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Sammanfattning   

Turismens tillväxt är beroende av hur en destination kan uppfylla besökarnas behov. För att 

kunna tillfredsställa dessa behov krävs samarbeten mellan olika branscher på destinationen. 

Samarbetsnivån mellan kommun, privata aktörer och lokalinvånare är en avgörande faktor för 

utvecklingen på destinationen. Denna uppsats presenterar en kvalitativ studie om 

destinationsutveckling på Nynäshamn som baseras på observationer samt intervjuer med 

kommunen, privata aktörer och lokalinvånare. Denna uppsats fokuserar på att få sig en 

uppfattning om vilka potentialer som finns för att främja en positiv destinationsutveckling i 

Nynäshamn. Vilka insatser som krävs för att utveckla destinationen och vilka resurser som 

finns på Nynäshamn, som är en småstad nära havet. Studien har visat att det finns potential 

för Nynäshamn att skapa en positiv destinationsutveckling. Detta är genom att skapa ett starkt 

platsvarumärke och genom platsmarknadsföring. Det krävs engagemang och finansiella 

resurser från kommunens sida att skapa möjligheter och samarbeten med privata aktörer mot 

gemensamma mål. Det krävs även att det finns samarbete med lokalbefolkningen då det är 

dem som är förmedlarna av destinationen. Dessa aspekter har identifierats som ledande för att 

åstadkomma en mer positiv utveckling i Nynäshamn.  

 

 

Nyckelord: Destination, Utveckling, Samarbete, Turism, Aktörer, Skärgård, Platsvarumärke, 

Platsmarknadsföring 

  

Abstract  

The growth of tourism depends on how a destination can meet the needs of visitors. To be 

able to satisfy these needs, collaborations between different industries at the destination are 

required. The level of cooperation between the municipality, private actors and residents is a 

decisive factor for the development of the destination. This essay presents a qualitative study 

on destination development at Nynäshamn based on observations and interviews with the 

municipality, private actors and residents. This essay focuses on getting an idea of what 

potentials there are to promote a positive destination development in Nynäshamn. What 

efforts that are required to develop the destination and what resources are available 

at Nynäshamn, which is a small town near the sea. The study has shown that there is potential 

for Nynäshamn to create a positive destination development. This is by creating a strong place 

branding and through destination marketing. Commitment and financial resources are 

required from the municipality to create opportunities and collaborations with private actors 

towards common goals. It is also required that there are collaborations with the local 

population as they are the mediators of the destination. These aspects have been identified as 

dominant to achieve a more positive development in Nynäshamn. 
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1.Inledning 

Det inledande kapitlet presenterar en bakgrund kring turism och destinationsutveckling. 

Bakgrunden berör Nynäshamns turismutveckling. Detta leder vidare till studiens 

frågeställning, syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund  

Turismen har under årtiondena upplevt fortsatt tillväxt och fördjupad diversifiering för att bli 

en av de snabbast växande ekonomiska sektorerna i världen. Den moderna turismen är knuten 

till utveckling och omfattar ett antal växande destinationer. Detta har gjort turismnäringen till 

en viktig drivkraft för socioekonomiska framsteg, då den ger upphov till mer arbetskraft och 

ger landet ökade skatteintäkter (UNWTO u.å.). En destination definieras som ett geografiskt 

område där olika aktörer tillsammans bidrar till ett mer utvecklat resmål för resenärer inom 

punkterna; sova, äta, bo och göra (Visit Sweden u,å.). Aktörerna är de företag som aktivt 

intresserar sig för turismnäringen i en destination, som till exempel hotell, turistbyråer och 

transportföretag. Det är viktigt att det finns ett samarbete mellan aktörerna för att uppnå en 

attraktiv plats, detta för att locka dit turister (Bohlin & Elbe 2007, ss. 12–13).  

 

Nynäshamn är en skärgårdskommun i Sverige som ligger längst ner på halvön Södertörn i 

Stockholm. Fram till på slutet av 1800-talet existerade inte Nynäshamn, då fanns endast 

Nynäs gods och små torp som spred ut sig över området. Professorn Hjalmar Sjögren köpte 

upp Nynäs gods år 1892 för att utveckla området genom att bygga en hamnplats och en 

järnväg som blev klar år 1902. Bygget resulterade i ny båttrafik mellan Nynäshamn och 

Gotland och en järnväg som skulle lasta vidare godset. Detta bygge bidrog till att fler 

människor flyttade in till staden och invånarantalet ökade allt mer. År 1899 var det 100 

invånare i staden, tre år efter hade befolkningen dubblats med tio (nynashamn.se, 2017).   

Idag finns det ca 28 575 invånare i Nynäshamn (nynashamn.se, 2019). Staden befinner sig vid 

havet och har en av skärgårdens viktigaste lotsplatser (visitskargarden.se, u.å.). 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt tidigare forskning har oregelbundenheter i utbud och efterfrågan på en destination 

påverkan på dess ekonomiska sfär och en försämrande inverkan på turismutvecklingen. 

Turismen på en destination påverkas inte enbart av klimat och skollov utan även av de 

aktiviteter destinationen har att erbjuda under hela året (Ćorluka 2019). Nynäshamn är en 

destination med en hamn som trafikeras av Destination Gotland till Visby och tar dagligen 

emot färjor från Gdansk, Ventspils och Rostock. Sedan några år tillbaka tar Nynäshamns 

hamn även emot större internationella kryssningsfärjor som inte kan ta sig in genom 

Stockholms skärgård på grund av dess storlek (stockholmshamnar.se, 2020). 

Trots att det finns mycket naturrikedom, en gästhamn som erbjuder allt från logi till 

matupplevelser har flera valt att ta sig vidare i landet och med detta skapat förhållanden som 

gjort Nynäshamn till en säsongsberoendedestination. 
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I grunden är städernas ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga utveckling beroende 

av lokalbefolkningen. Däremot formas lokalbefolkningens tillfredsställelse med platsen de 

bor på delvis av de naturliga aspekterna eller kvalitetsuppfattningen av sambandet mellan 

dessa. Även utomstående turister är intresserade av lokalbefolkningens nivåer av 

tillfredsställelse gentemot orten de bor på. Med detta menas att lokalbefolkningens 

engagemang eller saknaden av den är en påverkande faktor för platsens 

utvecklingsmöjligheter (Florek & Insch 2008). Ett av problemen som uppmärksammats i 

kommunen sedan flera år tillbaka är att Nynäshamns centrum har ett begränsat utbud av 

upplevelser och tjänster jämfört med andra närliggande kommuner 

(etidning.nynashamnsposten.se, 2019). Det smala utbudet av upplevelser och tjänster i 

Nynäshamns kommun bidrar till en del ekonomiska förluster trots att det är många som bor på 

orten eller passerar den. En utökning av butiker med sällanköpsvaror skulle kunna ge 

Nynäshamn ett försäljningsindex på över 100 (sorundanet.se, 2003), vilket enligt statistik från 

2017 och 2018 har påvisat en liten ökning från 56 till 58 efter ankomsten av de större 

internationella kryssningsfartygen i Nynäshamn under vår och tidig höst. Försäljning för varor 

och tjänster inom turismsektorn räknas även in i detta index (etidning.nynashamnsposten.se, 

2019). Enligt Nynäshamnsposten (2019) beror denna marginella ökning på att de 

ankommande turisterna väljer att ta sig vidare till Stockholm för att shoppa och ta del av 

upplevelser som kultur och nöje.  

 

Platsmarkandsföring skulle kunna vara ett sätt att lyfta upp Nynäshamn som en destination 

och det den har att erbjuda. Enligt Campelo (2014) har platsmarknadsföring en förmåga att 

omväxla den lokala ekonomin och skapa nya jobbmöjligheter i olika sektorer, vilket är till en 

fördel för städer och destinationer. Platsmarknadsföringens förmåga att locka till 

lokalbefolkningen och turister resulterar fortsättningsvis i en utökad livskraft på 

destinationen. Förståelsen av målgruppens grundliga, miljöinriktade och kulturella värden är 

väsentligt vid marknadsföringen av destinationsvarumärket. Denna process kräver en 

blandning av skapade och erbjudna tjänster i samverkan med lokala aktörer som med sin 

medverkan höjer kvaliteten av upplevelsen. Detta i sin tur kräver erkännande av egenskaper 

specifika för destinationen samt förståelse för lokalinvånarna för att kunna uppskatta hur en 

plats skapas och tolkas (Campelo 2014). Att ta till sig lokalbefolkningens uppfattningar om 

destinationen minskar risken för konflikter som kan uppstå mellan dem och turisterna samt 

bidra med positiva effekter för platsmarkandsföringen (Kwon & Vogt 2010). 

Platsmarknadsföring som blivit väl genomfört bidrar med en stark platsidentitet, förbättrat 

rykte och stolta lokalinvånare (Sazhina & Shafranskaya 2017).  

 

Utifrån denna diskussion kan frågan ställas om platsmarknadsföring och lokala samarbeten är 

centrala vid destinationsutveckling. Med anledning av detta kommer det att analyseras hur 

Nynäshamns kommun arbetar för en ökad utveckling på destinationen vad det gäller 

samarbeten och samverkan med lokala företagare samt lokalbefolkningen. Dessutom kommer 

det undersökas kring vilka steg som tas gällande marknadsföring av destinationens varumärke 

och således vilka åtgärder som åtas för att locka fler turister. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka potentialer Nynäshamn har för att lyckas med 

en positiv destinationsutveckling.  

 

1.4 Frågeställningar 

• Vilka utvecklingspotentialer finns i Nynäshamn för att främja 

destinationsutvecklingen? 

• Vilka parter är involverade i utvecklingen? 

 

1.5 Avgränsning 

En destination innefattar flera utvecklingsområden. Bland annat är det en plats som besöks av 

olika grupper av konsumenter. En destinationsutveckling berörs av intressenter såsom 

kommun, företagare och lokalinvånare. En destination nyttjas både av turisterna och av 

lokalinvånarna året runt, därför berör utvecklingen flera områden utöver turism som 

exempelvis arbets – och bostadsmarknaden (Cooper 2016). Dessa områden berör inte dessa 

uppsatsfrågeställningar utan fokuserar endast på turismnäringen. Uppsatsen fokuserar på 

relationen mellan kommunen, privata aktörer och lokalinvånarna och sambandet mellan deras 

samarbetsnivå och utveckling av orten Nynäshamn som en turistisk destination.  

 

1.6 Definitioner 

Skärgård – En plats belägen nära öar utanför kusten (ne.se, u.å.). 

 

Destination – En plats som kan besökas eller där något kan skickas 

(dictionary.cambridge.com, 2020). 

 

Utveckling – Definition av framsteg (so.glosbe.com, u.å.). 

 

Samarbete – Definition av en handling där en part hjälper den andra (meriam-webster.com, 

u.å.). 

 

Samverkan – Definition av gemensamt handlande (ne.se, u.å.). 

 

Nätverk – Definitionen är bred. Kan definieras som möten med människor med samma 

intressen (dictionary.cambridge.org, u.å.). 

 

Organisation – Definieras som en grupp av individer som arbetar tillsammans mot samma 

mål långsiktigt (dictionary.cambridge.org, u.å.). 
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Långsiktighet – Synonymen för denna definition är på lång sikt. Exempelvis en plan långt i 

framtiden (synonymer.se, u.å.).  

 

Associationer – En sammankoppling (meriam-webster.com, u.å.).  

 

1.7 Uppsatsdisposition 

Uppsatsen är uppdelad i 7 kapitel där det första kapitlet börjar med en inledning där vi skriver 

om varför vi valt att studera detta ämne och ge en inledande början till att förstå vad studien 

ska beröra. Vidare presenteras studiens problemdiskussion och därefter presenteras studiens 

syfte, frågeställningar och avgränsningar. I kapitel 2 kommer metodavsnittet där val av metod 

och tillvägagångssättet för arbetet redovisas. I kapitel 3 görs en teori och litteraturgenomgång. 

I kapitel 4 redovisas empirin där det presenteras resultat av intervjuer samt observationer. I 

kapitel 5 analyseras kopplingar mellan teori och den insamlade empiriskdata. Avslutningsvis i 

kapitel 6 kommer en slutsats och diskussion om hela studien.  
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2. Metod och tillvägagångssätt  

I detta avsnitt kommer ett metodval att presenteras, vilka intervjuer som genomförts i 

undersökningen och vilka tillvägagångssätt som använts. Vi kommer även att ta upp etiska 

frågor i detta kapitel.   

2.1 Vetenskapsteori  

Positivism och hermeneutik är några av de filosofiska inriktningarna och 

forskningstraditionerna. Inom positivism är den vetenskapliga satsen 

meningsfull endast om den kan bekräftas empiriskt eller något annorlunda. Med enklare 

uttryck: ett påstående är sant om det överensstämmer med hur det är i verkligheten (Wallén 

2011, ss. 26–27). Hermeneutiken handlar om tolkning av innebörder i dess vidaste mening. 

Det vill säga tolkning av innebörder i texter, symboler, handlingar och upplevelser (Wallén 

2011, s. 33). Inom den hermeneutiska forskningstraditionen sägs det att forskningen syftar till 

att uppnå förståelse av det studerade fenomenet, till exempel text eller historisk händelse. För 

att uppnå förståelse krävs det tolkning. Hermeneutiker betonar med rätta att ingen 

tolkningsprocess börjar helt förutsättningslöst, utan tolkaren närmar sig sitt material med en 

viss förståelse (Johansson 2003, s. 96).  

  

Val av forskningsansats berör i hög grad uppfattningar om relationerna mellan teori och 

empiri. Det talas om två ”metodansatser”: den induktiva och den hypotetiska-deduktiva 

metoden. Deduktion innebär att från allmänna principer dra slutsatser om enskilda företeelser. 

Det finns med andra ord en teori som säger hur relationerna mellan olika förhållanden ter sig i 

verkligheten (Olsson & Sörensen 2011, s. 48). Det stora problemet med den deduktiva 

ansatsen och falsifikation är att forskare sällan vet om de ska förkasta hypotesen eller borste 

från sina observationer då den strider mot deras hypotes och generella teori (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 239). Induktion innebär att man utgår från datasamling och ur materialet 

dra mer generella och teoretiska slutsatser. Inom vetenskapsteorin har induktiva ansatser 

kritiserats hårt för att teorin inte innehåller något annat än vad som finns i det empiriska 

materialet. Vidare görs ett urval och därefter undersöks vissa fenomen på ett teoretiskt 

ställningstagande. Att vara förutsättningslös är därmed omöjligt. I den hypotetiska-deduktiva 

metoden har teorin en viktigare och mer självständig ställning än vid induktion (Wallén 2011, 

s. 47).  I den här studien har vi valt den induktiva forskningsansats där vi först har samlat data 

och sedan letat efter passande teorilitteratur och tidigare forskning i relation till vår insamlade 

data.   

 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod  

Kvalitativ och kvantitativ forskning skiljer sig från varandra. I den kvantitativa 

forskningsstrategin fokuseras det på att analysera data genom siffror. Här analyseras empirin 

utifrån insamlade data som kan vara i form av enkäter, mätvärden, statistik och / eller 

experiment. Den kvantitativa metoden kräver ett mer matematiskt och statistiskt arbete och 

har ett deduktivt synsätt (Bryman 2016, s. 41). Detta synsätt kommer inte användas som 

metod i denna studie då statistik och enkätundersökningar inte är relevanta för studiens 
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frågeställning samt att detta skulle begränsa möjligheten att ställa ytterligare frågor om en 

bedömning skett att det fortfarande finns brist på relevant data.   

