar chansen för ett turismsamarbete som fungerar mellan destinationsorganisationerna. Vi 

tolkar denna teori som att ett samarbete underlättar om turismorganisationerna från start arbetar 

på liknande sätt. Svårigheter uppkommer allt oftare inom samarbete om organisationer måste 

enas om en gemensam målgrupp och göra om mål och visioner som stämmer överrens med 

samtliga inblandade organisationer. Genom gemensam turismmarknadsföring till en målgrupp 

minskar ekonomiska utgifter samt att effektiviteten förbättras, för att marknadsföringen blir 

inriktad på en målgrupp för samtliga kommuner och därmed inte utspridd på varje kommun. 

Ytterliggare faktorer som stöder regionalt samarbete är att kommunerna kompletterar varandra, 

effektivast blir det om destinationerna har en liknande grund av turismprodukter och tjänster men 

även att vissa turismprodukter skiljer sig från varandra. Det är enklast att arbeta med kommuner 

som är av samma storlek och utbud, men för att attrahera turister till båda kommunerna behövs 

det attraktioner som skiljer sig mellan kommunerna. Enligt Naipaul m.fl. (2009) bidrar det till att 

områdena kompletterar varandra på bästa sätt vilket är en stödjande faktor i regionalt samarbete.  

Samarbete med andra destinationer bidrar till att det geografiska området utvidgas desto fler 

kommuner som är med i regionen. Vilket bidrar till att den regionala destinationen som 

attraktion blir större geografiskt med turismsamarbete. Det kan vara en stödjande faktor när 
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marknadsföring av regionen utförs, då besökaren får intrycket av att det är en stor destination 

med mycket att upptäcka och uppleva (Naipaul m.fl. 2009). En större destination med fler 

kommuner har större möjlighet att få marknadstillträde på nya utländska marknader, samt att 

kringgå hinder som utgörs av lagar och politiska faktorer för tillträde på marknader utomlands. 

Desto större en organisation är desto mer kan påverkas och desto mer tillförlitlig intryck ger 

organisationen. Det blir viktigt när det ska skapas utländska kontakter som organisationen vill ha 

samarbete med (Fyall & Garrod, 2005).  

Faktorer som goda personliga relationer och kontinuerlig kommunikation är viktigt för ett 

långvarigt och hållbart samarbete. Även rättvis fördelning av fördelar och ansvar för involverade 

inom samarbetet är faktorer som stödjer samarbete (Naipaul m.fl. 2009). Genom möten med de 

olika aktörerna i samarbetet bidrar till bättre sammanhållning och tillit, vilket är viktigt för 

utvecklingen av en organisation. 

Medarbetarna inom ett samarbete kan ha olika prioriteter, vilket utgör hinder för regionalt 

turismsamarbete. Om en kommun vill satsa de finansiella medlen på att renovera eller 

modernisera en attraktion medan en annan kommun vill använda de finansiella medlen till att 

framställa en ny attraktion skapar detta svårigheter att ta beslut som gynnar alla. Olika 

inriktningar som medarbetarna har på marknadsföring resulterar i ingen överensstämmelse. Olika 

intresseinriktningar inom marknadsföring kan bland annat vara målgrupp eller marknad eller 

kostnadsutläggningar. Även brist på vågade handlingar och initiativ är faktorer som hindrar 

samarbete då brist på initiativ och vågade handlingar kan bidra till att utvecklingen hämmas. 

Begränsningar i finansiellt kapital och resurser av människor kan orsaka brist på okonventionella 

handlingar, som att avvika från det traditionella arbetssättet. Utan ekonomiska besparingar är 

satsningar inom destinationsutveckling svåra eller omöjliga att utföra (Naipaul m.fl. 2009). 

Aktörer inom en destination kan utgöra hinder för samarbete, genom hur de uppfattar risker med 

att ingå i ett. Aktörerna kan få uppfattning om att det inte är av värde att lägga tid och ekonomi 

på turismsamarbetet, vilket i sin tur kan bidra till att det regionala turismsamarbetet är 

bristfälligt, då samarbetet saknar viktiga aktörer. Därför är det viktigt att turismorganisationen 

ger ett tillförlitligt intryck och får viktiga aktörer att inse att det gynnar aktörernas verksamhet 

med ett turismsamarbete. Samarbete med andra turismorganisationer kan kräva ytterligare 

arbetskraft och resursbehov. Aktörer som arbetar inom turism och kan ha flera åtaganden inom 
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olika verksamheter kan leda till konflikt i tidsdisposition för de olika uppgifterna (Naipaul m.fl. 

2009). Dessa teorier kommer att ge oss uppfattning om destinationerna har mer stödjande 

faktorer till samarbete, eller tvärtom att destinationerna har fler faktorer som försvårar ett 

turismsamarbete mellan turismorganisationerna, vilket kommer att påverka andra motiv till 

turismsamarbete som sammanflätas in i de andra teorierna. 

3.6. Avslutning 

Valda teorier inom regionalt turismsamarbete utmynnade i dessa huvudfrågor för intervjuer: Vad 

är de främsta motiven för regionalt turismsamarbete? Hur samspelar Ni med andra destinationer i 

regionen? Vad stödjer och försvårar regionalt turismsamarbete? Vad har det regionala 

turismsamarbetet bidragit med? Vilka destinationer ses som konkurrenter? 
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4. Karlskrona och Karlshamns motiv till regionalt turismsamarbete 

4.1. Allmän fakta om Blekinge samt Karlskrona och Karlshamn 

Region Blekinge är en av Sveriges regionala turismorganisationer, turismorganisationen bildades 

år 2004 och består av Blekinges fem kommuner samt Landstinget, dock har det regionala 

samarbetet varit verksamt sedan 1980-talet (Axelsson, 2013). Kommunerna i Blekinge är 

Karlshamn, Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg samt Olofström. Samarbete mellan kommunerna 

ska stärka Blekinge som region. Blekinges reklamfras är; Sweden as its best (Visitblekinge, u.å) 

och tyder på att i Blekinge upplevs det bästa av Sverige. 

Region Blekinge har ett turismprojekt med namn Projektet Attraktionskraft Blekinge där 

ändamålet är att få en ökad samverkan mellan aktörer i regionen. Viktiga uppgifter i projektet är 

att marknadsföra Blekinge, främja produktutveckling, förlänga säsongen, och öka turismen 

(Wictorén, 2013). Blekinge är Sveriges minsta landskap på fastlandet och ligger vid kusten i 

sydöstra Sverige. 

