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Abstract 
 
Nyköping is located on the Swedish east coast. The proximity to the archipelago, the cultural 
landscape and to cities in Europe via Skavsta airport makes an attractive location. The 
municipality has been poor to take advantage of the amount of foreign tourists who pass 
through Skavsta. One problem is that the area is not marketed in a way that reaches these 
tourists. 
  
The purpose of the paper is to study Skavsta airport and its area from a tourist perspective, 
and examine how marketing looks towards Skavsta tourists and what it takes to get them to 
stay in Nyköping. In the paper a qualitative approach is used with both primary sources in the 
form of interviews and secondary sources in the form of literature, research reports and 
internet sources. We conducted semi-structured interviews with three people familiar with the 
subject and an interview via e-mail. The theories used in the paper is destination theories such 
as Göran Andersson's development model and the Kraftprocess by Johan Graffman, and 
marketing theories such as destination marketing by Yvonne von Friedrich Grängsjö and 
place marketing by Philip Kotler and Christer Asplund.  
 
The result shows a number of problems. The actors are mostly focused on their own business. 
Another problem is the hospitality at the destination which is not functioning satisfactorily. 
For example restaurants, cafes and other tourist activities do not adjust their opening hours 
during the tourist season. Today, Nyköping is not marketed in the Skavsta tourists' home 
countries which create problems, because that is where the journey is booked. When they 
arrive at Skavsta accommodation etc. is already scheduled. Marketing of Nyköping should 
focus on the international market because Nyköping may be perceived as unique to these 
tourists. By design package that includes food, accommodation and activities would generate 
greater incomes. 
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Sammanfattning 

Nyköpings kommun är belägen på den svenska östkusten. Närheten till skärgården, det 
sörmländska kulturlandskapet och till städer i Europa via Skavsta flygplats gör Nyköping till 
en attraktiv plats.  Kommunen har dock varit dålig på att ta till vara på den mängd utländska 
turister som passerar via Skavsta. Ett problem är att området inte marknadsförs på ett sätt som 
når turisterna. 

Syftet med uppsatsen är att studera Skavsta flygplats och dess närområde ur ett turistiskt 
perspektiv samt undersöka hur marknadsföringen ser ut gentemot Skavstaturisterna och vad 
som krävs för att få dem att stanna i Nyköping. I uppsatsen har en kvalitativ metod använts 
med både primära källor i form av intervjuer och sekundära källor i form av litteratur, 
forskningsrapporter och internetkällor. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med tre 
personer som är insatta i ämnet samt en intervju via e-post med ytterligare en person. 
Teorierna som legat till grund för arbetet är dels destinationsteorier såsom Göran Anderssons 
utvecklingsmodell och Kraftprocessen av Johan Graffman, dels marknadsföringsteorier som 
destinationsmarknadsföring av Yvonne von Friedrichs Grängsjö och platsmarknadsföring av 
Philip Kotler och Christer Asplund.  
 
Empirin visar ett antal problemområden. Aktörerna är till största del inriktade på sin egen 
verksamhet. Ett annat problem är idag att värdskapet på destinationen inte fungerar 
tillfredställande. Restauranger, caféer och andra turistverksamheter anpassar inte sina 
öppettider under turistsäsongen. Idag marknadsförs inte Nyköping i Skavstaturisternas 
hemländer, vilket skapar problem eftersom det är där resan bokas. resan När de anländer till 
Skavsta är boende etc. redan inbokat. Marknadsföringen av Nyköping bör riktas mot den 
internationella marknaden eftersom Nyköping kan uppfattas som unikt för dessa turister. 
Genom att utforma paket som inkluderar mat, boende och aktiviteter skulle naturturisterna 
generera intäkter.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I en alltmer globaliserad värld har länder, städer och samhällen börjat inse att det är viktigt att 
sticka ut på marknaden och att platser måste vara unika för att synas. Platser bör bli mer 
marknadsorienterade för att vara konkurrenskraftiga vilket den globala ekonomin har bidragit 
till.1 Turism är idag en stark kraft för ekonomisk utveckling och regionalisering. Turism är 
även en drivkraft för livsstilstrender och kulturellt utbyte. Det krävs att turismverksamheter 
organiseras, planeras, utvecklas och styrs på professionell nivå för att undvika de negativa 
effekterna och främja de positiva.2  