  

Den kvalitativa forskningsstrategin inriktar sig i ord och relationen mellan teori och forskning 

ger ett induktivt synsätt. Ett induktivt synsätt betyder att teorier utvecklas under studiens 

gång. Den kvalitativa strategin fokuserar på hur individer tolkar och uppfattar den sociala 

verkligheten (Bryman 2016, ss. 61–62). Med andra ord utgår ett induktivt synsätt från den 

data en forskare har samlat in. Den kvalitativa metoden samlar in data och analys med hjälp 

utav ord i form utav intervjuer och observationer. Kvalitativa metoden har ett tolkande synsätt 

och är konstruktivistisk (Bryman 2018, ss. 22–24). Konstruktivism innebär ett synsätt där 

sociala fenomen och dess kontext etableras kontinuerligt av sociala aktörer. Konstruktivism 

karakteriseras av ett tankesätt om att sociala fenomen och dess kategoriseringar produceras 

genom socialt samspel samt en konstant granskning (Bryman 2012, s. 33).  

  

Syftet med studien är att identifiera vilka potentialer Nynäshamn har för att lyckas med en 

positiv destinationsutveckling, därför har vi valt att använda oss utav en kvalitativ metod där 

vi som respondenter kan få in relevant data och fakta genom intervjuer och 

observationer. Valet motiveras med stöd av Bryman (2012) där författaren framhäver att en 

kvalitativ undersökning utgår från deltagarnas perspektiv. Det induktiva synsättet anses 

lämplig för studiens syfte med anledning av de kvalitativa metoder som har valts för 

insamling av data som exempelvis semistrukturerade intervjuer där deltagaren kan påverka 

bredden på intervjun och i med detta förse forskaren med data den inte var förberedd att ta 

emot från början och i med detta komma med ny kunskap. 

  

   

  

Figur 1. Egenritad illustration på samhällsvetenskapliga synsätt utifrån Bryman (2012, s. 26).  
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2.2.1 Primär och sekundärdata   

 

Det finns två typer av data som samlas in. Primärdata utgör den del där 

forskaren själv kontrollerar undersökningsprocessen. Primärdata är material som samlats in i 

form av intervjuer och observationer. Den andra typen av data är sekundärdata. Det är 

data som har samlats in av en annan undersökare som analyserar och gör sin egen tolkning av 

materialet (Eliasson 2013, s. 24). Nackdelen med sekundära data jämfört med primärdata är 

att den inte kan kontrolleras av den nya undersökaren om inte den genomför undersökningen 

med samma variabler och i samma sammanhang (Eliasson 2013, s. 53).   

2.2.2 Semistrukturerade intervjuer   

 

Vid insamling av data för ett forskningsarbete syftar forskaren på att lyfta fram det tema och 

forskningsfrågor som valts att undersökas. Det finns olika sätt att intervjua en individ på: 

öppna, strukturerade och fokuserade intervjuer. Det som kännetecknar en semistrukturerad 

intervju är att samtalet inriktas på ett bestämt ämne (Dalen 2004, ss. 30–31).   

 

Semistrukturerad intervju består av en uppsättning av frågor där ordningsföljden kan variera 

beroende på respondentens svar. Intervjuaren som väljer att utföra en semistrukturerad 

intervju har benägenheten att ställa följdfrågor om den anser att behovet finns för att kunna 

besvara forskningssyftet (Bryman 2016, s. 260). Trots att semistrukturerad intervju är en 

frekvent använd metod i samhällsvetenskapliga sammanhang har tidigare forskning kunnat 

identifiera en del problematik förknippad med tillvägagångssättet. Detta är bland annat att 

metoden har vissa begränsningar. Exempelvis kan intervjuarens egenskaper påverka sättet 

respondenten ger svar på frågor. Med detta menas att respondenten har en tendens att inte 

åtskilja de olika egenskaper som en intervjuare har som exempelvis kön eller etnisk bakgrund, 

samspelet som sker under intervjun mellan parterna samt kopplingen som kan finnas mellan 

temat för intervjun och varje effekt som kan ha observerats (Bryman 2016, s. 279). 

Semistrukturerad intervju genomförs vanligast ansikte mot ansikte men när detta alternativ 

inte finns, kan en telefonintervju vara ett annat alternativ. De fördelar som finns med 

telefonintervju är att det är billigare i jämförelse med om en intervjuare behövt resa för att 

utföra en intervju och tar mycket mindre tid. Det är lättare att hantera en telefonintervju 

eftersom intervjuarnas olikheter och felaktiga handlingsätt kan kontrolleras. Det är inte alltid 

uppenbart, men en telefonintervju eliminerar risken för att respondentens svar påverkas på 

grund av olika faktorer som kön eller etniskt ursprung hos intervjuaren. En telefonintervju 

reducerar markant denna felkälla eftersom intervjuarens personliga egenskaper inte kan 

uppfattas av respondenten. Det enda intervjuaren och respondenten fokuserar på är rösten 

(Bryman 2016, s. 262). Trots kostnadseffektiviteten och bekvämligheten som kommer med att 

utföra intervjuer via telefon, finns det även nackdelar med denna metod som en forskare 

behöver se över. Exempelvis kan en telefonintervju utgöra en utmaning för en individ med 

hörselnedsättning med tanke på att individen i fråga förlorar möjligheten att ta stöd i 

exempelvis ansiktsuttryck och kroppsspråk för att tolka frågorna som ställs. En 

telefonintervjuns längd varierar mellan 20–25 minuter jämfört med en intervju ansikte mot 

ansikte vilket potentiellt varar betydligt längre. Intervjuarens möjlighet att utföra en 

observation under pågående intervju tas bort med detta tillvägagångssätt, vilket innebär i 
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längden att intervjuaren inte kan läsa av respondenternas signaler ifall något verkar otydligt. 

En annan nackdel som behöver tas i åtanke är att en intervjuare inte har möjligheten att 

kontrollera vem den pratar med (Bryman 2012, s. 214).  

 

Ostrukturerade intervjuer och strukturerade intervjuer har valts bort som datainsamlingsmetod 

för denna studie. Ostrukturerad intervju är inte lika styrd som semistrukturerad intervju och 

utgår oftast från en fråga som sedan diskuteras öppet mellan intervjuare och respondent. Även 

om ostrukturerad intervju kan resultera i att respondenten delar med sig av egna uppfattningar 

och världsbild, anses denna intervjuform inte lämplig för studiens syfte. Detta på grund av att 

frågorna som det söks svar för berör olika teman och gör att intervjun behöver vara styrd för 

att samla in den data som kan besvara forskningsfrågan. En respondent som pratar fritt håller 

sig oftast inte till det ämne som kan vara intressant för studien. Däremot lämpar sig inte 

strukturerade intervjuer som intervjuform i studien med anledning av att de inte ger rum för 

fördjupning inom ett ämne. Respondenten besvarar endast frågor utan möjlighet till 

utveckling av svar eftersom intervjuaren följer ett frågeschema och ställer inga följdfrågor 

(Eliasson 2018, s. 26).   

En annan intervjuform skulle inte tillföra studien lika mycket som semistrukturerade 

intervjuer med tanke på att tre olika grupper intervjuades för studiens syfte: kommun, lokala 

företagare och lokalboende. Detta innebär tre olika perspektiv och en del skillnader i frågor 

som ställts. Framför allt ansågs semistrukturerade intervjuer passande för studiens syfte med 

anledning av det induktiva synsättet som tillämpats. Det induktiva synsättet baseras på den 

empiri som samlats in och har inte utgått från några hypoteser eller teorier. Frågor som ställts 

till lokalinvånarna blev delvis baserade på den rådata som samlats från lokala företagare och 

kommunen. Nackdelen med semistrukturerade intervjuer är att det krävs mer tid för att 

analysera och transkribera den insamlade data. Det är även vanligt att en del av informationen 

feltolkas och faller bort (Bryman & Bell 2017, s. 455). Därmed har semistrukturerade intervju 

valts som intervjuform på grund av dess egenskaper där både respondenten och intervjuaren 

kan påverka bredden på intervjun, men ändå hålla sig till de frågor som har konstruerats av 

intervjuaren innan självaste intervjun (Bryman & Bell 2017, s. 454).  

2.3 Strukturerad observation  

Strukturerad observation är enligt Bryman (2012) en metod där människobeteenden är i 

fokus. Det är ett tillvägagångssätt där forskaren observerar och dokumenterar enligt olika 

förvalda variabler. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att det ger möjligheten till en direkt 

observation jämfört med andra tillvägagångssätt som exempelvis en enkätundersökning där 

beteenden inte kan kontrolleras. En strukturerad observation består av en typ regler, ett så 

kallat observationsschema där observatören fokuserar på de variabler som detta 

observationsschema tillfrågar. Allt annat tas inte med (Bryman 2012, s. 270). Det som kan 

anses vara en nackdel med följande metod är att det finns risk för att lyckas belägga felaktiga 

och icke-relevanta ramverk för studien. Att forskaren förlorar möjligheten att ställa frågor till 

den som observeras gällande de bakomliggande faktorerna som bidrog till dess beteende kan 

också vara en nackdel för studien (Bryman 2012, s. 283).    
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För att kunna genomföra en välgenomtänkt observation har ett besök gjorts innan självaste 

observationen för att utföra en bedömning om vilket tillvägagångssätt som lämpar sig på 

platsen samt vilka förutsättningar som finns på orten för en lyckad turistisk upplevelse. Detta 

besök blev grunden till det observationsschema som skapades för studiens syfte. För att kunna 

utföra en rätt bedömning vid observationerna är det viktigt att kunna förstå miljön där studien 

genomförs (Bryman 2012, s.283).   

 

2.3.1 Observationsschema  

 

Att skapa en mall inför en observation är en viktig faktor för att lyckas med en strukturerad 

observation. Det som behöver uppmärksammas i skapandet av ett observationsschema är i 

princip liknande som vid skapandet av strukturerad intervjumall. Fokus behöver vara 

förbestämt, likaså ett fungerande kategoriuppdelningssystem behöver tänkas igenom innan 

undersökningen utförs. Även instrument som används till att dokumentera observationen är 

viktigt att tänka på för att kunna utföra en observation effektivt (Bryman 2012, s. 275). Den 

nackdel som har identifierats med ett observationsschema enligt tidigare forskning är att en 

användning av en sådan kan komma att kräva forskare några omgångar av tolkning med 

anledning av att det kan finnas skillnader i vad en individ menar och vad som tolkas av en 

annan. En strategi som kan implementeras för att uppnå en gynnande effekt på 

datainsamlingen är att dela upp observationen händelsevis. Ett annat alternativ är att observera 

och dokumentera med tidfördelning (Bryman 2012, s. 276).  

2.4 Urval  

I denna undersökning har ett målinriktat urval gjorts. Ett målinriktat urval betyder att 

forskaren väljer fall eller deltagare som är relevanta för studiens forskningsfrågor 

(Bryman 2012, s. 350). De som intervjuades är befintliga aktörer i Nynäshamn, både privata 

och offentliga, för att tillhandahålla den informationen som behövs till vår 

problemformulering och för att kunna besvara vår frågeställning. Även lokalbefolkningen har 

intervjuats för att få en bild av hur de anser att kommunen jobbar för en positiv 

destinationsutveckling. Urvalet har en avgörande roll för vilka undersökningspersoner som en 

forskare använder sig av för undersökningens syfte. Ifall en dålig bedömning av ett urval 

görs kan det leda till att hela undersökningen blir värdelös (Holme & Solvang 1997, s. 101).   

  

Försök med att ta kontakt med lokalbefolkningen gjordes i första hand via sociala medier av 

en av författarna som är bosatt i Nynäshamn. En annons publicerades på en av de 

största Facebookgrupperna, skapade av Nynäshamnare för Nynäshamnare. Annonsen fick 

endast ett svar tillbaka och i med detta ändrades urvalsprocessen till snöbollsurval. Snöbolls – 

eller kedjeurval är ett tillvägagångssätt som innebär att en forskare tar kontakt med några 

personer och dessa sedan tar kontakt med ytterligare några personer som bedöms kunna 

besvara forskningsfrågan (Bryman 2016, s. 245). Det finns en medvetenhet med val av detta 

tillvägagångssätt, att snöbollsurvalet inte kan representera hela Nynäshamns population 

(Bryman 2012, s. 203).  

 



10 

 

2.4.1 Respondenter  

 

De deltagande som intervjuades för denna uppsats består av respondenter från den 

kommunala sektorn, privata aktörer samt lokalinvånarna.  

  

  

Figur 2. Sammanställning av de intervjuade kommunala och privata aktörer.  

  

För studies syfte intervjuades två individer sysselsatta inom det kommunala arbetet och tre 

egenföretagare i Nynäshamn. De respondenter som är insatta i det kommunala arbetet jobbar 

med allt ifrån informationsfördelning, rådgivning samt marknadsföring av Nynäshamn som 

destination och varumärke.  

  

De deltagande aktörerna som är sysselsatta som egenföretagare i Nynäshamn bedriver 

verksamheter inom logi och restaurang. Verksamhetens livslängd varierar stort då det bedrivs 

allt från familjeföretag till nyetablerade verksamheter med fokuset på att ge gästerna trygghet, 

service och mat som får dem att vilja komma tillbaka. Bland respondenterna finns det dem 

som lägger stort vikt på att följa upp rutiner och säkerställa att verksamheten bedrivs korrekt 

oavsett läge. De som sysslar med försäljning av mat lägger fokus på högkvalitet och 

användning av lokala råvaror. Dessa respondenter valdes ut för att få större inblick i hur 

turismen hanteras och hur destinationsutvecklingsarbetet ser ut.  
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Figur 3. Sammanställning av de intervjuade lokalinvånarna.  

  

De deltagande lokalinvånarna har olika bakgrunder när det gäller sysselsättning och tid som 

bosatt i Nynäshamn. Det intervjuades lärare, vårdbiträden, byggarbetare, studenter och 

pensionärer. Respondenternas anknytning till Nynäshamn är allt från att ha vuxit upp på orten 

till arbete och inflyt för att knyta relationer. De som är uppväxta och bosatta en längre period i 

Nynäshamn har en djup förståelse för Nynäshamns utvecklingsbehov, vilket gör dem 

relevanta för studiens syfte. De inflyttade de senaste tio åren har flera önskemål när det gäller 

förbättringar, men har ingen insikt när det gäller samarbeten och samverkan i Nynäshamns 

kommun.  

 

2.5 Etiska förhållningssätt    

Inom samhällsforskning är det av stor relevans att ha respekt för sina medmänniskor genom 

att skydda fysisk och psykisk integritet för deltagaren som bidrar med informationen. Det är 

vårt ansvar som författare att se till att inga obehöriga tar del av den information som används 

till forskningen och att respondenterna själva får välja om de vill delta i undersökningen 

eller inte (Holme & Solvang 1997, s. 32). När intervjuer genomförs är det viktigt att se över 

ett etiskt förhållningssätt genom att etiska frågor skall frågas och kontrolleras innan 

forskningsprocessen påbörjas. Det är av stor vikt att se till att det finns ett skydd för 

frivillighet, konfidentiellt och integritet hos deltagarna. Det är viktigt att ett informationsblad 

skickas ut till deltagarna för att de skall veta vilken typ av undersökning som genomförs och 

varför. Deltagarna kan när som helst välja att inte delta i undersökningen och vara medvetna 

om att deras personliga uppgifter inte läcks ut till obehöriga (Bryman 2011, ss. 131–

132). Detta blad har vi skickat ut till alla våra respondenter via mejl där vi har informerat om 

syftet till undersökningen och om vilka rättigheter de har. Vi har hänvisat till EU:s 
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dataskyddsförordning där det står att deltagarna har rätt att ta del av samtliga personuppgifter, 

rätt att begära radering och begränsning av arbetet. Det står även att de har rätt att ångra sig 

när de vill. Vi har gett ut våra skolmejl för att understryka att det är Södertörns Högskola som 

har ett juridiskt ansvar till studenternas personliga uppgifter. Vi har även frågat deltagarna om 

deras godkännande till att bli inspelade under intervjuns gång.  I och med att 

dataskyddsförordningen kräver att deltagarna behåller sin anonymitet har varje deltagande 

individ fått en pseudonym som det refereras till i uppsatsen (datainspektionen.se, 2020).  