Vi har valt att fokusera på två kommuner i Blekinge, kommunerna som valts är Karlshamn och 

Karlskrona. Karlshamns kommun erbjuder varierande naturförutsättningar, södra kommunen 

präglas av östersjöns skärgård medan inåt landet finns det lövskog och sjöar (Nilsson, u.å). 

Karlshamn har ett invånarantal på cirka 30,000 vilket är hälften av Karlskronas invånarantal som 

har ett invånarantal på cirka 60,000 vilket Axelsson menar är förhållandevis små kommuner. 

Karlskrona är Blekinges största kommun och staden ligger sex kilometer ut i skärgården 

(Pedersen, 2013). Staden är uppbyggd på 1650 öar, kobbar och skär och har blivit utsedd av 

UNESCO som ett världsarv (Visitkarlskrona, u.å).  

Vi vill kartlägga vilka perspektiv Axelsson och Pedersen har på det regionala samarbetet och hur 

det påverkar kommunerna. Intervjun med Lena Axelsson, som är turistchef för Karlshamn, ägde 

rum den 1:a december år 2013 klockan 15:30. Axelsson har varit turistchef i Karlshamn i sex år, 

tidigare har hon arbetat regionalt med turism i Blekinge i 10 år. Hon har därför en stor inblick i 

hur det regionala arbetet fungerar. Intervjun med Terje Pedersen, turistchef för Karlskrona, ägde 

rum den 2:a december år 2013 klockan 14:00. Pedersen, har varit turistchef i Karlskrona i sju år, 

och enligt honom själv kommer han att vara det tills någon kastar ut honom. Tidigare arbetade 

han med projektledning i kommunen och innan det arbetade han i hotellbranschen. Pedersen och 
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Axelsson är med i Region Blekinge, då deras roll som turistchefer kräver att de är involverade i 

det regionala turismsamarbetet, vilket förser intervjupersonerna med perspektiv både från 

kommunen och regionen. Fortsättningsvis kommer intervjupersonerna endast nämnas med 

efternamn. 

4.2. Karlskronas och Karlshamns primära motiv till regionalt turismsamarbete 

Region Blekinge behövs för att visa folk var Karlshamn hör hemma, det är stärkande för en 

mindre kommun att vara med i en region (Axelsson). Det finns ingen superattraktion i Blekinge, 

enligt Pedersen. Med samarbetet mellan kommunerna i Region Blekinge bildas tillsammans flera 

mindre attraktioner och hotell vilket bidrar till en större bas. Axelsson och Pedersen nämnde 

attraktioner som finns i Karlshamns kommun som Eriksberg som är norra Europas största 

vilthägn, Ronnebybrunspark i Ronneby, Sweden Rock festivalen i Sölvesborg, kanot och 

kajakpaddling i sjöar i Olofström och marinmuséet i Karlskrona. Vilket betyder att Blekinge har 

ett brett utbud av mindre attraktioner menar Pedersen. 

Axelsson menar att hon är övertygad över att det behövs en regional nivå, vi klarar inte att lyfta 

oss själva, vi är för små (Axelsson). Region Blekinge behövs speciellt för marknadsföring till 

marknader utomlands, Axelsson berättar att det är ekonomiskt ohållbart och för svårt för 

Karlshamn att marknadsföra sig på egen hand, varje kontakt är en kostnad. Att samla ihop de 

ekonomiska medlen från varje kommun i en gemensam kassa, bidrar till kostnad- och andra 

resursbesparingar. Ekonomiskt motiv är starkt drivande, tillsammans med de andra kommunerna 

kan fokus vara på en sak och göra den uppgiften bra. Genom samarbete blir fler uppgifter gjorda 

bättre menar Pedersen. Region Blekinge får även finansiellt stöd från Europeiska Unionen för att 

genomdriva vissa turismprojekt (Axelsson). 

Axelsson och Pedersen anser att Region Blekinge bör engagera sig mer på utlandsmarknaderna 

och Pedersen menar att förväntningarna på regionalt turismsamarbete, är att organisationen ska 

hantera de stora regionala frågorna som utlandsmarknader samt att ha en internetplattform för 

Blekinge som är aktiv. Internetplattformen som finns i dagsläget är uppbyggd på samma sätt som 

Skånes och Smålands regionala internetplattformar. Region Blekinge håller på att omstruktureras 

för att spara tid och resurser, det ska finnas personal som tar alla stora beslut som rör samtliga 

kommuner. I dagsläget menar Axelsson att Karlskrona och dess turistchef Pedersen, har tilldelats 

mycket av det ansvaret när det handlar om marknadsföring utomlands. Pedersen beskriver att de 
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har varit tvungna att marknadsföra sig utomlands på egen hand men använder Blekinge för att 

synas bättre geografiskt, då ett stort antal människor både svenskar och utländska inte vet vart 

Karlskrona ligger, Vi är en grå fläck på kartan (Pedersen). 

Ett annat motiv för regionalt samarbete är från kundens perspektiv, turisten har inte intresse att 

veta vart kommungränserna går, utan vill veta vad för aktiviteter som finns i närområdena menar 

Axelsson. Det blir underligt om att inte rekommendera om närliggande destinationer. Från 

besöksperspektivet är det stora skäl att samarbeta, jag tror på fokus på besökare och att visa på 

kunskap (Axelsson).  

Visit Sweden samarbetar inte med enskilda kommuner, utan är istället intresserade av regioner i 

Sverige, förutom ett undantag med Ishotellet i Jukkasjärvi. Det är viktigt att ha en gemensam 

plattform på internet där all information om Blekinge samlas, tanken med internetplattformen är 

att samtliga boendealternativ och besöksmål ska vara synliga där. Besökaren ska ha möjlighet att 

paketera ihop sin egen resa med boende och aktiviteter inom hela regionen (Axelsson; Pedersen). 

Barnfamiljer och WHOPS - Wealhty, Healthy, Older, People, vilket står för förmögna, friska, 

äldre personer är de största målgrupperna för kommunerna. Varje besökare är en potentiell 

framtida invånare eller näringsidkare, fler invånare bidrar till mer skatteintäkter som kan 

användas till framtida investeringar (Axelsson; Pedersen).  

Blekinges fem turistchefer träffas en gång per månad och diskuterar projekt, strategier och vad 

kommunernas gemensamma medel ska användas till, menar Axelsson. Enligt Pedersen håller 

mötena på i tre till fyra timmar varje gång. Personal på turistbyrån träffas inte lika ofta för att 

diskutera trender och för att uppdatera varandra, berättar Axelsson. 