  

2.6 Validitet och reliabilitet  

En väl förberedd och genomförd undersökning är trovärdig. För att slippa kritik för bristande 

trovärdighet behöver forskaren se till att undersökningen har en hög reliabilitet, men även 

validitet. En hög reliabilitet innebär att undersökningen visar pålitlighet genom att den kan 

upprepas av en annan forskare och fortfarande ge likartade resultat som den ursprungliga 

undersökningen oavsett hur många gånger undersökningen upprepas (Eliasson 2018, s. 14).   

Ju mer försök som görs som påvisar att resultaten är pålitliga desto högre blir reliabiliteten. I 

de vetenskapliga sammanhangen är det viktigt att kunna kontrollera att den tidigare insamlade 

data stämmer överens med resultaten som forskningens slutsats bygger på. Om det inte finns 

en möjlighet till att undersöka detta innebär det att undersökningens trovärdighet ifrågasätts, 

likaså undersökningens slutsats. Hur hög reliabilitet uppnås beror bland annat på de 

mättningar som utförts vid datainsamlingen samt noggrannheten vid bearbetningen av dessa, 

oavsett vilka metoder som användes vid undersökningens genomförande. Vid en kvalitativ 

undersökning är det viktigt att all data som samlats in kommer från en pålitlig källa. Detta för 

att andra ska kunna tolka uppgifterna utan tveksamhet och få samma resultat vid upprepning 

av undersökningen (Eliasson 2018, s. 15).   

  

Validiteten inriktar sig på sättet undersökningen genomförs. Med andra ord ställs forskaren 

inför en fråga om mättningen av de variabler som behövs för en lyckad undersökning. En hög 

reliabilitet kan uppnås utan en hög validitet (Alvehus 2013, s. 122). Hur hög validiteten blir är 

beroende av de variabler som mätes. Validiteten i sig blir inte bättre än reliabiliteten. Därför 

är det viktigt att ha genomtänkta frågeställningar innan datainsamlingen påbörjas för att 

undvika brister och felaktigheter. All data som samlats in behöver kontrolleras för att kunna 

anses vara giltig för undersökningens syfte (Eliasson 2018, s. 16). För att lyckas med att 

uppnå hög validitet och reliabilitet har fler intervjuer genomförts med individer med liknande 

arbetsområden samt lokalinvånare för att säkerställa att informationen som gavs av 

kommunen och privata aktörer är giltig.   

 

2.6.1 Bortfall  

 

Majoriteten av deltagarna i studien valde att besvara intervjufrågor via mejl. Bryman (2012,  

s. 235) uppmärksammar att risken med denna typ av datainsamlingsmetod ökar risken för 

bortfall. Orsaken bakom ett bortfall kan vara att frågorna är felformulerade, vilket kan tolkas 

som obegripligt för respondenten. En annan anledning som kan bidra till ett bortfall är att 
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respondenten inte har tillräckligt bra förståelse för ämnet eller det använda språket i 

intervjumallen. I och med att respondenten förlorar möjligheten att ställa direkta frågor till 

intervjuaren, ökar risken för att frågorna lämnas obesvarade. Bell & Waters (2016, s. 

184) uttrycker att ett stort bortfall kan innebära att studiens resultat blir felaktigt. 

  

Det har uppmärksammats att majoriteten av lokalinvånarna inte har besvarat frågorna om 

samverkan och samarbeten med och inom kommunen. Dessa uppgav okunnighet om ämnet 

som anledning bakom de obesvarade frågorna.  

   

2.7 Analysmetod   

En analys i den samhällsvetenskapliga forskningen görs alltid utefter det materialet som 

samlats in för forskningsfrågans syfte. Det finns olika typer av underlag för en analys. Detta 

kan vara anteckningar och ljudinspelningar från ett etnografiskt fältarbete. Det som görs med 

den insamlade data innan en analys kan utföras är att den transkriberas. Det betyder att den 

insamlade data skrivs ner som en analysbar text (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 31). Att 

analysera data görs stegvis. Först av allt går den genom kodning vilket innebär att data skrivs 

ner i form av stödord för att sedan ordnas mer noggrant och fördelas i ett tema. Slutligen när 

all data ordnats och tematiserats kan den användas som en utgångspunkt för de analyser och 

slutsatser som görs. Detta kallas för summering (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 34). Att 

analysera data är en iterativ process som kan upprepas flera gånger. Detta görs för att kunna 

reducera data till den mest huvudsakliga för forskningens syfte. Tematiseringen av den 

insamlade data görs för att utveckla koderna samt för att på ett korrekt och tydligt sätt 

återspegla den insamlade datas budskap (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, ss. 37–39). När 

data har bearbetats tillräckligt noga kan det dras paralleller mellan de olika koderna med 

syftet att hitta relationen dessa har mellan varandra. Tanken bakom tematiseringen av den 

insamlade data enligt Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014, s.40) är att kunna presentera olika 

perspektiv av den insamlade data och att kunna förklara och få en djupare insikt av det 

fenomen som studeras. Efter att tematiseringen gjorts och materialet har analyserats ett antal 

gånger är det möjligt att summera data och dra slutsatser. Slutsatsen som görs ska kunna vara 

verifieringsbart. Detta innebär att slutsatsen kan kontrolleras genom att rådata prövas mot de 

tolkningar som utfördes. Om dessa skulle väcka några tveksamheter innebär det att det krävs 

ytterligare materialinsamling, vilket resulterar i återvändning till datainsamlingsfasen (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson 2014, s. 40).  
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Figur 4. Egenritad analysprocess utifrån Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014, s. 36).   

  

I denna studie har det genomförts totalt fem intervjuer med privata och offentliga aktörer 

inom kommunen, både inom besöks- och turismnäringen. Detta med anledning till att kunna 

bilda en helhetsbild av samarbetet och samverkan mellan parterna och dess påverkan på 

Nynäshamns utveckling som en destination. Det har utförts totalt 10 intervjuer med 

lokalbefolkningen för att kunna styrka de privata och offentliga aktörernas påverkan på 

Nynäshamn som varumärke. Lokalbefolkningen har även kommit med synpunkter som kan 

komma att användas som förslag till att göra Nynäshamn till en mer attraktiv destination i 

Stockholms län året runt. Alla intervjuer har transkriberats och kodats för att sedan 

tematiseras. Respondenterna har lämnat data angående Nynäshamns tillgångar och därmed 

resulterade en del av den data i en introducerande text som beskriver Nynäshamns 

faciliteter och attraktioner samt vilka typer av besökare som besöker Nynäshamn. Eftersom 

några kommunala aktörer intervjuades bidrog det till en text om kommunens medverkan samt 

dess synvinkel på den insats som görs för utvecklingen av Nynäshamn som 

destination. Företagare intervjuades och detta bidrog till en text om dess insatser för en 

gynnande utveckling i Nynäshamn, samverkan och samarbetet mellan privata aktörer och 

kommunen samt en text med förslag på förbättringsåtgärder. Det sista temat inriktades på hur 

lokalinvånarna känner om förändringar som skett och som kan komma att ske, men också vad 

de själva önskar att kommunen ska satsa på. Kapitlet lästes sedan om och texten delades upp 

ytterligare och nya underrubriker skapades för att underlätta läsningen för betraktarens ögon. 

Efter att ha läst om texten reducerades den ytterligare för att sedan summera och validera 

innehållet.    
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2.8 Metodkritik   

Bryman (2012, ss. 212 – 215) nämner att intervjuer som sker fysiskt anses ge mer djupgående 

information då man som intervjuare kan få mer information kring upplevelserna och åsikterna 

hos respondenten än vid telefonintervju. Detta kunde inte genomföras då fysiska 

semistrukturerade intervjuer inte vara möjliga med hänsyn till covid-19 viruset som berör hela 

världen. Detta begränsade åtkomsten till respondenterna och intervjuerna utfördes istället 

genom konferenssamtal eller genom mejl.   
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3. Teori och tidigare forskning 
Detta avsnitt ger en översikt över det område som denna uppsats berör. Det redovisas olika 

aspekter av positiv utveckling av en destination med hjälp av tidigare forskning i form av 

vetenskapliga artiklar och modeller. Avsnittet kommer beröra den interna och externa 

samverkan med dess påverkan på turismsektor på den utvecklande destinationen. Teorier och 

begrepp tas upp i detta avsnitt för att introducera läsaren till de beståndsdelarna som 

undersökningen och analysen av undersökningsresultaten kommer byggas på. 

 

3.1 Destinationsutveckling 

Destination är en plats eller ett område vi gör en resa till (Svensson, Bodén & Fuchs 2012) 

samt en plats eller ett område med attraktioner och tjänster som fullgör besökarnas behov 

(Swarbrooke 2002). De tre centrala element som bygger upp en destination och som är 

grunden till att locka turister är boende, transport, mat och dryck. Dessa element hjälper till att 

skapa en destinationsutveckling då de kan paketeras och säljas som ett upplevelselandskap. 

En annan avgörande faktor för turister att välja destination är attraktion. Det är nödvändigt att 

det finns olika faciliteter såsom hotell, shopping och förtäring och andra aktiviteter när det 

kommer till en destination (Svensson, Bodén & Fuchs 2012).   

 

Väljer man att utveckla turism i ett område behövs en utveckling av destinationen. 

Destinationen ska vara lockande och väl fungerande. De olika intressenterna, både från de 

privata och offentliga, jobbar tillsammans för att göra destinationen attraktiv. Numera är det 

destinationsbolag som sköter både marknadsföring och samarbeten mellan olika intressenter i 

destinationer. Destinationen består med andra ord av ett större eller mindre antal aktörer som 

ömsesidigt är beroende för att destinationen skall fungera. (Svensson, Bodén & Fuchs 2012). 

 

Att skapa och utveckla gemensamma mål på lokal nivå är en viktig aspekt i utvecklingen av 

en destination. Medverkan av lokalbefolkningen i beslut och mål om turismen skapar ökade 

turistinkomster, detta genom att den lokala befolkningen får en möjlighet att starta företag 

som i sin tur bidrar till att de ekonomiska fördelarna stannar lokalt. En annan viktig aspekt i 

utveckling av en destination är mänskliga resurser. Mänskliga resurser är att använda sig av 

kvalificerade personal som har kunskap, erfarenhet och medvetenhet kring turismutveckling. 

En positiv destinationsutveckling kräver ledarskap inom olika intressenter, infrastruktur och 

samhällsutveckling (Baum 2000, s. 3). 

 

För att lyckas med destinationsutveckling krävs det att kommunen motiverar företag och 

andra intressenter genom turismsatsningar och kompetensutvecklingar. Företagen bör anställa 

motiverade och serviceinriktade personal. Det är också viktigt att marknadsföra destinationen 

på ett någorlunda realistiskt sätt, att destinationens visionsbilder i broschyrer och hemsidan 

stämmer överens med de verkliga bilderna av destinationen samt att marknadsföringen ska 

fokusera på olika marknadssegment för att locka bredare och fler målgrupper (Åberg 2000, s. 

6). Enligt Bohlin och Elbe (2007) är destinationsutveckling en bidragande hjälp till att kunna 

konkurrera i en konkurrenskraftig marknad. Det är viktigt att de aspekter som nämnts ovan 
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följs och förnyas för att undvika nedgång i en destinations livscykel. Detta kommer att 

redovisas mer i nästkommande delkapitel.  

 

3.1.1 Destinationslivscykeln enligt Butler 

 

  
  Figur 5. Egenritad utifrån Weaver & Lawton (2014, s. 287). 

 

Butler presenterar sin teori om en destinations livscykel utifrån destinationens olika lägen, 

från upptäcksfasen till nedgångsfasen. Eftersom en destination kan betraktas som en produkt 

som utvecklas och marknadsförs, finns det olika stadier produkten går igenom. Det är därför 

viktigt att särskilda ansträngningar och åtgärder görs för att förlänga cykeln, annars hamnar 

till slut produkten i den sista fasen som kännetecknas av nedgång (Hovinen 2002). 

 

Upptäckts fasen: Destinationen betraktas som okänd med relativt låga besökare. Besökarna 

är främst äventyrsökande och har en stark kontakt med lokalbefolkningen. Den ekonomiska 

och sociala påverkan på destinationen är ganska liten trots den starka kontakten mellan 

lokalboende och besökarna (Tooman 1997).  

 

Deltagande fasen: I denna fas ökar antal besökare och kontakten med lokalbefolkningen är 

fortsatt stark. De lokala aktörerna börjar erbjuda begränsade tjänster till besökarna. 

Destinationen utvecklas genom att framträda nya attraktiva säsongattraktioner och 

marknadsföringen börjar expanderas (Tooman 1997). 

 

Utvecklande fasen: I den tredje fasen upptäcks destinationen av externa investerare i och 

med att en ny marknad inom turismen etableras. Tillgänglighet förbättras, marknadsföringen 

blir mer omfattande och intensiv och de lokala faciliteterna blir bättre. Detta leder till en 



18 

 

minskning av medverkan och kontroll från lokalbefolkningen. Destinationen blir alltmer 

modern genom artificiella attraktioner som ersätter de äkta och originella. Tack vare den 

snabb växande turistindustrin importeras arbetskraft och extra faciliteter och tjänster till 

destinationen (Tooman 1997). 

 

Konsolideringsfasen: Under denna fas är större delen av de lokala faciliteterna bundna till 

turismen där de stora kedjorna dominerar destinationen (Cooper & Jackson 1989). Detta är 

också den fas då destinationen kan anses ha en turism baserad ekonomi. Antalet turister kan 

överstiga antalet invånare. Det kan bli ett problem eftersom destinationen har utvecklat en 

överdriven nivå av onaturlighet, massankomst och en avskildhet mellan turister och 

lokalbefolkning. Detta gör att destinationen kan börja falla i nedgång (Garay & Canoves 

2011). 

 

Stagnation: I denna fas når destinationen sin högsta kapacitetsnivå, både när det gäller antal 

besökare och den infrastrukturella utvecklingsnivån. De sociala ekonomiska och miljömässiga 

problemen växer (Garay & Canoves 2011). Destinationen är inte längre attraktiv vilket gör att 

fler väljer bort destinationen och anser den vara förbrukad (Garay & Canoves 2011).  

 

Nedgång eller förnyelse: I denna fas tappar destinationen besökare på grund av 

konkurrensen med andra destinationer som utvecklat nya och mer attraktiva attraktioner. Det 

leder till att marknaden börjar vika sig. Destinationen börjar sakta att dra sig ut ur turismen 

och ersättas av icke turistrelaterade strukturer. I slutändan kan destinationen antingen bli en 

verklig turistslum eller förlora sin turistfunktion helt. Om nya åtgärder tas finns möjligheter 

för förnyelse av destinationen. En av åtgärderna är att skapa konstgjorda attraktioner som till 

exempel casino eller spaanläggning eller genom att dra nytta av tidigare outnyttjade 

naturresurser som kan förlänga turism säsongen såsom vintersport (Butler 2006, ss. 7–8). 