4.2.1. Vad regionalt turismsamarbete bidragit till för Karlskrona och Karlshamn 

Digitala kanaler är vad som är aktuellt i marknadsföringen, för Pedersen, eftersom digital 

marknadsföring når många människor till låga kostnader. Med en given budget som region 

Blekinge har, betyder det att använda den marknadsföringsaktiviteten som är mest effektiv för 

den givna budgeten. Det senaste året har en ny internetplattform byggds för Blekinge. Pedersen 

berättar att det turistiska varumärket för Karlskrona är Visit Karlskrona och att hela Blekinge har 

valt att använda sig av Visit innan namnet på kommunen. Axelsson beskriver att Karlshamn har 

arbetat med Visit Blekinge för marknadsföring via internet, och att alla kommuner har olika Visit 
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internetsidor, men att Visit Blekinge är den gemensamma. Visit Blekinge är kopplad till alla 

kommuner i Blekinge. Det som skrivs på varje kommuns Visit sida av betydelse för hela 

regionen förs även över till Visit Blekinges hemsida, vilket handlar om bo, äta och göra. Över 

Visit Blekinge finns Visit Sweden, därför finns det ett system, enligt Pedersen. Enligt Axelsson 

är viljan att alla aktörer som bidrar till turism i Blekinge ska bli bokningsbara på samma ställe, 

på Visit Blekinge. Axelsson fortsätter med att Visit Blekinge har provision på 12 procent i 

jämförelse med andra bokningsbara sidor som har provision på 20 procent. Hemsidorna kan även 

bli mobilanpassade, tillägger Axelsson.  

Pedersen hävdar att turistmängden har ökat varje år, både för Karlskrona och Blekinge. 

Blekinges marknadsandel av den svenska turismomsättningen har ökat från 2,00 procent till 2,19 

procent mellan åren 2011 och 2012. Blekinge erhåller finansiellt stöd ifrån Europeiska Unionen, 

för utveckling av regionen. Från år 2011 till år 2012 har turismomsättningen ökat med över 200 

miljoner kronor. Även utlandsmarknader som Blekinge prioriterar har ökat med 22,1 procent i 

samma statistik (Attraktionskraft Blekinge, 2013). Axelsson nämner att Karlskronas kommun 

hade starkare dragning förr att attrahera turister åt nordöstra närliggande områden som Kalmar 

län, medan Sölvesborgs kommun i västra Blekinge hade starkare dragningar åt närliggande 

områden i väst som Skåneregionen. 

4.3. Konkurrens för destinationerna Karlskrona och Karlshamn 

Närliggande regioner och områden som Skåne, Österlen, Kalmar och Växjö är de som utgör 

störst konkurrens för Blekinge, enligt Axelsson och Pedersen. Även konkurrens mellan de andra 

kommunerna i region Blekinge är aktuellt men enligt Pedersen väljer de att inte se det på det 

sättet (Pedersen). Karlskrona är en grå fläck på kartan, jämfört med andra etablerade turistorter. 

Pedersen ser storstäder som konkurrenter till Karlskrona eftersom storstäder attraherar många 

turister (Pedersen). Konkurrens styrs också av vilken inriktning destinationen har, de 

destinationer med likvärdiga attribut blir konkurrenter som Skåne och Smålandsregionen, de 

landskapen har likvärdig natur. Axelsson menar att globalt sett så är hela världen konkurrenter, 

då alla destinationer konkurrerar om turistens ekonomiska resurser. Turism är förflyttning av 

konsumtion, grundidén är att turister ska åka till en destination och spendera pengar. Axelsson 

menar att Karlshamn dock inte konkurrerar med någon storstad utan destinationer som har 

liknande läge och struktur.  
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4.4. Nyttan av turismsamarbete mellan destinationerna 

Större attraktioner för turister finns utspritt i regionen, som Pedersen nämner som profilbärare på 

Blekinges plattform på internet. Marinmuseet som finns i Karlskrona är profilbärare för hela 

regionen eftersom det är ett riksintresse och utlandsintresse, enligt Pedersen, men nämner också 

att Blekinge inte har en superattraktion som drar in många miljoner. Istället finns många bra 

mindre utbud som Region Blekinge vill visa upp. Pedersen nämner platser i varje kommun och 

även festivalevenemanget Sweden Rock som är en profilbärare för hela regionen. Sweden Rock 

nämner även Axelsson genom att det åstadkommer full beläggning i Karlshamn under den tiden 

festivalen hålls.  

Axelsson nämner fyra platser som attraherar turister mest i Karlshamn, vilka är Kreativum som 

är ett ”Science center”, Tjärö som ett naturreservat, Laxfisket som funnits sedan 1200-talet och 

Eriksberg som är ett vilthägn. Varje sommar anordnas även en festival i Karlshamn, 

Östersjöfestivalen som är en gratisfestival lockar närmare en kvarts miljon besökare varje år 

vilket gör det till en av Sveriges största festivaler (Nilsson, u.å) Axelsson nämner även 

Marinmuseet i Karlskrona, men tillägger att alla som besöker Blekinge inte har samma primära 

mål, som exempel reser fiskare till Blekinge för laxen i åarna och inte till Karlskrona. 

Karlshamns kommun medger att Karlskrona har mycket som attraherar turister, jämfört med de 

andra kommunerna i Blekinge.  

Pedersen anser att alla kommuner tycker att deras egna verksamheter är viktigast, men att de 

insåg i strategiarbetet för region Blekinge att de behövde de stora attraktionerna som profilbärare 

för att få besökare till Blekinge. Samtidigt marknadsför sig Karlskrona mycket själva, de har tre 

personer som jobbar på marknadsföringsavdelningen i Karlskrona och har kommit åt större 

marknad genom internet och kanaler via transportörer, berättar Pedersen.  

 

4.5. Stödjer och försvårar regionalt turismsamarbete 

Turistchefen för Karlskrona anser att det är viktigt att det finns ett generellt utvecklingsmål för 

kommunerna i Blekinge. Det är viktigt att alla arbetar mot samma mål och ser det viktiga med att 

arbeta tillsammans. Samma målgrupp och marknad är även väsentligt mellan kommunerna inom 

regionalt samarbete enligt Pedersen. Huvudmålgrupperna som Karlskrona marknadsför sig till, 

är barnfamiljer och WHOP´S. Pedersen menar att de inte tror på marknadsföring till unga vuxna, 
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som målgruppen DINKS - Double Income No Kids, som står för dubbel inkomst och inga barn. 