 

3.2 Platsmarknadsföring 

Turismen har kommit att bli ett fenomen som idag styr den mesta delen av världsekonomin. 

Det är därför viktigt att turismens dynamik innehåller ett systematisk, disciplinerat och 

analytiskt förhållningssätt. En av de viktiga faktorerna för att bibehålla dynamiken handlar 

om platsmarknadsföring (Correia & Guillet 2013).  

 

Boisen, Terlouw, Groote och Couwenberg (2018) skriver att det finns en mängd olika 

definitioner på vad platsmarknadsföring egentligen innebär. Vissa författare menar att 

platsmarknadsföring innehåller organisatoriska och ekonomiska åtgärder, medan andra menar 

att platsmarknadsföring ska innehålla kulturella förnyelser där den offentliga och privata 

sektorn ska inneha ett samarbete (Boisen et al. 2018). Platsmarknadsföring är ett av de 

viktigaste instrumenten när det kommer till efterfrågan och utbud (Boisen 2007). Vidare 

förklarat kan det sägas att platsmarknadsföring handlar om långsiktiga processer där olika, 

men sammanhängande aktiviteter syftar till att behålla och locka målgrupper till en stad 

(Boisen et al. 2018). Det kan handla om att skapa unika attraktioner och erbjudanden som 
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lockar till sig besökare som t.ex. historiska platser, matupplevelser eller naturupplevelser 

(Halloway 2004). Platsmarknadsföring kan skapa en stark identitet för en stad, förbättra 

stadens image och göra invånarna stolta över sin stad, vilket bidrar till ett bättre resultat och 

lockar till bättre förutsättningar för investerare (Kwon & Vogt 2009). 

 

Enligt Soteriades (2012) krävs det att aktörer och intressenter samarbetar tillsammans för att 

kunna förstå besökarnas behov och därmed lyckas med platsmarknadsföringen på 

destinationen. Det krävs att alla olika intressenter och aktörer har en gemensam vision och en 

öppen kommunikation kring vad de vill att destinationen ska erbjuda till sina besökare. 

Sazhina och Shafranskaya (2017) menar att det dessutom är av stor vikt att samarbeta med 

lokalbefolkningen och ta del av deras uppfattningar kring platsen. Detta eftersom invånarna 

har ett stort inflytande på destinationen och anses vara oersättliga agenter för samproduktion, 

då det är dem som är medlare av stadens värderingar. De bidrar till destinationens arbetskraft, 

upprätthållning av platser, kultur, kunskap och historia (Shaw, Bailey & Williams 2011). 

Enligt Sazhina och Shafranskaya (2017) får destinationen en konkurrensfördel och lyckas 

bättre med att placera marknadsföringsstrategier.  
 

Finns det inget samarbete mellan lokalbefolkningen, aktörerna och intressenterna kan detta 

komma att påverka destinationsutvecklingen då lokalbefolkningen kan bli missnöjda och 

skapa konflikter mellan dem och besökarna (Sazhina & Shafranskaya 2017). Det är därför 

viktigt att integrera och kommunicera med lokalbefolkningen och förstå deras attityder, 

avsikter och faktorer för att de ska vilja samproducera (Prebensen & Foss 2011). 

Lokalbefolkningens roll kommer att diskuteras mer i kapitel 3.5.  

 

3.3 Platsvarumärke 

Ett viktigt verktyg när det kommer till platsmarknadsföring är att skapa ett platsvarumärke för 

destinationen. Platsvarumärket representerar en orts identitet och målet är att förbättra bilden 

av platsen. Identiteten avser inte allt som platsen är då det inte går att inkludera alla element 

och egenskaper en destination har, utan det som anses vara mest betydelsefullt ska lyftas fram 

och framkomma i platsmarknadsföringen (Boisen et al. 2018). Enligt Foroudi et al. (2016) 

hjälper platsvarumärket att tillämpa lämpliga marknadsföringsstrategier för att skilja på 

städer, regioner och länder från konkurrensen när det gäller ekonomiska, sociala, politiska och 

kulturella aspekter. 

 

Ett platsvarumärke för en destination kräver ständig förändring när det kommer till 

destinationen och dess attraktioner. Attraktioner i en destination är platsvarumärkets 

huvudsakliga inriktning, då det är attraktionerna som lockar till sig turister, investerare och 

besökare (Foroudi et al. 2016). Tidigare studier av Kaplan et al. (2010) och Zenker (2011) 

menar att platsvarumärken är flerdimensionella och består av nätverk av konsumenters 

visuella, verbala och beteendemässiga uttryck för en plats. Dessa faktorer kommer genom 

kommunikation, värderingar och den allmänna kulturen i platsens intressenter och den 

övergripande platsdesignen.  
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För att lyckas med ett starkt platsvarumärke krävs enligt Zenker (2011) att det finns tre olika 

typer av stadskommunikation i en destination.  

 

1. Den primära kommunikationen, inkluderar arkitekturen, stadens beteende och märks 

som platsfysiken.  

 

2. Den sekundära kommunikationen inkluderar den formella kommunikationen genom 

officiella kanaler som inkluderar all typ av reklam och märks som 

ortskommunikationen. 

 

3. Den tertiära kommunikationen hänvisar till hur invånarna och media framställer 

platsen via olika kommunikationer. Det handlar om att beskriva platsen så att andra 

vill ta del av den.  

 

Att kombinera dessa begrepp leder till en platsvarumärkesuppfattning som belyser identiteten 

av en destination. Hur kommunikationen görs får målgrupperna att antingen känna en 

tillfredsställelse till platsen eller vilja lämna platsen. Det är därför viktigt att 

kommunikationen görs på rätt sätt så att fler stannar kvar och väljer att återvända till platsen 

(Zenker 2011).   

 

3.4 Intressentteori 

Carroll & Näsi (2002) definierar begreppet intressent som en individ eller en grupp som 

påverkar eller kan påverkas av en organisation och dess processer, aktiviteter och dess drivande. 

Intressenterna delas in i interna grupper där arbetstagare, ägare och ledare ingår och externa 

grupper där konsumenter, konkurrenter, regering, sociala aktivister, medier, miljö samt 

lokalbefolkning ingår. Intressentkonceptet kommer ursprungligen från en studie utförd av 

svenska Rhenman och Stymne (1964) med ett ökat intresse för ämnet efter Edward Freeman's 

(1984) publikation om strategisk ledning av företag. Ledning av intressenter har blivit allt 

viktigare sedan dess, delvis för ökningen av medvetenhet för företagens ansvarshantering samt 

affärsetiken i dagens affärshandlingar (Fassin 2010).  

 

Strand & Freeman (2013) presenterar den skandinaviska synsätten på intressentteorin som en 

samling av idéer, uttryck och metaforer relaterade till de centrala hypoteserna om att 

huvudsyften för ett företag är att skapa värde för dess intressenter. Strand & Freeman (2013) 

citerar Rhenmans (1968) definiering av intressenter på följande sätt:  

  

“Chefen “intressent” i företaget … är kunderna, aktieägare och anställda. Men staten, 

kommunen och leverantörerna också. Detta kan ibland bli en källa av angelägenheter och 

besvärliga krav…           
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Strand och Freeman (2013) påpekar att det är naivt att tänka att det inte finns konflikter vid 

vinstfördelningsfrågor mellan intressenterna, däremot hänvisar författarna till Rhenman (1968) 

där argumenteras det att överlevande av en organisation är ett gemensamt mål för alla 

intressenter, vilket bidrar till att intressenterna blir beroende av varandras stöd. Trots att 

Rhenmans forskning fokuserar på samarbeten mellan företagsledning och dess anställda har 

forskaren förlängt konceptet upp till externa intressenter såsom leverantörer, kunder, ägare, 

kommunen och stat där forskaren uttryckt att ledningen av samarbeten är ett av de viktigaste 

ansvarsområden för ledningen vilket innebär att gruppen ägnar sig åt professionell lösning av 

konflikter och bibehållande av samarbeten (Strand & Freeman 2013).  

 
Figur 6. Egenritad intressentmodell utifrån Rhenman (1964, s. 36). 

 

3.4.1 Intern och extern samverkan 

 

Fungerande nätverk mellan destinationer spelar viktiga roller i utveckling och planering av en 

destination. Samarbeten stimulerar nätverksdynamiken mellan destinationerna och inom 

destinationer. Nätverken bidrar till delad förståelse och samarbete mellan 

destinationsaktörerna som i sin tur förbättrar destinationsutvecklingen (Håvard et al. 2014). 

 

För att stimulera utvecklingen av turismen, locka turister samtidigt sträva mot att jobba med 

ett hållbart samhälle krävs ett befinnande av olika sociala samhällsorganisationer, ett starkt 

ledarskap kunskap och finansiering (Teshome, Woreta & Meshele 2018). De sociala 

entreprenörers roll i en destination är att driva, utveckla och skapa nätverk. Utan de sociala 

entreprenörers engagemang, stimulans och innovativa entreprenörskaps risktagande är det 

omöjligt att växa och utveckla en destination och de lokala turistprodukterna (Mottiar, Boluk 

& Kline 2018).  
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Det krävs ett ledarskap för att samordna flera och olika intressenter, skaffa det politiska stödet 

samt att introducera den hållbara urbana turismens process. Men det är inte uppenbart vilken 

organisation som kommer ta ledningen för att öka kommunikationen och samarbetet mellan 

de olika grupperna av intressenter (Timur & Getz 2009). 

 

Det är faktum enligt många forskare (Timur & Getz 2009; Faizan et al. 2017) att det lokala 

samhällets kultur, tradition, och autenticitet samt entreprenörsroll är en integrerad del av 

turismen och viktigaste pull-faktorn för besökarna. Även studier belyser brist på en 

inkonsekvens mellan aktörerna inställning till turismutveckling och den offentliga sektorn 

strävan att engagera och involvera aktörerna i turismplanering (Faizan et al. 2017). Om de 

olika intressenter har olika uppfattningar och tolkningar om turismutvecklingen, när det gäller 

ekonomiska, miljömässiga och sociokulturella frågor i en destination innebär detta att det 

finns en låg integrationsnivå mellan de inblandade parter samt att den offentliga sektorn bör 

vidta åtgärder för att öka de olika aktörernas deltagande, engagemang för planering, 

utveckling och varumärkesprofilering av turismen (Faizan et al. 2017). 

 

Företagare har svårt att anse att de är beroende av gemensamma normer och värderingar i sin 

destination. Om de är medvetna om sitt beroende av andra aktörer i produktion av turism, 

beter de sig som om de vore oberoende.  Det är viktigt för utvecklingen och 

marknadsföringen av en destination att de olika uppsättningarna, normerna och värderingarna 

ingår i en kreativ process som avgör den totala turistprodukten. De små företagen måste 

arbeta i nätverk för att gynnas med vinst med sin destinations produkt och de stora företagen 

måste arbeta i en anda av småföretag för att inte förlora värdena (von Friedrichs 2003).  

 

3.5 Lokalinvånarna och dess påverkan   

Ju mer lokalinvånarna aktivt medverkar i turismens utveckling, desto mer kommer de att dra 

nytta av turismens utveckling och desto mer positiv blir deras inställning till turism. Om deras 

rättigheter och intressen missbrukas och de får ett mindre deltagande blir lokalinvånarna mer 

passiva kring deras inställning till turism och desto mindre stöd kommer de att ge till 

turismutvecklingen på grund av deras missnöje (Peng, Chen & Wang 2016). 

 

Det som krävs för att organisera turismutveckling på bästa sätt är samverkan mellan 

lokalinvånare, näringslivet och myndigheter. Samverkan kan fungera som en drivkraft för att 

samordna samhällsengagemang, stödja affärsutveckling samtidigt som destinationens 

hållbarhet och ekonomiska intressen balanseras. En fungerande samverkan mellan 

lokalinvånare, näringslivet och myndigheter ger möjligheter för breda medborgarinsatser och 

skyddar lokala invånarnas och näringslivets intresse. Dessa partnerskap kan förbättra 

samordning av det symbiotiska förhållandet mellan både den privata och den offentliga 

sektorn samtidigt som man säkerställer en kontinuerlig förbättring av invånarnas livskvalitet 

(Sheldon & Abenoja 2001).  
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Att förstå de lokala invånarnas attityd och deras psykologiska faktorer kan hjälpa den 

offentliga sektorn att utföra en politik som minskar klyftan mellan turister och lokalinvånare 

och gynnar till bättre turistupplevelser. Detta bidrar i sin tur till ”kundlojalitet” och positiv 

Word-of-mouth-spridning. De lokala invånarnas och turisternas karaktär och deras perspektiv 

på samhället kan spela en betydelsefull roll för att skapa övergripande stöd för 

turismutvecklingen (Moghavvemi et al. 2017). Moghavvemi et al. (2017) menar att angenäma 

lokalinvånare tenderar att komma närmare med turister oftare och detta förbättrar relation, 

kommunikation och utbyte av kunskap med turisterna. Detta leder till främjandet av en mer 

positiv inställning till turismutveckling. En bra bild för turism hos lokalbefolkningen kan 

förbättra det lokala stödet till turism. Det främsta skälet till invånarnas brist på uppskattning 

av turismen är för att det saknas kännedom om fördelarna med turism för samhället. 

Lokalinvånare med mindre kunskap om turismfördelarna och som inte heller gynnas 

ekonomiskt av turistnäringen tenderar att ha en mindre positiv inställning och stöd till turism 

(Jeonglyeol, Li & Kim 2007). 

 

Att skapa och utveckla den lokala medvetenheten för turism skulle kunna hjälpa 

lokalsamhällen och människor att bli verkliga aktörer i utvecklingen av turismen i stället för 

föremål (Saarinen 2010). Det finns en växande medvetenhet och betoning på att få acceptans 

och stöd från alla samhällsmedlemmar för långsiktig överlevnad och utveckling av turismen i 

alla områden. Ett långsiktigt fungerande system kräver att de parter som är närstående turism 

har integrerats och integreras på lång sikt i politiska beslut (Kuvan & Akan 2012).  

 

Sheldon och Abenoja (2001) menar att turister numera är mer intresserade av sofistikerade 

och autentiska upplevelser, därför är det viktigt att destinationer håller fast vid sin lokala 

identitet för att bevara den unika och autentiska turistprodukten för sina besökare. En mogen 

destination bör sätta värde vid fastställandet av de lokala invånarnas engagemang eftersom 

utan deras insats är det omöjligt att erbjuda den unika och autentiska lokala turistprodukten. 

Turister som inte känner sig välkomna eller hotade av det lokala samhället kommer sannolikt 

inte återkomma och inte heller uppmuntra andra människor att komma. Det finns 

associationer mellan negativ upplevelse i destinationer och minskningar av turist ankomster 

(Diedrich & Garcia-Buades 2009). 
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4. Empiri  

I detta avsnitt illustreras och förklaras den insamlade data ifrån intervjuer inom den område 

som har studerats. Även den insamlade data från en observation i Nynäshamn kommer 

presenteras i detta kapitel. 

4.1 Nynäshamn - en småstad vid havet 

Nynäshamn beskrivs av lokalinvånarna som en liten skärgårdstad med närhet till hav, skog 

och grönområden. Trots en stor befolkning anses Nynäshamn vara lugnare än andra 

skärgårdar, vilket gör att allt fler barnfamiljer lockas och ses till i staden (3LR 2020). 