Karlshamns målgrupp är blandat, enligt Axelsson, men anser att Karlshamn inte har en målgrupp 

som skiljer sig från andra kommuner i Blekinge. Barnfamiljer och WHOP´S är de största 

målgrupperna i Karlshamn, men även laxfiskare på våren. I region Blekinges aktivitetshandbok 

är den regionala turismstrategins primära målgrupp WHOP´S och aktiva barnfamiljer 

(Attraktionskraft Blekinge, 2012). Enligt turistcheferna är den inhemska marknaden stor, runt 85 

procent, och resten består enligt Pedersen av tyskar, polacker, danskar och Axelsson tillägger 

holländare.  

Ett sätt som kommunerna behåller kommunikationen på, är att turistcheferna i Blekinges fem 

kommuner träffas en gång per månad, enligt Pedersen är turistcheferna goda vänner och arbetar 

ihop. På mötena ska alla få bli hörda, enligt Axelsson, och det inträffar sällan tuffa diskussioner 

om vad som är rätt eller fel. Axelsson hävdar att frustration förekommer om saker som är 

självklara på lokal nivå inte är det på regional nivå, det är den regionala nivån som har hand om 

samordningsfrågorna. Den regionala nivån menas med de människor som tar besluten över 

turistcheferna. Axelsson nämner även att de olika kommunerna i Blekinge försöker synkronisera 

öppettider på turistbyråer med varandra. Vissa hotell arbetar över kommunala gränser, vilket 

Axelsson menar på att hotellen och andra aktörer tänker regionalt och vill främja regionalt 

turismsamarbete.  

Däremot anser Pedersen att kommunerna är väldigt olika, både i storlek och resurser, på frågan 

om hur samarbetet fördelas på ansvar och fördelar mellan kommunerna. Karlskrona tar mer 

initiativ för att det är den största kommunen, och de har flest personer som jobbar inom turism 

jämfört med de andra kommunerna i Blekinge, enligt Pedersen. I de tre mindre kommunerna, 

Sölvesborg, Olofström och Ronneby har turistchefen även andra ansvarområden, som till 

exempel kultur- och fritidschefsposter. Pedersen nämner att kommunerna har olika 

förutsättningar, men att alla är medvetna om rollerna de har i Region Blekinge som de olika 

förutsättningarna ger. Karlskrona har förutsättningar för att ta initiativ och sätta agenda och press 

på de andra kommunerna. Utmaningen som Pedersen anser, är att inte alla i Blekinges 

kommuner ser Karlskrona som den största, vackraste och bästa kommunen, det har alltid varit en 

mindre konkurrens mellan öst och väst i region Blekinge. 
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Karlskrona samarbetar inte regionalt med lokala frågor, ej heller Karlshamn, men Pedersen anser 

att de flesta av turismfrågorna i regionen innefattas och tas upp i samarbetet, vilket menas att 

kommunerna löser problem tillsammans. Axelsson hävdar att det är svårt om tre av fem 

kommuner är för en fråga och två är emot, vilket kan hända eftersom Karlskrona har starkare 

dragning att attrahera turister åt områden nordöst som Kalmar län medan Sölvesborgs kommun 

som ligger längst västerut i Blekinge har dragningar åt områden i väst till Skåneregionen. 

Axelsson menar att regionala turismsamarbetet inte alltid är lätt, och att en person måste stå för 

det regionala vilket betyder att den personen beslutar det som är bäst för regionen när 

kommunerna har olika åsikter.  

Pedersen menar att Blekinge ligger nära länder som Polen, Ryssland, Litauen, Danmark och 

Tyskland, och kan marknadsföra svensk natur till dem. Enligt Axelsson lockar naturen turister 

till Blekinge, och menar att Blekinge består av varierande natur som skärgård, insjö och åar för 

laxfiske. I mindre kommuner menar Axelsson att det oftast finns en mindre budget för 

investeringar som rör turism. Axelsson menar att Karlshamn inte har egna behov som skiljer sig 

från region Blekinge eftersom kommunerna är delägare i det. Samtidigt marknadsför sig 

Karlskrona på egen hand till Polen och Danmark, på grund av transportförbindelse som båt 

mellan Karlskrona och Polen och samarbete med Öresundsbron vilket innebär att Öresundsbron 

marknadsför Karlskrona för att få fler danska bilister att köra över bron (Pedersen). 

4.6. Avslutning 

Informationen vi fick från intervjuerna kan sammanfattas med att Axelsson och Pedersen var 

båda övertygade om att regionalt turismsamarbete är nödvändigt. Turismsamarbetet är 

nödvändigt för att det ger ekonomiska fördelar, gällande marknadsföring. Regionen blir större 

och innefattar fler attraktioner. Attraktioner i Blekinge finns utspritt till alla kommuner, medan 

Karlskrona ändå innehar fler turismaktiviteter. Karlskrona och Karlshamn har samma målgrupp 

och marknad och har likvärdig uppfattning om vilka områden som utger störst konkurrens. 
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5. Analys 

5.1. Allmän analys av Blekinges turismsamarbete 

Region Blekinge stämmer in i beskrivningen om region och regionalt samarbete i teorin av Pike 

(2008) med att samordna attraktioner på ett ställe för turisten och att marknadsföra Blekinge som 

en destination. 

Hur kommunerna i Blekinge sammarbetar, och påverkar varandra kan kopplas med CAS teorin 

av Hall och Lew (2009). Axelsson och Pedersen intygade att kommunerna i regionen arbetar 

tillsammans, men även var för sig. Då regionen är liten till både invånarantal, och geografisk 

utformning påverkar kommunerna varandra genom beslut och satsningar. Projekt 

Attraktionskraft Blekinge har som mål att öka samverkan mellan aktörerna i regionen, vilket 

kopplas till CAS modellens förklaring på turismnätverket.  Axelsson nämnde att hotellkedjor har 

hotell i de olika kommunerna, och därmed jobbar över de kommunala gränserna. Vi tolkar det 

som att CAS teorin stämmer till viss del överens av Blekinges regionala arbete för att Blekinge 

har ett system för väderskiftningar då regionen har både inomhus och utomhusaktiviteter. 

Aktiviteter inomhus är bland annat ”Science center” och Marinmuséet. 

Enligt teorin av Naipaul m.fl. (2009) om att mindre destinationer har större benägenhet att 

samarbeta, bör Karlshamn ha större anledning till att samarbeta då kommunen har hälften av 

invånarantalet mot Karlskrona. Vi tolkade från intervjuerna att Karlshamn och Karlskrona har 

lika stor benägenhet att samarbeta, vilket inte stämde överrens med Naipauls teori (2009), dock 

är vi inte medvetna om vad definitionen mindre destinaitoner exakt avser.  

Marknadsföring för Blekinge handlar mycket om att nå internationella marknader, med svensk 

natur som fokus då Blekinges slogan är; Sweden as its best. Blekinge marknadsför svensk natur 

och kan uppvisa varierande naturförutsättningar. Alla regioner i Sverige kan dock marknadsföra 

svensk natur, och den marknadsföringen bör inte attrahera turister från närliggande svenska 

regioner då tillgången till svensk natur finns runt omkring. 

Av orsaken att marknadsföring till internationella marknaden prioriteras finansiellt, kan 

marknaden utomlands anses vara en stor del av turismomsättningen. De utländska turisterna står 

för 15 procent av besökarna i Blekinge, resterande 85 procent är svenskar. Blekinges största 

marknad är således den inhemska, men det finansiella läggs istället på marknadsföring till den 
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utländska marknaden. För att inte förlora delar av den Svenska marknaden bör Blekinge även 

marknadsföra sig till svenskar, då turistchefen för Karlskrona nämnde att även svenskar inte 

besitter kunskapen om vart Blekinge ligger i Sverige. Karlskrona ansvarar för det mesta av 

marknadsföringen, och ett motiv till att Karlskrona vill samarbeta regionalt är för att kunna vara 

med i Visit Sweden, vilket skulle bidra till att synas mer på den utländska marknaden. Dock kan 

utländska turister i Sverige spendera mer än svenska, enligt vår uppfattning.  

5.2. Primära motiv till regionalt turismsamarbete 

Teorierna om motiv till regionalt samarbete tyder på att de ekonomiska frågorna var ett stort 

motiv för samarbete, denna slutsats har vi kunnat göra, då det återkom i de flesta teorierna vi 

utgick ifrån. När vi jämförde teorin om att det ekonomiska motivet var stort med Karlskrona och 

Karlshamns motiv till regionalt samarbete, stämde det till stor del, vi kom fram till den slutsatsen 

då både Axelsson och Pedersen hävdade att kommunerna ifråga saknar den ekonomi för att 

kunna marknadsföra sig självständigt, speciellt till marknader utomlands. Utan samarbetet hade 

det varit omöjligt att marknadsföra i samma omfattning som region Blekinge gör i dagsläget. 

Teorin som Naipul m.fl. (2009) har om gemensam marknadsföring handlade förutom om att 

bespara resurser och kostnader, var det en stor fördel om marknadsföringen var riktad till en 

gemensam målgrupp. Att ha en gemensam målgrupp stämde in på Karlskrona och Karlshamn då 

både Axelsson och Pedersen berättade att deras främsta målgrupp var WHOP´S och 

barnfamiljer, vilket gynnar marknadsföringsarbetet då kommunerna inte behöver kompromissa 

om vilken målgrupp de ska satsa på. Vi är medvetna om att de andra kommunerna i regionen 

som vi inte har haft intervjuer med möjligtvis har andra önskemål.  

Trots att Karlskrona har stort ansvar och bekostar det mesta av marknadsföringen till marknader 

utomlands ur egen kommunkassa, känner Pedersen att det gynnar Karlskrona, då de nyttjar 

Blekinge som ett större område att marknadsföra. Att nyttja regionens område togs även upp i 

teorierna som ett stort motiv till att samarbeta, det bidrog till att produktportfolion blev större. 

Det bekräftades tidigt i intervjuerna med Axelsson och Pedersen att öka produktportfolion var en 

anledning bakom samarbetet. Axelsson nämnde bland annat att Karlshamn är en för liten 

destination och behöver Blekinge för att få en större chans synas på kartan, med fler kommuner 

kan mer erbjudas till turisten.  
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När alla attraktioner är samlade i en enhet kan det erbjudas mer till besökaren. Vilket stämmer 

överens med Naipaul m.fl.(2009) teori om mervärde för besökaren. Axelsson menade att utan 

Region Blekinge har Karlshamn svårt att nå ut till utländska marknader. Vi tolkar därför att 

teorin om att förstärka produktportfolion överensstämmer med de båda kommunernas motiv till 

samarbete. 

Axelsson nämnde ett motiv för Karlshamn som inte nämndes i teorierna, motivet var att förenkla 

för kunden och se det ur deras perspektiv. Om regionen är en samlad enhet underlättar det för 

besökaren att hitta till nya destinationer samt att besökaren får en positiv bild av Karlshamn då 

de är hjälpsamma med att hitta nästa resmål för turisten. Motiv om att samarbeta för att förenkla 

resandet för besökaren, som Axelsson gav, har inte hittats i någon av de vetenskapliga artiklarna 

som lästs till denna uppsats, dock kan en orsak vara att de artiklar vi har läst har haft 

utgångspunkt ur ett organisationsperspektiv och inte besöksperspektiv. Vi anser att om fler motiv 

hade ett perspektiv ur besökarnas synvinkel kan turismarbetet bli mer långsiktigt.  

Resursbesparandet i form av tid och personal hade kommunerna som motiv till samarbete 

regionalt, dock såg inte samarbetet ut på det viset i dagsläget att resurser sparades i den 

utsträckning som var önskvärt. Pedersen och Axelsson nämnde i intervjuerna att organisationen 

höll på att omstruktureras för att ha människor att arbeta på heltid med stora frågor om regionen, 

vilket skulle minska arbetet hos turistcheferna i respektive kommun, vilket vi tydde var önskvärt 

hos båda turistcheferna. 

Varje månad träffas samtliga fem turistchefer i regionen och har möte i några timmar om deras 

verksamhet. Inte fullt så ofta träffas även övriga personalen för att utbyta inforation och vad som 

är aktuellt. Enligt oss finns inte träffarna för att utbyta kunskap utan för att utveckla region 

Blekinge, och därmed stämmer inte kunskapsmotivet in tillräckligt som motiv för Karlskorna 

eller Karlshamn. 

Teorier om att inta nya marknader genom samarbete av Fyall och Garrod (2005)  stämde in på 

Karlskrona och Karlshamn när det gäller marknader utomlands, då både Axelsson och Pedersen 

ansåg att de behöver vara ett större område för att vara intressant för utlandsmarknaden. Dock 

vet vi inte vad Karlskrona eller Karlshamn har för visioner om framtiden, om de funderar på att 

inta andra kundmarknader, eller om de har planer på att ändra Blekinges positionering. Utifrån 
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intervjuerna verkade båda turistcheferna vara mitt uppe i det nya regionala samarbetet, och att 

båda var fokuserade på det projektet som rörde omstrukturering av organisationen. 