Respondenten 6LR (2020) beskriver olika platser som anses vara några av Nynäshamns finare 

promenadstråk. 5LR (2020) tar upp vilka naturupplevelser som finns. Respondent 8LR (2020) 

berättar att det finns gott om öar där bland annat Nåttarö och Landsort är några utav de platser 

besökare väljer att ta sig till. Nynäshamns historia är välbevarad med familjeföretag och olika 

typer av tjänster som nyttjas av de bosatta på orten. Hamnen ligger med ett bra avstånd till 

transportförbindelser såsom färjor, pendeltåg och bussar, vilket förenklar transporten för de 

som vill ta sig in och ut från platsen. Det är hamnen som är mest populär i Nynäshamn under 

somrarna (4LR 2020). 

  

 " Under sommartid hade jag rekommenderat hamnen med dess bodar, hamn trappa och 

restauranger i hamnmiljö." (4LR 2020).  

  

Hamnen förutom restauranger och caféer har ett välkänt lokalt rökeri. Det finns en golfbana i 

området. Att det inte är stort gör att de besökande trivs.  

  

" Det är ganska litet, blir väldigt mysigt och familjärt. “(5LR 2020).   

 

Nynäshamns centrum ligger ett ögonkast ifrån hamnen och erbjuder små butiker (5LR 2020), 

restauranger och en biograf (2LR 2020). Annat som kan hittas i Nynäshamn är en bowlinghall 

och en ishall (7LR 2020). Finns ett intresse för järnvägar och tåg har Nynäshamn ett litet 

järnvägsmuseum som tar emot besökare (10LR 2020). Annat som tipsas om som aktivitet i 

Nynäshamn är att paddla kajak (9LR 2020).  

 

4.1.1 Inhemska och utländska besökare 

 

Det läggs mycket fokus på natur, renhet och säkerhet i Nynäshamn. Orten besöks av besökare 

från Tyskland, England och Holland (3K 2020) men även Danmark och Italien (2A 2020). 

 

Nynäshamn är en transit destination för besökare från Gotland och sedan några år tillbaka 

även en transit destination för besökare från kryssningsfartygen. Det framkommer också 

individuella fall av besökare, både inhemska och utländska som kommer in till hamnen med 

egna båtar (1K 2020). Gästhamnen finns tillgänglig med sina faciliteter, såsom dusch och 

tvättstuga mellan april och oktober för de som kommer med sina egna båtar in till hamnen. 
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Dessa besökare brukar oftast ta sig tillbaka hem med tåg och flyg från Arlanda (1K 2020). 

Det avgår dagligen färjor till Polen från Nynäshamns färjeterminal (10LR 2020). 

 

De inhemska besökarna är bland annat gotlänningar. De som besöker Nynäshamn har alltid en 

checklista med platser som de vill besöka (2A 2020). Nynäshamn är dessutom känt bland 

äldre individer som gynnas av Nynäshamns promenadvägar och dessutom utbytesstudenter 

som kommer för att besöka orten med syftet att utforska nya områden. Under sommaren 

besöks Nynäshamn av olika typer av besökare med undantagsfall för ungdomar som söker sig 

till större städer för att uppleva nöjen som inte finns att tillgå på orten (1K 2020).  

 

4.2 Kommunens medverkan  

1K (2020) arbetar med informationsförmedling och bedriver en verksamhet som är en del av 

gästhamnen. Respondenten berättar att i dess arbete ingår det att ge service i form av att ta 

emot besökare, svara på frågor via mejl och telefon samt att marknadsföra Nynäshamn via 

sociala medier. Dock är det tillväxtavdelningen, som är en politisk satsning med syftet att 

stötta företagande, som tar alla beslut inom marknadsföringen av Nynäshamn. Respondenten 

tillägger att tillväxtavdelningen drivs av en näringschef, utvecklingskoordinatorer samt 

näringslivssamordnare. Kommunikationsavdelningen är en tillhörande del av 

tillväxtavdelningen och sköter både utvecklingen av Nynäshamn och hur den marknadsförs.  

1K (2020) berättar att deras verksamhet jobbar för att försöka koppla olika företag med 

varandra genom att svara på frågor via sociala medier. Frågor om tillstånd eller frågor om 

stöd hänvisas till tillväxtavdelningen. 1K (2020) berättar även att det inte finns ett organiserat 

nätverk, dock finns det vissa företag som har egna samarbeten inom olika områden.  

 

3K (2020) berättar däremot att Nynäshamn är en skärgård i Stockholms län och att det bedrivs 

samarbeten med andra kommuner med liknande förutsättningar. Enligt respondenten finns det 

gemensamma organiserade projektet “Stockholm Archipelago” som är viktigt för 

destinationsutvecklingen och därmed uppskattas samarbetet väldigt mycket av Nynäshamns 

kommun. De samarbeten som drivs är bland annat med Stockholms stad, visitstockholm-

bolaget, region Stockholm och skärgårdsstiftelsen med flera andra. Syftet med det 

gemensamma projektet är att visa besökarna en kontrast till storstadslivet som finns att hitta i 

Stockholm stad. När det gäller självaste marknadsföringen av Nynäshamn samverkas det med 

det kommunalägda besökscentret som är ansvarig för informationsspridning och besvarande 

av turismrelaterande frågor. 3K (2020) berättar att besökscentrets ansvar även är att stödja 

företagare med digitala verktyg och erbjuda olika typer av seminarier. Kontoret som 

respondenten arbetar på förser destinationen med skyltning.  

 

4.2.1 Kommunens synvinkel 

 

1K (2020) tycker att Nynäshamn alltid har varit en transitdestination på grund av dess 

geografiska placering med närhet till Stockholm och antyder att det skulle utgöra en skillnad 

om avståndet blev längre. Dock anses det positivt med nuvarande förutsättningar och det 
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betonas att samarbetet med andra aktörer blivit bättre. Nynäshamn är inte samma 

transitdestination som den var innan enligt respondenten då destinationen har mer att erbjuda 

sina besökare. Respondent 1K (2020) hänvisar till Destination Gotland och hotellen i 

Nynäshamn som ett exempel på samarbeten som görs mellan Nynäshamn och Gotland där 

paketresor med logi, mat och färd fram och tillbaka kan bokas. Det har även noterats att de 

som kommer till Nynäshamn på helger besöker Nynäshamns Havsbad.  

 

Respondent 1K (2020) betonar att det finns en viss trygghet med att ha en verksamhet som är 

kommunalägd, men att det kan finnas nackdelar med att vara kommunalägd med anledningen 

till att verksamheten styrs av politiska faktorer. Detta gör att verksamheten begränsas där 

vissa prioriteringar behöver göras. Möjligheterna till att välja samarbetspartners finns inte och 

ett neutralt framhållningssätt behöver appliceras där alla hjälps åt. 1K (2020) tillägger att om 

det fanns rum för att styra upp saker skulle respondenten göra försök med att samarbeta på 

alla plan och bidra med att skapa möjligheter för utveckling i Nynäshamn. Respondenten ser 

poängen med det praktiska arbetet såsom att ha karta över områden, skapa skyltar och digitala 

guider för att lyckas med en positiv utveckling av destinationen. Enligt respondent 1K (2020) 

finns potential för utveckling, men allt är beroende av ekonomiska resurser i kommunen. 3K 

(2020) tycker däremot att Nynäshamn gynnas av det geografiska förhållandet mellan 

Stockholm och Gotland och att det är omöjligt att konkurrera med dessa och att Nynäshamn 

utgör ett komplement för de samarbeten som görs med Gotland av andra aktörer i 

besöksnäringssektorn. Enligt 3K (2020) associeras Nynäshamn med Gotland, den lokala 

aktören Ölbryggeriet, Landsort och Nynäshamns rökeri. 3K (2020) antyder att det gäller att 

lyfta upp det som människor inte känner till om Nynäshamn med stöd av olika framarbetade 

budskap. När det gäller besökarstatistik och vilka målgrupper som besöker Nynäshamn 

hänvisas det till kommersiella nätter, en djupgående statistik är inte tillgänglig. 

 

4.3 Lokala aktörernas engagemang  

2A (2020) berättar att familjeföretagen har flera samarbeten med lokala aktörer i Nynäshamn. 

Detta är bland annat i form av smakupplevelser såsom luncher och middagar med de lokala 

restaurangerna. Respondenten berättar även att samarbeten finns med det lokala ölbryggeriet 

samt Chokladhuset. 2A (2020) tillägger att på verksamhetens webbplats rekommenderas flera 

av de lokala aktörerna som finns och i med detta anser respondenten att det medverkar till en 

gynnande satsning för utvecklingen av Nynäshamn.  

 

5A (2020) berättar att för dess verksamhet är inte turismen viktig eftersom verksamheten har 

en stor återkommande kundkrets i Nynäshamn och endast en liten del av gästerna är 

Gotlandsresenärer. Däremot betonar respondenten att det skulle vara av intresse att få vara en 

bidragande del till Nynäshamns utveckling.  

 

” Självklart vore det roligt att vara en del av en utveckling som bygger på att locka besökare 

till Nynäshamn …” (2A 2020).  
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4.3.1 Synvinkel på samverkan och samarbeten 

 

2A (2020) betonar att det är viktigt att behandlas rättvist och se till att alla inblandande parter 

gynnas när samarbeten görs. Alla aktörer behöver medverka tillsammans för att nå en positiv 

destinationsutveckling. Respondenten menar att om aktörerna inte hade ett samarbete skulle 

det leda till förluster eftersom flera aktörer skulle välja bort varandra och inte göra satsningar 

som gynnar Nynäshamn. Respondenten berättar att det kommunala besökscentret tillsammans 

med tillväxtavdelningen i Nynäshamns kommun gör satsningar såsom marknadsföring av 

lokala aktörer i Nynäshamn vilket gör att verksamheten utvecklas. 2A (2020) tillägger att 

mycket av pengar sparas som resultat av denna satsning och verksamheten kan nyttja dessa på 

annat sätt.  

 

“Vi har en centrumförening som gör ett viktigt jobb med att länka samman oss aktörer.” (4A 

2020). 

 

4A (2020) uttrycker att det inte finns några specifika samarbeten mellan dess verksamhet och 

kommunen förutom att kommunen tillhör deras kundkrets. Medan kommunen anser att de har 

gjort en god satsning med att locka kryssningsfartyg till Nynäshamn. Turismen är väldigt 

viktigt för dess verksamhet och står för en stor del av verksamhetens omsättning. Själva 

verksamheten använder sig av lokala råvaror till tillverkning av dess produkter från grunden. 

Respondenten betonar att sättet verksamheten arbetar på skapar en stabil och god reputation, 

då de kan ha en lockande effekt på turister som kommer för att handla hos företagen (4A 

2020). 

 

5A (2020) berättar att det lokala nätverket är mycket bra och anser att dess verksamhet är en 

välkänd aktör i Nynäshamn. Däremot tycker respondenten att verksamheten inte har ett 

tillräckligt bra samarbete med kommunen. Det enda samarbetet de har är kontakten som görs 

vid ansökan om tillstånd för att bedriva verksamhet. Respondenten betonar att det finns några 

få satsningar, men ingenting som företaget märker av. Respondent 5A (2020) vill bidra till en 

gynnande utveckling i Nynäshamn genom att fortsätta erbjuda och servera urval av rätter av 

hög kvalitet för sina besökare.  

 

4.3.2 Utvecklingsförslag 

 

Respondent 2A (2020) nämner att om Nynäshamn ska kunna få fler besökare krävs det att 

kommunen utvecklar unika upplevelser i kategorierna se, göra och äta. Respondent 5A (2020) 

tycker att det skulle vara gynnande för Nynäshamn som destination om kommunen satsade på 

hamnens utveckling.  

 

” … det vore roligt om de kunde utveckla hamnen som en mer levande turistattraktion - 

hamnen som ett signum för Nynäshamn. ” (5A 2020). 
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Enligt 5A (2020) skulle en utbyggnad av området vara en positiv satsning. 5A (2020) menar 

att ett utökat utbud av nöjen, parker, shopping, mat och dryck gör att fler väljer att besöka 

platsen. 5A (2020) antyder att ekonomisk hjälp för företagarna med syftet att förbättra den 

lokala trivsamheten samt miljön skulle bidra med gynnande resultat i Nynäshamns 

turismnäring. 

 

4.4 Lokalinvånarnas synvinkel 

4.4.1 Positiva och negativa förändringar  

 

Majoriteten av lokalinvånarna hänvisar till kryssningsfartygen som en gynnande faktor för 

Nynäshamns turism och ekonomi.  

 

“Människor kommer från olika delar av världen, de promenerar och besöker våra butiker 

såsom ICA MAXI och Dollarstore så det är bra för de lämnar sina pengar. Det är ett plus för 

kommunen.” (7LR 2020). 

 

Utvecklingen av hamnområdet med piren och hamntrappa är enligt respondenten 1LR (2020), 

det bästa initiativet som gjorts i kommunen på väldigt länge. Även respondent 5LR (2020) ser 

positiviteter med utbyggnaden av hamnområdet. Generering av mer trafik och möjligheter för 

Nynäshamn ses av respondenten som positivt med denna insats. Den nya hamnens namn är 

Norvik och det är tänkt att stora containers ska kunna lastas in och ur landet efter 

utbyggnaden är klar. Projektet ska generera fler jobb och effektivisera logistiken 

(stockholmshamnar.se, 2020). 

 

Andra positiva förändringar som har observerats är uppbyggnaden av nya bostadsområden, en 

skatepark och grönområde med en lekplats (9LR 2020). Även en del renoveringar har 

observerats av respondenten LR10 (2020). Med utvecklingen av stadsmiljön har Nynäshamns 

image förändrats från en väldigt fattig till fin med väldigt många gröna områden. 

 

“Jag ser positiva förändringar framför allt när det gäller vägarbete. Trottoarer byggs om och 

vägar byggs på bredare. Det tas hand om stadsmiljön.... “(10LR 2020).  

 

Trots detta finns många områden som behöver en utveckling och tillsyn. Detta är bland annat 

hanteringen av miljöföroreningar när kryssningsfartygen anländer till Nynäshamn. Ett tips 

som ges av 5LR (2020) på hur läget skulle kunna förändras är att turistbåtarna får ström från 

fastlandet istället för att ligga ut i vattnet och sätta på motorer (5LR 2020). På landet finns det 

fall med individer som skräpar ner och slänger skräpet i vattnet (7LR 2020). Säkerheten anses 

också vara av stort vikt för lokalinvånarna och är något som bör ses över för en positivare 

destinationsutveckling.  

 

“...kommit för många kriminella personer, tonåringar som avbryter frihet när man vill ut 

både dag och natt.” (2LR 2020).  
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“En förändring som jag skulle vilja se är installation av övervakningskameror. Det skulle 

definitivt kännas tryggare att ta kvällspromenader.” (10LR 2020). 

 

4.4.2 Aktiviteter och turistupplevelser 

 

Nynäshamn är rik på friluftsliv men trots det finns det inte mycket att göra under oväder eller 

vintersäsongen (1LR 2020). Flera förslag ges på aktiviteter som skulle göra Nynäshamn till en 

attraktivare destination. Det önskas bland annat en större biograf, nöjespark eller spelrum 

inspirerat av Tolv Stockholm som befinner sig i Globen med basket, olika typer av manuella 

och tävlingsriktade spel (7LR 2020). Annat som saknas för en positiv ökning av turism i 

Nynäshamn är en galleria med både restauranger och butiker av kända märken (6LR 2020). 