Gemensamma investeringar som kommunerna i Blekinge har gjort tillsammans är 

internetplattformen VisitBlekinge, där information om alla kommunerna ska finnas för att 

förenkla för turistens beslut över hur sitt eget semesterpaket ska se ut, med regionens olika 

aktiviteter. Att de har valt att investera i den internetplattformen, kan vara att närregionerna som 

Småland och Skåne har likadant system, vilket skapar ett helhetsperspektiv för södra Sverige, 

som vi tolkar att Blekinge gärna vill innefattas inom. Teorin av Fyall och Garrod (2005)  om att 

minska risker genom att förena olika organisationers resurser stämmer till viss del in med 

kommunernas gemensamma investering av Blekinges plattform, då en gemensam investering 

kan tyda på stora finansiella kostnader som kommuner enskilt inte vill ta, och även att 

internetplattform är teknologi som kan medföra risk genom osäkerhet för teknologins utveckling 

i framtiden.  

Bidraget Blekinge får av Europeiska Unionen för att bedriva vissa projekt anser vi har ett motiv 

till fortsatt samarbete, vi vet inte vad summan på bidraget är men anser att det är betydande för 

den framtida turismutvecklingen för regionen. 

5.2.1. Vad regionalt turismsamarbete bidragit till för Karlskrona och Karlshamn 

Turistchefen för Karlshamn hävdar, i möjliga primära motiv till turismsamarbete, är att 

Karlshamns kommun inte har tillräcklig stor ekonomi för att bedriva enskild marknadsföring 

utomlands. Kommunerna i Blekinge har en gemensam marknadsföring, där de tillsammans 

finansierar marknadsföring för Blekinge. Vilket betyder att tillsammans blir kostnader lägre för 

marknadsföring för enskild kommun om kommunerna delar på kostnaden, med gemensam 

marknadsföring. Kommunernas samarbete regionalt har skapat gemensam marknadsföring, med 

lägre kostnader som följd vilket är enligt teorin om vad regionalt samarbete kan bidra med. 

Blekinge har ökat turismomsättningen under tiden med Region Blekinge, vilket innebär att 

regionalt turismsamarbete har bidragit till att ekonomin växer i regionen. Även teorins faktor att 

samarbete bidrar till utvidgad marknad passar in på det regionala turismsamarbetet i Blekinge. 

Kommunerna i Blekinge har haft olika turistfokus, att attrahera besök på deras destination, på 

grund av att kommunerna har olika nära till närliggande regioner. Kommuner i väst har haft 

turister i sydvästra Sverige som fokus och Blekinges kommuner i öst fokuserar på turister norr 
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om Blekinge. Tillsammans har Blekinge båda marknaderna, vilket menas att kommunerna har 

marknaderna gemensamt, och därmed är marknaden utvidgad på grund av samarbetet. Därtill har 

utlandsmarknader även ökat under regionala samarbetet, vilket kan anses utvidga marknaden 

med samarbete (Naipaul. 2009). 

Utöver fyra faktorer som Naipaul (2009) nämner, är bidragande faktorer av samarbete regionalt, 

vilka stämmer in på Blekinge, finns en till faktor som emanerat från samarbetet i fallet med 

kommunerna i Blekinge. Turistcheferna för Karlskrona och Karlshamn anser att kommunernas 

internetsida Visit, är viktig som redskap för att synas, den har byggts upp nyligen, och används 

gemensamt samt enskilt av kommunerna. Eftersom Visit är inom ett system, innebär det att 

samarbete behövs för att systemet skall fungera. Kommunernas Visit-hemsidor har samma 

system, även Blekinges Visit-hemsida är gemensam. Internetsidor är viktigt i dagens samhälle 

och förmånlig marknadsföring. Utan turismsamarbetet mellan kommunerna skulle inte Visit-

hemsidorna finnas för Blekinges samtliga kommuner. 

5.3. Konkurrens som motiv till regionalt turismsamarbete 

Varken Karlskrona eller Karlshamn nämnde att de kände sig pressade, eller att det var en trend 

att samarbeta regionalt med turism, som teorin Syssner (2012) har, är baserad på. Trots att inte 

intervjufrågan var ställd på det sättet, för att undvika att ha en ledande fråga, anser vi att det 

möjligtvis kan vara svårt att erkänna, eller att veta att det är samhällets trender som ligger bakom 

uppfattningen om att regionalt samarbete är det rätta valet. Dock nämnde Axelsson att 

VisitSweden som marknadsför Sverige utomlands endast förutom ett undantag, bara samarbetar 

med regioner, som tidigare nämnts i Karlskronas och Karlshamns primära motiv till regionalt 

turismsamarbete.  Därför kan det vara en bra strategi att samarbeta regionalt med turism om 

kommunerna vill få en chans att synliggöras utomlands i form av en länk på VisitSwedens 

hemsida.  

På frågan om vilka konkurrenter Karlskrona har gav Pedersen ett mer tydligt svar än Axelsson, 

att det var närregionerna som utgjorde det största hotet. Axelsson nämnde närregionerna som 

huvudkonkurrenter också men såg konkurrensen mer ur ett globalt perspektiv, hon nämnde att 

alla destinationer konkurrerar med alla, på det ena eller andra sättet. Vi drar därför slutsatsen att 

teorin Syssner (2012) har, jämfört med kommunernas uppfattning, att konkurrens är stor 
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stämmer till stor del överens med Axelssons syn men inte riktigt med Pedersens tolkning på 

konkurrensen. 

Vi tolkar att teorin av Fyall och Garrod (2005) om att samarbete skapar konkurrensfördelar 

gentemot andra destinationer stämmer överens med Karlskrona och Karlshamns perspektiv då 

båda turistcheferna påpekar att det är viktigt att synas för att vara ett val för turisten. Vilket 

samarbete mellan kommuner i Blekinge åstadkommer då Blekinge blir som en större destination 

som kommunerna kan konkurrera som mot andra närliggande regioner. 

5.4. Nyttan av turismsamarbete mellan destinationerna 

Kommuner i Blekinge använder varandra genom att nyttja varandras attraktioner i sin 

marknadsföring. Profilbärarna för Blekinge som Karlskronas turistchef berättar om, innebär att 

ingen kommun saknar medverkan i att attrahera turister till regionen. Vilket kan menas att 

turister reser runt i Region Blekinge, som destinationsområde. Karlskrona har enligt Pedersen en 

attraktion av riksintresse och utlandsintresse, vilket kan betyda att den attraktionen attraherar 

många turister till Karlskrona och Blekinge. Karlshamns turistchef nämner den attraktionen i 

Karlskrona utöver attraktioner i Karlshamns kommun, och medger att Karlskrona har mycket 

som attraherar turister som kommer till Blekinge.  

Tolkat ur Dredge (1999) och Nilssons (2010) teorier om hur destinationer nyttjar varandra drar vi 

slutsatsen att Karlskrona kan vara primärdestination i Blekinge. Anledningar är för att 

Karlskrona attraherar flest turister av Blekinges kommuner samt marknadsför sig själva och 

Blekinge, vilket påvisar även att Karlskrona bör klara sig självständigt. Karlshamn och andra 

kommuner i Blekinge kan ses som sekundära och tertiära destinationer som Karlskrona använder 

som mervärde för att bli mer attraktiv för turister, eftersom Karlskrona marknadsför Blekinge 

själva för att kunna attrahera fler turister till Blekinge men även till sin egen kommun. Vilket kan 

innebära att Karlskrona är säkra på att många turister besöker just Karlskrona när de kommer till 

Blekinge. 

Region Blekinge lägger mest resurser på att marknadsföra Karlskrona, vilket bidrar att 

Karlskrona blir kommunen som turister främst reser till. Karlshamn verkar nyttja 

attraktionskraften som Karlskrona har på turister, då Karlshamn inte marknadsför sig själva, men 

tillåter att Karlskrona marknadsför sig som Blekinge. Turistchefen för Karlshamn menar att det 
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beror på turisten vad som blir primärt som destination vid en resa, då laxfiskare reser primärt till 

åar i Blekinge och inte till Karlskrona. Även när det gäller festivalarrangemanget Sweden rock 

blir den  primära destinationen för festivalens besökare. Karlshamn nyttjar Sweden rock eftersom 

Axelsson anser att det blir full beläggning i Karlshamn under festivaltiderna, vilket gör 

Karlshamn till sekundär destination i det fallet då festivalen är primärt för besökarna medan 

Karlshamn besöks utöver det. 

Naipauls (2009) teori om att mindre turistdestinationer har större benägenhet att samarbeta än 

större destinationer kan överensstämma i denna uppsats med Karlshamn, då Karlshamn behöver 

hjälp med det ekonomiska, som marknadsföring och att attrahera turister till området, men även 

Karlskrona som vi har analyserat till att vara primärdestination i Blekinge och som har dubbelt 

med invånarantal än Karlshamn behöver samarbete, för att synas utomlands vilket skulle vara 

svårt utan samarbetet med resten av kommunerna i Blekinge. 

5.5. Stödjer och försvårar regionalt turismsamarbete 

En faktor som stödjer samarbete i teorin är om kommunerna har liknande verksamhetsidéer, 

vilket turistchefen i Karlskrona verkar veta, då han hävdar att gemensamma mål för kommunerna 

skapar ett bättre samarbete i regionen. Även målgrupperna och marknaden är likadan mellan 

kommunerna är viktigt. Vilket teorin stämmer då inriktning mot samma målgrupper behövs för 

gemensam marknadsföring, vilket stödjer samarbete regionalt genom att gemensam 

marknadsföring minskar ekonomiska utgifter till respektive kommun och även förbättrar 

marknadsföringens effektivitet. Att Karlskrona och Karlshamn båda uppger att WHOP´S och 

barnfamiljer är deras huvudmålgrupper stödjer samarbetet och marknadsföring av regionen. 

Målgrupperna WHOP´S och barnfamiljer är Blekinges primära målgrupp och därmed kan 

effektiv marknadsföring göras till de målgrupperna. De primära turistmålgrupper i Blekinges 

kommuner kan ha anpassats till vilka målgrupper som alla kommuner har gemensamt, då 

Karlskrona och Karlshamn nämner att de marknadsför sig till WHOP´S och barnfamiljer, men att 

kommunerna har andra målgrupper som passar in lokalt till enskilda kommuner också, men som 

inte passar in för hela Blekinge.  

Marknaden är närliggande länder och områden för kommunerna i Blekinge, vilket stödjer i teorin 

att kommunerna går ihop och samarbetar, för att det geografiska området som attraktion ska 

utvidgas, och attrahera den gemensamma marknaden mer. Dock är inte alla kommunerna 
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likadana geografiskt, alla inte ligger vid kusten och har skärgård, men alla kommuner ligger vid 

vatten då resterande kommuner har åar och sjöar. Kommunerna kompletterar varandra istället 

som en stödjande faktor till samarbete.  

Grunduppfattningen för ett samarbete inom turismutveckling är liknande för kommunerna i 

Blekinge genom att turistcheferna vet grunden för att marknadsföra Blekinge som helhet, men 

även att kommunerna förstår det viktiga i att samarbeta med varandra för att de inte syns om de 

är själva. Att profilbärare för regionen, som nämns tidigare i Nyttan av turismsamarbete mellan 

destinationerna, har valts ut för att kommunerna har insett vilka huvudattraktionerna är i 

Blekinge. Samtidigt vill en del kommuner marknadsföra sig själva och få en annan målgrupp än 

primära för Blekinge eller turister från ett land eller annan marknad. Kostnader för 

marknadsföring hindrar kommuner som Karlshamn att marknadsföra sig på egen hand, medan 

Karlskrona marknadsför sig själva till marknader som innefattar att enbart Karlskrona gynnas av, 

vilket kan försvåra samarbetet enligt teorin för att ingen överensstämmelse mellan kommunerna 

görs. Andra aktörer i destinationerna samarbetar över kommungränser vilket hjälper regionala 

turismsamarbetet inom turism genom att de stärker samarbetet från lokalnivå genom viljan att 

attraherar turister till olika kommuner i regionen. 

Kommunerna har olika förutsättningar, men de ser till att fördelning av fördelar och ansvar blir 

rättvist inom regionen genom att alla kommuner bidrar med pengar och är därmed delägare och 

att alla ska få sina röster hörda på mötena som turistcheferna har varje månad. Samtidigt tar 

Karlskrona på sig större ansvar för marknadsföring av Blekinge, vilket enligt teorin menar inte 

stödjer samarbetet med rättvis fördelning. På grund av olika förutsättningar som kommunerna 

har, bidrar fler faktorer som försvårar regionala samarbetet än stödjer det i teorin om att brist på 

okonventionella handlingar hindrar regionalt samarbete, då Karlskrona tar mer initiativ än 

resterande kommuner. 