Det är många från Polen som är bosatta i Nynäshamn i och med att polska kryssningsfartyg 

avgår med sina fartyg till Gdansk därför hade polskinspirerade butiker och restauranger varit 

önskvärda enligt 2LR (2020). 3LR (2020) uppmärksammar att det inte finns platser där 

turister kan köpa souvenirer eller presenter. Detta förslag påpekar respondent 3LR (2020) vara 

en bra investering då många besökare vill, men inte har tillgång till sådana butiker.  

 

“Mera butiker, klädeskedjor, skönhetskedjor mm. För shopping är väldigt viktigt för 

turismen. En stor galleria skulle verkligen förändra Nynäshamn på ett mycket bättre sätt.” 

(3LR 2020).   

 

Respondent 4LR (2020) berättar att flera stora butiker och restauranger gått i konkurs med 

anledning till att dessa inte har välkomnats av alla lokalinvånare och på grund av att staden är 

för liten för att ett företag ska klara sig ekonomiskt. 4LR (2020) tillägger att events såsom 

Nynäsfestivalen var lovande och har lett till att fler besöker Nynäshamn, men eventet lagdes 

ned. 4LR (2020) säger dessutom att Nynäshamns kommun spenderar mycket pengar på en 

fotbollsskola som har samarbeten med fotbollsklubben Milan utan att göra ett gott jobb med 

att marknadsföra denna. 4LR (2020) hänvisar också till lokaler vid hamnen som inte fått den 

reklamen som krävs och är i behov av renoveringar. Enligt 4LR (2020) skulle det öka den 

positiva utvecklingen i Nynäshamn om öppettiderna i hamnbodarna utökades och fler event 

startades.  

 

“för att locka Nynäshamnare och turister från andra orter.” (4LR 2020). 

 

Nynäshamn har en del fina stränder såsom Nicksta som kräver en del renoveringar för att bli 

en bättre badplats, men även ett badhus är vid intresse (3LR 2020). I nuläget tvingas 

Nynäshamnare åka långt bort för att kunna unna sig något (8RL 2020).  

 

4.4.3 Nynäshamns starkaste varumärken  

 

De starkaste varumärken inom transportbranschen i Nynäshamn är Destination Gotland, 

Polferries, Vaxholmsbolaget och SL.  
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“Vi får ju hit turister. Dels vill folk åka till Gotland så skulle vilja säga Destination Gotland.” 

(5LR 2020). 

 

“Definitivt företag såsom Polferries, Gotland…” (7LR 2020). 

 

“Polferries, Gotland Destination, Waxholmsbolaget - kan man resa till Nåttarö.” (2LR 2020). 

 

SL gör att vem som helst kan ta sig in till Nynäshamn och ut till Stockholm och massvis med 

andra platser på ett snabbt och enkelt sätt (3LR 2020). 

 

“...ett generellt samarbete som är viktig och bra för Nynäshamn är SL... “(3LR 2020). 

 

När det gäller smakupplevelser nämns bland annat rökeriet för dess mat och fisk (5LR 2020).  

Även 1LR (2020) tycker att Rökeriet stärker Nynäshamn som varumärke. Sedan tipsar 

respondenten om Kroken och Chokladhuset. 3LR (2020) däremot tycker att det är företag som 

bygger bostäder, aktörer som äger färjeterminalen samt matkedjeägarna som är gynnande för 

Nynäshamn som turistiskt varumärke. 4LR (2020) tycker att hamnen med dess utbud och 

kontakter stärker Nynäshamn som varumärke. 

  

4.4.4 Samarbeten och samverkan  

 

10LR (2020) har inte mycket att säga om samarbeten och samverkan mellan kommunen och 

aktörer, men anser att samarbetet mellan lokalinvånarna och kommunen är god. 4LR (2020) 

anser dock att Nynäshamn är något splittrat. Det finns inga större samarbeten med Sorunda, 

Ösmo och Nynäshamn trots att dessa tillhör till kommunen. 4LR (2020) menar att det finns 

två ungdomsgårdar och det skulle vara önskvärt med fler event och temadagar tillsammans 

med syftet att öka kommunikationen och samverkan mellan Nynäshamnare. 6LR (2020) 

tycker inte att det finns mycket jobb inom turismsektorn i Nynäshamn och därmed finns inte 

bilden om att det finns samarbeten mellan aktörerna och att de flesta ärenden väljs att lösas i 

större städer. 

“Jag tror inte Nynäshamn satsar särskilt mycket på de företag som finns.” (6LR  2020). 

5LR (2020) berättar att Nynäshamn har varit en Miljökommun och att kommunen skulle 

kunna hjälpa företagen eftersom resurser finns. Respondenten hänvisar till Sorunda som en 

plats med närodlat som skulle kunna erbjudas av restauranger i Nynäshamn som ekologisk 

kost. Enligt 5LR skulle detta kunna vara en bidragande faktor till att fler väljer att besöka 

Nynäshamn och i samma väva bidra med hjälp genom att skapa ett samarbete mellan 

bönderna och restaurangerna. 3LR (2020) har bott i Nynäshamn i 10 år och upplever att 

samarbeten och samverkan mellan kommunen och aktörerna fungerar bra och det upplevs 

positivt. Respondenterna 1LR & 2LR (2020) upplever samverkan och samarbeten ganska bra 

dock tycker de att det finns brister på fackliga representanter på vissa arbetsplatser.  
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“Ganska bra men fortfarande tar ansvariga personer fel beslut för några viktiga saker för 

invånare här i Nynäshamn. “(2LR 2020). 

 

4.5 Observation 

Den 1 juni 2020 mellan klockan 10.00 - 12.00 utfördes en observation i Nynäshamns 

gästhamnsområde som ett resultat av de tidigare genomförda intervjuerna med 

lokalinvånarna. Observationen skedde först genom att promenera längst sträckan och sedan 

sittandes på hamntrappan. Där blev observationsmöjligheterna breda med fördel för 

hamntrappans lokalisering i gästhamnen med vy mot färjorna, restaurangerna, rökeriet och 

hamnbodarna med bak och glass. Observationens längd var sammanlagt cirka två timmar med 

korta pauser emellan för anteckningar. Observationens fokus delades mellan att observera 

aktörer och besökare. Aktörerna observerades på distans och ingen tvåvägskommunikation 

tog plats mellan observatören och observationsobjektet. 

 

Flera restauranger har en uteservering vilket gav möjligheten att se hur de som arbetar på 

dessa restauranger beter sig gentemot sina gäster och hur de utför sina arbetsuppgifter. 

Hamnbodarna har väldigt liten yta att röra sig på och anställdas beteende kunde endast 

observeras efter att konsumenterna lämnat platsen när de blev klara med sina köp.  De 

variabler som det fokuserades på under observationen var händelser och beteenden. Det som 

observerades var att äldre individer kom tidigare in till hamnen då det är lugnast i 

gästhamnen. Det var lugnt vid golfbanan samt lekparken som ligger vid sidan om. Sedan kom 

barnfamiljer vid lunchtid kl 11–12. Vid observationens slut vid kl.12 har det bildats kö vid 

boden där det säljs bakelser och glass. Det var flera sällskap på uteserveringar som njöt av öl 

och Nynäshamns specialitet, fisk i restaurangerna. Individer som köpte glass satte sig även på 

hamntrappan. Färjor till Utö och Nåttarö har hunnit med två avgångar sedan observationens 

början.  
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5. Analys  

I det här kapitlet analyseras och kopplas den empiri och det teoretiska ramverket som sedan 

avslutas med en diskussion. 

 

5.1 Nynäshamn och dess tillgångar 

Swarbrooke (2002) definierar en destination som en plats med fler attraktioner och 

serviceutbud som tillfredsställer en besökares behov. Den informationen som samlats från 

lokalinvånarna, kommunen samt privata aktörerna pekar på att Nynäshamn är en småstad med 

tillgång till hav, gröna områden, olika typer av butiker, restauranger, logi och tjänster. 

Transportförbindelserna anses vara goda med bussar, pendeltåg och färjor som transporterar 

passagerare både korta och långa sträckor beroende på vald destination. Som Svensson, 

Boden och Fuchs (2012) påpekar är boende, förtäring och transport centrala för att väcka 

intresse hos potentiella besökare. Som författarna även betonar är att turistens val av 

destination berörs av de attraktioner den har att erbjuda.  

Med hänvisning till 4LR och 5LR (2020) svar pumpar Nynäshamn med liv under somrarna 

men anses inte ha tillräckligt med attraktioner anpassade för oväder och vinterkyla (1LR, 

2020).  De ansvariga i kommunen visar på en splittring gällande Nynäshamns potential där 

marknadsföringsansvarige 3K (2020) berättar att Nynäshamn inte kan konkurrera med 

destinationer som Stockholm och Gotland och därmed ser positivt på att Nynäshamn är en 

transitdestination. Däremot menar respondent 1K (2020), som ansvarar för 

informationsförmedling, att potentialen dock finns, men att det krävs rätta beslut och 

ekonomiskt bistånd från politikernas sida. Respondent 4A och 5A (2020) uttrycker att det 

finns insatser som skapats för företagarna, men att de knappt märks av. Enligt Svensson, 

Bodén och Fuchs (2020) krävs det samarbeten mellan marknadsförringsansvariga och 

aktörerna på destinationen. Enligt Baum (2000) krävs det att de på ett ömsesidigt sätt skapar 

gemensamma mål för en fungerande turism på destinationen. 

5.2 Destinationsutveckling och de lokala invånarnas påverkan 

Peng, Chang och Wang (2016); Prebensen och Foss (2011); Sazhina och Shafranskaya (2017) 

betonar vikten av att involvera lokalinvånarna i beslutagande som görs angående 

destinationens utveckling. De menar att ju mer lokalinvånarnas rättigheter och intressen 

begränsas desto mer passivt inställda kommer lokalinvånarna att vara gentemot förändringar 

på destinationen. Studien har visat att förslag på positiva förändringar som kan bidra med en 

god utveckling på destinationen finns, dock uppmärksammas endast samarbeten och 

samverkan mellan aktörer och kommunen. Lokalinvånarna nämns inte av kommunen och 

endast privata aktörer verkar ha knyt ett starkt band med lokalinvånarna genom att anpassa 

utbudet av varor och service till sitt återkommande kundkretsbehov.  

 

För att lyckas med en positiv destinationsutveckling krävs det samverkan mellan 

lokalinvånarna, aktörer och myndigheter samt platsmarknadsföring och platsvarumärke 

(Correia & Guillet 2013; Boisen et al. 2018; Soteriades 2012). Dessa typer av insatser skulle 
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kunna fungera som en drivande faktor för samordning av samhällsengagemang och resultera i 

en ökad affärsutveckling samt ett balanserande beståndsdel för destinationens hållbarhet och 

ekonomiska resurser enligt Moghavvemi (2017) och Foroudi et al. (2016). Moghavvemi et al. 

(2017) menar att lokala invånare oftast kommer närmare turister och därför har möjligheten 

att utföra dialog bidragande till kunskap, vilket kan vara främjande för destinationen. Sheldon 

och Abenoja (2001) betonar att utan lokalinvånarnas insats skulle det vara omöjligt att 

erbjuda unika och autentiska lokala turistprodukter. Därför bör de som tar ansvaret för 

marknadsföringen av destinationen uppskatta lokalinvånarna och ha vilja att sätta värde på 

invånarnas synpunkter som en del av deras engagemang för en mer trivsam och besöks värd 

turistort. Hade Nynäshamn inkluderat lokalbefolkningen hade Nynäshamn stärkts som 

varumärke och bidragit till upprätthållning av kultur, historia, platser och arbetskraft (Shaw, 

Bailey och Williams, 2011). 

 

5.2.1 Destinationsutveckling och marknadsföringens kraft  

 

Åberg (2000) antyder att det är viktigt att ge en realistisk bild av destinationen vid 

marknadsföringen. Författaren påpekar även att fokus bör läggas på markandssegmentering 

för att lyckas med att väcka intresset för destinationen hos bredare segment samt fler 

målgrupper. Enligt Correia & Guillet (2013) krävs platsmarknadsföring för att kunna 

bibehålla dynamiken i en destination och se till att staden får en stark identitet så att 

investerare och besökare ska vilja investera och besöka platsen (Kwon & Vogt 2009).  

 

De erhållna svaren hos respondenterna visar på att Nynäshamn har de rätta attraktionerna för 

att kunna stärka platsvarumärket och platsmarknadsföringen när det kommer till historiska 

platser, matupplevelser och naturupplevelser (Halloway 2004). Det är däremot vid samarbetet 

som destinationen brister (Soteriades 2012). Respondent 1LR och 2LR påvisar att aktörerna 

och kommunen som finns på plats inte vidtar de rätta verktygen när det kommer till 

destinationsutvecklingen eller marknadsföringen. Respondent 3K (2020) anser att det är 

viktig att använda sig av budskap för att lyfta upp det som inte tidigare känts till om 

destinationen. Detta är även något som framkommer i Boisen et al. (2018) studie som menar 

att det inte går att inkludera allt hos en destination, men att visa upp det mest betydelsefulla, 

dock saknas det underlag i form av statistiska fakta om vilka målgrupper som besöker 

Nynäshamn. Detta återspeglas med lokalinvånarnas negativa svar på frågor gällande 

kommunens och aktörernas insatser för ett gynnande destinationsutveckling där massvis med 

förbättringsförslag ges. Respondent 1LR och 2LR (2020) har påpekat att det saknas en god 

ledning på vissa arbetsplatser och det bidrar till att alla beslut som tas inte är de rätta för 

destinationens utveckling. Dessa negativa upplevelser kan bidra till en minskning av turister 

(Diedrich & Garcia-Buades 2009) och en mindre positiv inställning till turism hos 

lokalbefolkningen (Jeonglyeoll et al. 2007). De positiva handlingarna som sker mellan 

aktörerna är att kommunen erbjuder olika typer av digitala verktyg (1K 2020) och 

marknadsföring för många av de lokala aktörerna (2A 2020).  

Att använda sig av platsmarknadsföring och att etablera ett starkt platsvarumärke är något 

som hade stärkt upp stadens politiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter (Foroudi et 
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al. 2016). Det krävs även att det finns olika typer av stadskommunikationer på destinationen 

så att identiteten av destinationen belyses och får folk att vilja stanna kvar och återbesöka 

platsen (Zenker 2011). Detta är något som saknas i nuläget. 

 

5.2.2 Destinationslivscykeln 

 

Hovinen (2002) antyder att produkter går igenom olika stadier. Destinationer kan tolkas som 

en typ av produkt eftersom den utvecklas och marknadsförs. Att inte satsa på lösningar skulle 

innebära en nedgång i destinationslivscykeln (se figur 5). Nynäshamns position på Butlers 

destinationslivscykel uppskattas vara mellan deltagande och utvecklingsfasen (Tooman 1997) 

i och med att det har identifierats en del splittringar mellan det som behöver förändring och 

det som har handlats. Med detta menas att lokalinvånarnas synvinkel inte stämmer överens 

med myndigheternas bild av läget. Utefter respondenternas svar finns brister som behöver bli 

bättre gällande destinationens marknadsföring, varumärke, företag och samverkan (1K; 4A; 

5A 2020).  

 

5.3 Intressenternas inverkan  

Strand och Freeman (2013) hänvisar till organisationen som en intressent med ansvar för 

skapande av värde för de andra intressenterna där författarna hänvisar till Rhenmans (1968) 

argumentation om att en organisation kan endast överleva om alla inblandade intressenter 

arbetar mot samma mål. Strand och Freeman (2013) menar att starten av ett företag präglas av 

prioriteringar där ena intressenten väljs ut i stället för den andra vilket stämmer överens med 

uttalandet av K1 (2020) där respondenten berättat att det sker prioriteringar när det gäller 

utvecklingsåtgärder i kommunen.  