En del av kommunerna i Blekinge har inte många som arbetar inom turism, turistcheferna där har 

även andra arbetsuppgifter, vilket kan vara en logisk orsak inom teorin att de inte tar initiativ. 

Teorin menar att brister på okonventionella hämmar samarbete, och kan bero på begränsat 

ekonomiska resurser och resurser som människor. Karlshamn nämner inte att Karlskrona tar 

tillräckligt med initiativ, men Karlskrona har fler som arbetar inom turism i kommunen och har 

även råd att marknadsföra sig själva och tar ansvar över att marknadsföra Blekinge, vilket tyder 
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på att de tar initiativ och att de andra kommunerna inte är lika initiativfulla. Enligt vår mening 

har inte de andra kommunerna valt att vara passiva, men deras förutsättningar gör att turism inte 

kan arbetas med fullt ut i kommunen. Kommunerna vet sina roller inom samarbetet med 

Blekinge, vilket kan förutsätta att samarbete regionalt ändå fungerar, då turistcheferna även säger 

sig vara vänner med varandra och träffas ofta för att arbeta med det regionala samarbetet. 

Kommunikationen mellan kommunerna är i det fallet bra, vilket är en stödjande faktor för 

samarbete regionalt. Faktorer som stödjer eller försvårar ett samarbete kan vara bidragande 

motiv till att fortsätta eller avsluta ett samarbete. Karlskrona och Karlshamn har fler faktorer som 

stödjer än försvårar det regionala turismsamarbetet och de är medvetna om att vissa delar inom 

samarbetet behöver förbättras. Stödjande faktorer för regionalt turismsamarbete kan anses vara 

en anledning till fortsatt samarbete med varandra.  
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6. Slutsats  

Syftet med uppsatsen var att kartlägga motiv för regionalt turismsamarbete med perspektiv från 

två kommuner. Teorier om regionalt turismsamarbete giltighetsprövades på destinationerna 

Karlskrona och Karlshamn. Vi har under uppsatsen klargjort att flera teorier stämde på 

Karlskrona och Karlshamns motiv till regionalt turismsamarbete och några gjorde inte det. 

Teorierna som valdes har haft en generell utgångspunkt eller applicerats på ett större eller mindre 

område än vad vi valde, vilket bidrar till att vi har anpassat vissa teorier till vår studie. Vi hade 

föreställt oss att svaren från de olika kommunerna skulle skilja sig mer, eftersom Karlskrona är 

en dubbelt så stor stad invånarmässigt och har därför andra förutsättningar än Karlshamn. Den 

stora skillnaden mellan kommunerna var att Karlskrona har fler som arbetar med utveckling av 

turism, vilket ger kommunen mer ansvar gällande marknadsföring. 

Teorin som främst stämde in på Karlskrona och Karlshamn var de ekonomiska motiven 

(Naipaul, 2009; Wang, 2012; Fyall & Garrod, 2005), att ett turismsamarbete med andra 

destinationer bidrar till kostnadsbesparingar. Det ekonomiska motivet finns framförallt inom 

marknadsföringsarbetet för att nå internationella turister. Teorierna om att utöka 

produktportfolion för att bli konkurrenskraftigare genom att destinationen blir större och erbjuder 

ett varierande utbud var även ett betydande motiv för Karlskrona och Karlshamn.  

Teorin om att kunskapsutbyte (Wang, 2012; Fyall & Garrod, 2005) är ett motiv till regionalt 

turismsamarbete stämmer inte helt överens med Karlskronas och Karlshamns motiv till 

samarbete. Vi anser att det inte skiljer vad anbelangar kunskapserfarenhet mellan turistcheferna, 

mötena de har är därför inte till för att utbyta kunskap med varandra. 

Av teorierna om att nyttja varandra i ett turismsamarbete (Nilsson, 2010; Dredge, 1999) stämmer 

med Blekingeregionen, vi har dragit slutsatsen att kommunerna Karlskrona och Karlshamn har 

olika förutsättningar i det regionala samarbetet och skiljer sig åt i hur de som destinationer 

nyttjar varandra inom samarbetet.  Karlskrona använder Karlshamn och de andra kommunerna i 

Blekinge för mervärde till Karlskrona för att attrahera turister, medan Karlshamn nyttjar 

Karlskronas kommuns attraktionskraft för att få en del av turisterna som besöker Karlskrona som 

vill upptäcka mer av Blekinge. Teorin Syssner (2012) har om regionalt turismsamarbete stämde 

till viss del när det gäller konkurrens för Karlskrona och Karlshamn. Likheterna fanns vid att 

andra närregioner hade regionalt samarbete och det är viktigt för Blekinge att ha samma system 
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för att då ses Sydsverige som en hel enhet. Ett exempel är internetplattformarna Visit, som även 

används av Skåne och Småland. Syssners (2012) teori stämde inte helt med att kommuner ser 

alla destinationer som konkurrenter då båda turistcheferna svarade att de största konkurrenterna 

är självfallet de regioner i närheten som erbjuder likvärdiga attribut.  Vi drar slutsatsen av att ett 

motiv för att utveckla destinationen även är att vara på samma nivå eller i framkant till exempel 

inom teknik som närregionerna.  

Karlskrona och Karlshamn har faktorer som försvårar det regionala turismsamarbetet, men 

faktorer som stödjer är starkare, ett exempel på en teori som stödjer det regionala 

turismsamarbetet för Karlskrona och Karlshamn är att de har samma mål och målgrupper, vilket 

även kan anses att det regionala turismsamarbetet inte valdes på grund av en trend som Syssner 

(2012) argumenterar för. 

En av destinationerna nämner ett motiv till regionalt turismsamarbete som inte någon teori som 

är i denna uppsats tar upp. Motivet är att ha regionalt turismsamarbete för turisten, att ur ett 

turistperspektiv syns inte kommungränserna, utan destinationerna är en helhet vilket destination 

Karlshamn vill ge till turisten.  

Blekinge riktar marknadsföring internationellt och har även ökat internationella turister att 

besöka Blekinge, vilket gör att kommunernas turismsamarbete med gemensam marknadsföring 

ger ett mervärde.  Vi bedömer att bidraget från Europeiska Unionen är ett ekonomiskt av stor 

betydelse för samarbetet.  

Kartläggningen av Karlskronas och Karlshamns motiv till regionalt turismsamarbete har 

förklarats i att de flesta av valda teorier stämde överens. Kartläggning av nytt motiv för regionalt 

turismsamarbete har funnits utöver de valda teorierna, vilket var att samarbeta regionalt för att 

underlätta för turisten 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. Linné-

universitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning och 

forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en 

attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

 

 

 

Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