Strand & Freemans (2013) resonemang med hänvisning till Rhenman (1968) om att 

intressenterna är beroende av varandras stöd blir något splittrat i praktiken eftersom 

kommunen som intressent inte har skapat samma band med alla aktörer på destinationen 

Nynäshamn. Detta resonemang konstaterats efter jämförelsen av uttalandet av 2A (2020), 4A 

(2020), 5A (2020) där 2A tolkats ha en närmare relation till kommunen än 4A och 5A som 

tolkat att kommunens satsningar inte är tillräckligt märkbara med tanke på deras affärer.  

 

Carroll & Näsi (2002) antyder att en intressent är en individ eller en grupp som kan påverka 

en organisation eller bli påverkad av den och dess beslut. K1 (2020) tycker att det finns en 

viss trygghet med att vara ett kommunägt företag, men tanken om att verksamheter kan 

påverkas av politikernas beslut tolkas vara otryggt. Med hänvisning till Strand & Freemans 

(2013) citering av Rhenmans (1968) argumentation kan en intressent visa sig vara präglad av 

angelägenheter och besvärliga krav vilket stämmer överens med K1(2020) uttalande.  

 

Faizan et al. (2017) nämner att genom en ordentlig kartläggning av attityd, beteende och olika 

metoder och strategier bör den offentliga sektorn identifiera profiler och aktörer i en 

destination för att engagera dem i turismutvecklingen. Enligt 1K (2020) är det besökscentret 

som jobbar för att försöka koppla ihop olika företag med varandra genom olika sociala medier 
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såsom hemsidan och Facebook. 4A (2020) uttrycker att det inte finns samarbeten mellan den 

offentliga sektorn och dess verksamhet, men att kommunen är en i deras kundkrets. Genom 

att ha samarbete mellan destinationsaktörerna bidrar detta till en delad förståelse, vilket 

förbättrar destinationsutvecklingen (Håvard et al. 2014)  

 

Faizan et al. (2017) anger att enligt många forskare är äkthet, kultur, och tradition av det 

lokala samhället och entreprenörsroll några av de viktigaste orsakerna till en ökad ankomst av 

besökare. Samtidigt visar studier att det finns bristande följdriktighet mellan de olika 

aktörerna och den offentliga sektorn i turism planeringen. Faizan et al. (2017) uttrycker att 

den offentliga sektorn bör jobba mot gemensamma mål när det gäller uppfattningar om 

ekonomiska, miljömässiga och sociokulturella frågor för att undvika en låg integrationsnivå 

mellan aktörerna. 5A (2020) säger att det inte finns något samarbete mellan den offentliga 

sektorn, förutom kontakten som görs vid ansökan om tillstånd för att bedriva verksamhet. 

Satsningarna är minimala att de knappt märks av. 4A (2020) håller med 5A (2020) att det inte 

finns något samarbete med kommunen, men samtidigt påpekas det att kommunen satsat på att 

locka kryssningsfartygen till Nynäshamn.  

 

6LR (2020) tror inte att det finns några satsningar för företagen från den offentliga sektorn i 

Nynäshamn. Även 4LR (2020) anser att Nynäshamn är splittrat, där visa delar av kommunen 

såsom Sorunda och Ösmo inte får några satsningar alls, trots att de är en del av Nynäshamn. 

5LR (2020) tycker att Nynäshamn kommun bör sammanställa samarbeten med Sorunda, som 

är en plats med närodlade produkter, för att erbjuda ekologisk kost. Det krävs enligt Teshome 

et al. (2018) och Mottiar et al. (2018) att det finns ett starkt ledarskap inom de olika 

samhällsorganisationerna för att locka turister och därmed utveckla en destination.  
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6. Diskussion och slutsats 

I det här kapitlet diskuteras de resultat och slutsatser som dragits utifrån empirin. Kapitlet tar 

även upp författarnas egna tankar och åsikter kring studien och ger förslag till framtida 

forskning.  

 

Studiens mål var att identifiera vilka potentialer Nynäshamn har för att lyckas med en positiv 

destinationsutveckling. Frågeställningarna som utformades till studiens syfte var: 

 

• Vilka utvecklingspotentialer finns i Nynäshamn för att främja 

destinationsutvecklingen? 

• Vilka parter är involverade i utvecklingen? 

 

Det har påvisats att det finns många brister när det kommer till destinationsutvecklingen i 

Nynäshamn. Efter att ha analyserat all data i from av intervjuer och observationer har det 

konstaterats att det behövs en dialog mellan lokalinvånarna, aktörerna och kommunen med 

syftet att komma fram till olika lösningar som kan gynna både besöksnäringen och de bosatta. 

All data som samlats in av lokalinvånarna påpekade att lokalinvånarnas behov inte är helt 

tillfredsställda och i med detta anser författarna av denna uppsats att det krävs mer initiativ 

från kommunens sida om att skapa möjligheter för lokalinvånarna att påverka genom 

deltagande och engagemang minst lika mycket som det har gjorts för företagarna. Om 

destinationens befolkning har synpunkter om att delar av de turistiska lokalerna behöver 

renoveringar och mer insatser för utökning av utbud på varor och tjänster, då tolkas det som 

att det finns en del beslut i kommunen som tagits fel. Självklart finns det medvetenhet om att 

saker och ting behöver prioriteras som K1(2020) har hänvisat till.  

 

Samarbetet, marknadsföringen och satsningen på destinationen är inte helt utvecklad. Det 

finns många verktyg och faktorer Nynäshamn hade kunnat använda sig av för att bli en mer 

utvecklad destination. De potentialer som finns hade varit genom att skapa ett starkt 

platsvarumärke och genom platsmarknadsföring. Genom att applicera dessa faktorer hade 

Nynäshamn kunnat skapa sig en identitet och lockat till sig fler besökare. Det krävs en mängd 

åtgärder hos kommunen för att Nynäshamn ska kunna utföra en positiv 

destinationsutveckling. Det gäller först och främst att det finns ett samarbete mellan 

lokalbefolkningen och andra aktörer på plats. Detta är något som brister i nuläget, men 

potentialerna finns där. Lokalbefolkningen ställer sig positiva till en ökning inom 

turismsektorn vilket gör att de är villiga att samarbeta och samverka med kommunen till en 

mer utökad och kombinerad destinationsutveckling.  

 

Genom att skapa gemensamma mål tillsammans med de lokala aktörerna och de bosatta, kan 

ett engagemang att jobba utefter dessa ge gynnande resultat för Nynäshamns ekonomiska 

resurser på långt sikt. Författarna tycker även att Nynäshamn har lika mycket potential att 

vara en välkänd destination som Gotland i och med att kommunen är rik på gröna områden 

och har naturliga resurser som kan nyttjas till olika typer av produktioner. Det krävs att de 

involverade parterna (aktörer, kommun och lokalbefolkning) tillsammans främjar 
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destinationsutvecklingen genom att ta hjälp av varandra och skapa bättre förutsättningar för 

destinationens turism. 

 

Kommunens val av insats är betydande för turismsektorn i Nynäshamn. I nuläget har 

Nynäshamn som destination uppskattats av författarna vara mellan den deltagande och 

utvecklingsfasen tills försök till kommunikation mellan alla parter på destinationen 

genomförs, vilket förhoppningsvis kommer att bidra till rätta beslut som alla parter kommer 

att gynnas av. Problemet i första hand är inte att det inte finns attraktioner på destinationen. 

Problemet är att alla parter inte är överens om vad de vill att Nynäshamn ska representera 

samt viljan att satsa högt saknas och de ekonomiska resursernas fördelning är i behov av 

bearbetning.  

 

För framtida studier hade det varit intressant att studera kring hur intressenterna kan förbättra 

deras samarbeten och vilka förutsättningar det hade gett Nynäshamn som destination. Det 

finns redan en del attraktioner och upplevelser i Nynäshamn, men att se vad ett samarbete 

hade kunnat lett till är av stort intresse. I stället för mejl- och telefonkontakt, hade det varit 

bättre att få en uppfattning av intressenterna på plats och se deras reaktioner samt kunna ställa 

följdfrågor. Intervjua fler av lokalinvånarna och se till att deras åsikter framförs till de olika 

myndigheterna och aktörerna som finns på plats skulle vara av stort värde för studien. Att 

göra flera observationer vid olika årstider på året kring aktörerna och se hur de arbetar för en 

positiv destinationsutveckling skulle kunna ge en ännu djupare förståelse för lokalinvånarnas 

behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



38 

 

Referenslista 

 Tryckta källor  

 

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. Stockholm: Liber. 

 

Baum, T. (2000). Nya nyckelfaktorer för destinationsutveckling. Dokumentation av 

konferensen: Destinationsutveckling - planering, implementering och effekter, (s.6). 

Östersund: ETOUR. 

 

Bell, J. & Waters, S. (2016). Introduktion till Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bohlin, M & Elbe, J.(2007). Utveckla turistdestinationer – ett svenskt perspektiv”. 1:a uppl. 

Uppsala: Liber. 

 

Boisen, M. (2007, September). The role of city marketing in contemporary urban governance. 

In Conference Future of Cities: impact-indicators. 

 

Boisen, M., Terlouw, K., Groote, P., & Couwenberg, O. (2018). Reframing place promotion, 

place marketing, and place branding - moving beyond conceptual confusion. Cities, 80, 4-11. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska Forskningsmetoder. 3:e uppl. Stockholm: 

Liber. 

 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. upplaga 3. Malmö: Liber. 

 

Bryman, A. (2012). Social Research Methods. 4. uppl. New York: Oxford University Press. 

 

Bryman, A. (2016). Social Research Methods. 5. uppl. Oxford: Oxford University Press. 

 

Butler, R. (2006). 2. The Origins of the Tourism Area Life Cycle. In: Butler, R. ed. The 

Tourism Area Life Cycle, Vol. 1: Applications and Modifications. Bristol, Blue Ridge 

Summit: Channel View Publications.  https://doi.org/10.21832/9781845410278-008 

 

Campelo, A., Aitken, R., Thyne, M. & Gnoth, J. (2013). Sense of Place: The Importance for 

Destination Branding. Journal of Travel Research. 53. 154-166. 10.1177/0047287513496474. 

 

Carroll, B.A & Näsi, J. (2002) Understanding Stakeholder Thinking: Themes from a Finnish 

Conference. Business Ethics: A European Review, Vol.6(1), s.46 – 51. DOI:10.1111/1467–

8608.00047. 

 

Cooper, C. (2016). Essentials of Tourism. 2.uppl. New York : Pearson Education Limited 

 

https://doi.org/10.21832/9781845410278-008


39 

 

Cooper, C. & Jackson, S. (1989)“Destination Life Cykle- The Isle of Man Case Study” 

Annals of Tourism Research, Vol. 16, ss. 377-398 USA. 

 

Ćorluka, G. (2019). TOURISM SEASONALITY - AN OVERVIEW. Journal of Business 

Paradigms Vol 4 No 1, 2019, s.21-43. 

 

Correia, A., & Guillet, B.D. (2013) Tourism destination marketing – tourists and places: a 

cross cultural research agenda, Anatolia, 24:1, 1-4. 

 

Dalen, M. (2004) Intervju som metod.1.uppl. Oslo: Universitetsförlaget. 

 

Diedrich, A & Garcia-Buades, E (2009). Local perceptions of tourism as indicators of 

destination decline. Tourism Management, 2009, Vol.30(4), s.512-521. 

 

Eliasson, A. (2018). Kvantitativ metod från början. 4:1., uppdaterade uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Faizan, A., Kashif, H., Vikneswaran, N., Pradeep Kumar, N. (2017) Stakeholders´perceptions 

& attitudes towards tourism development in a mature destination. Tourism: An International 

Interdisciplinary Journal, Vol.65(2), 173-186 

Fassin, Y. (2010). A Dynamic Perspective in Freeman´s Stakeholder Model. Journal of 

Business Ethics, vol 96(1), 39–49.  

Florek, M., & Insch, A. (2008). A great place to live, work and play: Conceptualising place 

satisfaction in the case of a city's residents. Journal of Place Management and Development, 

1(2), 138-149.  

Foroudi, P., Gupta, S., Kitchen, P., Foroudi, M. M & Nguyen, B. (2016) A framework of 

place branding, place image, and place reputation: Antecedents and moderators. 

Qualitative market research, Vol.19(2), 241-264 

 

Garay, L. & Cànoves, G. (2011) Life cycles, stages and tourism history. Annals of Tourism 

Research, Vol.38(2), 651–671 

 

Hjerm, M., Lindgren, S. & Nilsson (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 2 

uppl. Malmö: Gleerups 

 

Hovinen, Gary R (2002) Revisiting the destination lifecycle model. Annals of Tourism 

Research, 2002, Vol.29(1),209-230 

 

Holme, I & Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_elsevier_sdoi_10_1016_j_annals_2010_12_006&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&search_scope=blended_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=blended_tab&query=any,contains,The%20tourism%20area%20life%20cycle&facet=tlevel,include,peer_reviewed&offset=0
https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_elsevier_sdoi_10_1016_S0160_7383_01_00036_6&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&search_scope=blended_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=blended_tab&query=any,contains,Revisiting%20the%20destination%20lifecycle%20model&offset=0


40 

 

Håvard, N. & Jarle, A. & Sven, H. & Ove, G. (2014). Destination Development: The Role of 

Interdestination Bridge Ties. Journal of Travel Research. Vol.53(2), ss.183-195 

 

Johansson L. (2003). Introduktion till vetenskapsteorin. 2.upp. Stockholm: Thales.  

 

Jeonglyeol, T., Li, J & Kim, H. (2007). Community Residents' Perceptions and Attitudes 

Towards Heritage Tourism in a Historic City. Tourism and Hospitality Planning & 

Development, 01 August 2007, Vol.4(2), ss.91-109.  

 

Kaplan, M. D., Yurt, O., Guneri, B., & Kurtulus, K. (2010). Branding places: Applying brand 

personality concept to cities. European Journal of Marketing, 44(9/10). 1286-1304 

 

Kuvan, Y & Akan, P. (2012). Conflict and agreement in stakeholder attitudes: residents and 

hotel managers’ views of tourism impacts and forest-related tourism development. Journal of 

Sustainable Tourism, Vol 20(4), s.571–584. 

 

Kvale S. & Brinkmann S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3:3 upp. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Kwon, J., & Vogt, C. (2009). Identifying the role of cognitive, affective, and behavioral 

components in understanding residents' attitudes toward place marketing. Journal of Travel 

Research, 49(4), 423-435.  

 

Moghavvemi, S.; Woosnam, M.; Paramanathan, T.; Musa, G. & Hamzah, A. (2017).The 

effect of residents’ personality, emotional solidarity, and community commitment on support 

for tourism development. Tourism Management, Vol.63, s.242-254. 

 

Mottiar, Z. Boluk, K. & Kline, C. (2018). The roles of social entrepreneurs in rural destination 

development. Annals of Tourism Research, Vol.68, s.77-88. 

 

Olsson H. & Sörensen S. (2011). Forskningsprocessen. 3.upp. Stockholm: Liber. 

 

Peng, J.; Chen, X. & Wang, J. (2016). Applying relative deprivation theory to study the 

attitudes of host community residents towards tourism: the case study of the Zhangjiang 

National Park, China. Current Issues in Tourism, Vol.19(7), s.734-754. 

 

Prebensen, N.K., & Foss, L. (2011). Coping and co-‐creating in tourist experiences.  

International Journal of Tourism Research, 13, 54-‐67. 

 

Rhenman, E. & Stymne, B. (1964). Företagsledning i en föränderlig värld. Stockholm: 

Aldus/Bonniers. 

 

https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_sage_s10_1177_0047287513491332&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&search_scope=blended_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=blended_tab&query=any,contains,destination%20development&facet=tlevel,include,peer_reviewed&facet=rtype,include,articles&offset=0
https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_sage_s10_1177_0047287513491332&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&search_scope=blended_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=blended_tab&query=any,contains,destination%20development&facet=tlevel,include,peer_reviewed&facet=rtype,include,articles&offset=0
https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_informaworld_s10_1080_14790530701554124&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&search_scope=blended_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=blended_tab&query=any,contains,The%20Attitudes%20of%20Community%20Residents%20Towards%20tourism&offset=0
https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_informaworld_s10_1080_14790530701554124&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&search_scope=blended_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=blended_tab&query=any,contains,The%20Attitudes%20of%20Community%20Residents%20Towards%20tourism&offset=0
https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_elsevier_sdoi_10_1016_j_tourman_2017_06_021&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&search_scope=blended_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=blended_tab&query=any,contains,The%20Attitudes%20of%20Community%20Residents%20Towards%20tourism&offset=0
https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_elsevier_sdoi_10_1016_j_tourman_2017_06_021&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&search_scope=blended_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=blended_tab&query=any,contains,The%20Attitudes%20of%20Community%20Residents%20Towards%20tourism&offset=0
https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_elsevier_sdoi_10_1016_j_tourman_2017_06_021&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&search_scope=blended_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=blended_tab&query=any,contains,The%20Attitudes%20of%20Community%20Residents%20Towards%20tourism&offset=0
https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_elsevier_sdoi_10_1016_j_annals_2017_12_001&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&search_scope=blended_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=blended_tab&query=any,contains,destination%20development%20%22network%22&facet=tlevel,include,peer_reviewed&offset=0
https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_elsevier_sdoi_10_1016_j_annals_2017_12_001&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&search_scope=blended_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=blended_tab&query=any,contains,destination%20development%20%22network%22&facet=tlevel,include,peer_reviewed&offset=0
https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_informaworld_s10_1080_13683500_2013_877876&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&search_scope=blended_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=blended_tab&query=any,contains,The%20Attitudes%20of%20Community%20Residents%20Towards%20Tourism.%20Tourism,%20Recreation%20and%20Sustainability&offset=0
https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_informaworld_s10_1080_13683500_2013_877876&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&search_scope=blended_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=blended_tab&query=any,contains,The%20Attitudes%20of%20Community%20Residents%20Towards%20Tourism.%20Tourism,%20Recreation%20and%20Sustainability&offset=0
https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_informaworld_s10_1080_13683500_2013_877876&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&search_scope=blended_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=blended_tab&query=any,contains,The%20Attitudes%20of%20Community%20Residents%20Towards%20Tourism.%20Tourism,%20Recreation%20and%20Sustainability&offset=0


41 

 

Sazhina, A. & Shafranskaya, I. 2017. Residents’ Attitudes Towards Place Marketing: Tourism 

Marketing Focus. Almatourism - Journal of Tourism, Culture and Territorial Development. 8, 

7 (Mar. 2017), 286-297.  

 

Shaw, G., Bailey, A. & Williams, A. (2011). Aspects of service-‐dominant logic and its    

implications for tourism management: examples from the hotel industry. Tourism    

Management, 32(2), 207-‐214.  

 

Soteriades, M. & Énalan, D.(2012)  Journal of hospitality and tourism technology. Vol.3 (2), 

.107-120 

 

Strand, R. & Freeman, R.E. (2013). Scandinavian Cooperative Advantage: The Theory and 

Practice of Stakeholder Engagement in Scandinavia. Journal of Business Ethics, 2015, 

Vol.127(1), s.65-85. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1792-1 

 

Svensson, B., Bodén, B. & Fuchs, M. (2012). Turismens betydelse: Litteraturöversikt över 

forskning kring destinationsutveckling. (Tillväxtanalys Dnr 2012/010). Östersund: 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysen  

 

Swarbrooke, J. (2002). Development and Management of Visitor Attractions. 2 red. London: 

Genesis Typesetting Book. 

 

Saarinen, J. (2010). Local tourism awareness: Community views in Katutura and King Nehale 

Conservancy, Namibia. Programs and Projects.Vol.27(5), s.713-724. 

 

Sheldon, P.J. & Abenoja, T. (2001). Resident attitudes in a mature destination: the case of 

Waikiki. Tourism Management, Vol.22(5), s.435-443. 

 

Tooman, L. Alex (1997). Applications of the life-cycle model in tourism. Annals of Tourism 

Research, 1997, Vol.24(1), s.214-234. 

 

Teshome, E. & Woreta, S. & Meskele, A. (2018). Challenges of Tourism Destination 

Development in the Amhara National Regional State, Ethiopia. African Journal of 

Hospitality, Tourism and Leisure, vol.7(3). 

 

Timur, S. & Getz, D. (2009). Sustainable tourism development: how do destination 

stakeholders perceive sustainable urban tourism?. Sustainable Development, Vol.17(4), s.220-

232. 

 

von Fredrichs,Y. Destination networking: Co-opetition in peripheral surroundings. 

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2003, Vol.33(5), 

s.427–448. 

 

Wallén G. (2011).Vetenskapsteori ock forsknings-metodik. Stockholm: Studentlitteratur.  

https://doi.org/10.1007/s10551-013-1792-1
https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_informaworld_s10_1080_0376835X_2010_522833&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&tab=blended_tab&query=any,contains,Local%20tourism%20awareness:%20Community%20views%20in%20Katutura%20and%20King%20Nehale%20Conservancy
https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_informaworld_s10_1080_0376835X_2010_522833&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&tab=blended_tab&query=any,contains,Local%20tourism%20awareness:%20Community%20views%20in%20Katutura%20and%20King%20Nehale%20Conservancy
https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_elsevier_sdoi_10_1016_S0261_5177_01_00009_7&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&search_scope=blended_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=blended_tab&query=any,contains,The%20Attitudes%20of%20Community%20Residents%20Towards%20tourism&offset=0
https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_elsevier_sdoi_10_1016_S0261_5177_01_00009_7&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&search_scope=blended_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=blended_tab&query=any,contains,The%20Attitudes%20of%20Community%20Residents%20Towards%20tourism&offset=0
https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_elsevier_sdoi_10_1016_S0160_7383_96_00052_7&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&search_scope=blended_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=blended_tab&query=any,contains,Applications%20of%20the%20life-cycle%20model%20in%20tourism&offset=0
https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_doaj_soai_doaj_org_article_eeedbc7a8f68415a84a12abbb0fca67d&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&search_scope=blended_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=blended_tab&query=any,contains,destination%20development&facet=tlevel,include,peer_reviewed&offset=0
https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_doaj_soai_doaj_org_article_eeedbc7a8f68415a84a12abbb0fca67d&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&search_scope=blended_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=blended_tab&query=any,contains,destination%20development&facet=tlevel,include,peer_reviewed&offset=0
https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_wj10.1002/sd.384&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&search_scope=blended_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=blended_tab&query=any,contains,Sustainable%20tourism%20development:%20How%20do%20destination%20stakeholders%20perceive%20sustainable%20urban%20tourism
https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_wj10.1002/sd.384&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&search_scope=blended_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=blended_tab&query=any,contains,Sustainable%20tourism%20development:%20How%20do%20destination%20stakeholders%20perceive%20sustainable%20urban%20tourism
https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_swepuboai:DiVA.org:miun-910&context=PC&vid=SOH_main&lang=sv_SE&search_scope=blended_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=blended_tab&query=any,contains,destinationsmarknadsf%C3%B6ring&facet=tlevel,include,peer_reviewed&offset=0


42 

 

 

Zenker, S. (2011) How to catch a city? The concept and measurement of place brands. 

Journal of Place Management and Development, 4(1), 40-52. 

 

Åberg, U. (2000). Fungerande nätverk – centralt för turismutveckling. Dokumentation av 

konferensen: Destinationsutveckling - planering, implementering och effekter, (s. 6) 

Östersund: ETOUR. 

 

 

Internetkällor 

 

Datainspektionen.se – lagar (u.å.) 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/personuppgiftslagen/ [2020-06-10] 

 

Dictionary.cambridge.com – Destination (2020)  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/destination [2020-06-30] 

 

Dictionary.cambridge.org – Nätverk (2020) 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/network [2020-06-30]  

 

Dictionary.cambridge.org – Organization (2020). 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/organization?q=organisation [2020-06-30] 

 

etidning.nynashamnsposten.se – Nu handlas det mer på hemmaplan (2019) 

https://etidning.nynashamnsposten.se/1251/NP-Bilaga/250897/2019-10-11/10098645/Nu-

handlas-det-mer-pa-hemmaplan [2020-11-02] 

 

 

Merriam-webster.com – Samarbete (u.å.) 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/cooperation [2020-06-30] 

 

Merriam-webster.com –Associationer (u.å.) 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/association [2020-06-30] 

 

Ne.se - Samverkan (u.å.)  

https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/samverkan [2020-06-30] 

 

Ne.se – Skärgård (u.å.) 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sk%C3%A4rg%C3%A5rd [2020-

06-30] 

 

Nynäshamn.se – Nyheter (2019)                                                                       

https://www.nynashamn.se/Nyheter/Nyhetsarkivet-for-Nynashamns-kommun/Artiklar-

nyheter-kommun-och-politik/2019-02-25-Fler-invanare-i-Nynashamn.html  [2020-03-03] 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/personuppgiftslagen/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/destination
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/network
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/organization?q=organisation
https://etidning.nynashamnsposten.se/1251/NP-Bilaga/250897/2019-10-11/10098645/Nu-handlas-det-mer-pa-hemmaplan
https://etidning.nynashamnsposten.se/1251/NP-Bilaga/250897/2019-10-11/10098645/Nu-handlas-det-mer-pa-hemmaplan
https://www.merriam-webster.com/dictionary/cooperation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/association
https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/samverkan
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sk%C3%A4rg%C3%A5rd
https://www.nynashamn.se/Nyheter/Nyhetsarkivet-for-Nynashamns-kommun/Artiklar-nyheter-kommun-och-politik/2019-02-25-Fler-invanare-i-Nynashamn.html
https://www.nynashamn.se/Nyheter/Nyhetsarkivet-for-Nynashamns-kommun/Artiklar-nyheter-kommun-och-politik/2019-02-25-Fler-invanare-i-Nynashamn.html


43 

 

Nynäshamn.se – Kommun och politik (2017)                                                    

https://www.nynashamn.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Nynashamns-historia.html 

[2020-03-03] 

Partner.visitsweden.com – Global arbete                                                                    

http://partner.visitsweden.com/Global/V%C3%A5rt%20arbete/Exportmognad/VS_destination

sutv_A4-Vinter-110630.pdf?epslanguage=sv      [2020-03-10] 

So.glosbe.com - Utveckling (u.å.) 

https://sv.glosbe.com/sv/en/utveckling [2020-06-30] 

 

Sorundanet.se (2003) 

https://sorundanet.se/2003-05-23/030523.pdf [2020-11-02] 

 

Stockholmshamnar.se – Nynäshamn (2020)                                      

https://www.stockholmshamnar.se/nynashamn/om-nynashamns-hamn/ [2020-06-10] 

 

Synonymer.se - Långsiktighet (u.å.)  

https://www.synonymer.se/sv-syn/långsiktig [2020-06-30] 

 

UNWTO.org – why tourism (u.å.)                                                                                   

https://www.unwto.org/why-tourism [2020-03-02] 

Visitskargarden.se – Resmål (u.å.)                                                                          

https://visitskargarden.se/resmaal/soedra-skaergaarden/nynaeshamn.aspx [2020-03-03] 

https://www.nynashamn.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Nynashamns-historia.html
http://partner.visitsweden.com/Global/V%C3%A5rt%20arbete/Exportmognad/VS_destinationsutv_A4-Vinter-110630.pdf?epslanguage=sv
http://partner.visitsweden.com/Global/V%C3%A5rt%20arbete/Exportmognad/VS_destinationsutv_A4-Vinter-110630.pdf?epslanguage=sv
https://sv.glosbe.com/sv/en/utveckling
https://sorundanet.se/2003-05-23/030523.pdf
https://www.stockholmshamnar.se/nynashamn/om-nynashamns-hamn/
https://www.synonymer.se/sv-syn/l%C3%A5ngsiktig
https://www.unwto.org/why-tourism
https://visitskargarden.se/resmaal/soedra-skaergaarden/nynaeshamn.aspx


   

 

 

 

Bilagor 

 Intervjumall - Offentliga sektorn    

1. Hur definierar ni en destinationsutveckling? 

2. Hur går destinationsutvecklingen i Nynäshamn? 

3. Hur många besökare har Nynäshamn varje år? 

5. Vilken typ av turister besöker Nynäshamn varje år 

8. Kommer det mycket inkommande turister till Nynäshamn? 

9. Vad är de typiska ändamålen hos besökare till Nynäshamn? 

10. Hur marknadsför sig Nynäshamn? 

11. Samarbetar ni med andra företag, i så fall vilka och hur? 

12. Hur ser Nynäshamn destinationsutveckling och turism ut för framtiden (nya samarbeten, 

marknadsföra sig för nya målgrupper med mera)? 

  

Intervjumall - Turistföretaget 

1. Vem äger turistföretaget? 

2. Vad är er viktigaste uppgift? 

3. Vilka är som besöker Nynäshamn? 

4. Samarbetar ni med andra företag och kommunen, i så fall vilka och hur? 

3. Hur skulle ni ändra på Nynäshamn för att göra det mera attraktivt för turister och locka mera 

turister till området? 

4. Hur ser ut samarbete mellan företagen och den offentliga sektorn som jobbar med 

destinationsutveckling i Nynäshamn? 

  

Intervjumall – Privat aktörer 

 

1.Hur viktigt är Turismen för ert företag?                                                          

2.     Betyder det nåt för er utveckling av destination Nynäshamn? 

3.     Hur ser ut det lokala nätverket? 

4.     Finns det ett samarbete med kommunen? 

5.     Vad tycker ni kommunens turistsatsning? 

6.     Hur vill ni bidra för att förbättra och utveckla Nynäshamn? 

7.     På vilket sätt skulle ni vilja bidra för utveckling av Nynäshamn? 

8.     Förslag på förbättring/ övrigt 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Intervjumall - Lokalinvånarna 

 

1.Hur skulle du beskriva Nynäshamn för en nyanländ besökare?  

2.Vilka upplevelser / platser skulle du rekommendera för en person som har aldrig förr varit i 

Nynäshamn?  

3. Vilka positiva respektive negativa förändringar har du upplevt inom turismområdet i 

Nynäshamn de senaste 5–7 åren?  

4.Vilka förändringar skulle du vilja se i Nynäshamns kommun inom turismområdet? 

5.Vad enligt dig gör Nynäshamn till en unik destination jämfört med andra skärgårdar i 

Stockholms län?  

6.Vilka aktörer enligt dig stärker Nynäshamn som ett turistiskt varumärke? 

7. Hur upplever du att samarbeten med Nynäshamn fungerar? 

8. Hur upplever du att samverkan inom Nynäshamn fungerar? 
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