Nyköping är belägen vid kusten cirka en timmes bilresa söder om Stockholm. Nyköpings 
historia kan spåras tillbaka till cirka 2000 f Kr. Nyköping var under 400 år en av många 
svenska huvudstäder. På 1700-talet blev Nyköping en industristad med bland annat ett 
betydande mässingsbruk. Senare under 1900-talet tillverkades både bilar på Saab-Ana, möbler 
till NK-varuhuset och vid Skavsta grundades flygflottiljen, F11.3 De centrala delarna av 
Nyköping har idag cirka 32 000 invånare och fler än 50 000 inom hela kommunen.4 Närheten 
till skärgården, det sörmländska kulturlandskapet och till städer i Europa via Skavsta flygplats 
gör Nyköping till en attraktiv plats. Nyköping har även en mångfacetterad naturmiljö där flera 
naturtyper finns representerade exempelvis strandängar i skärgården och ängar och hagar i det 
sörmländska odlingslandskapet.5 

Inom Nyköpings kommun är Skavsta flygplats belägen. Flygplatsen innebär en stor resurs för 
kommunen. Den ligger dock drygt 100 km från Stockholm och utanför Stockholms län. 
Flygplatsen är Sveriges tredje största i antal resenärer och trafikeras bland annat av 
lågprisbolagen Ryanair och Wizzair.6 Flygplatsen har vuxit snabbt de senaste åren och lockar 
fler och fler besökare till Stockholm och Sverige.7 Kommunen har ett uttalat mål att främja 
turismen, men i dagsläget har de haft svårt att locka turister till sig. Tack vare sitt läge har 
dock Nyköpings kommun ett bra utgångsläge med ett stort antal potentiella besökare. 
Framförallt genom Skavsta flygplats, men även genom goda väg- och järnvägsförbindelser.8 
För att kunna hävda sig i konkurrensen måste Nyköping sticka ut och marknadsföra sig på rätt 
sätt för att locka turister. I och med avsaknaden av unika attraktioner måste området paketeras 
och profileras på rätt sätt för att skapa en unik produkt. 

1.2 Problemformulering 
Enligt en nyhetsartikel från Sveriges Radio från februari 2006 ökar turismen kraftigt i 
Nyköping som en följd av att Skavsta flygplats expanderar. Ändå är Södermanland bland de 
län som har lägst antal gästnätter.9 Enligt en annan artikel från dagstidningen Sörmlands Nytt 
från 2008 åker turister till Skavsta för att ta sig till Stockholm. Nyköpings vinst är endast de 
arbetstillfällen som flygplatsen ger upphov till. Gästnätterna ökade visserligen i Sörmland 
2007, men bara cirka en tiondel av de som övernattar var utländska turister.10 Det finns 

                                                 
1 Kotler och Asplund, (2008) s. 105 
2 Lyck, (2006) s. 2 
3 http://www.nykoping.se/sv/guiden/Turistrutan/Om_Nykoping/Nykopings_historia/ 2009-04-24  
4 http://www.nykoping.se/sv/Om_Nykoping/ 2009-04-24 
5 http://www.nykoping.se/sv/Miljo__Natur/Naturvard/ 2009-04-24 
6 Intervju med Lena Josefsson 2009-04-16 
7 http://www.skavsta.se/se/content.asp?area=4&id=223 2009-05-19 
8 http://www.nykoping.se/sv/guiden/Turistrutan/Om_Nykoping/Nykoping_idag/ 2009-05-05  
9 http://www.sr.se/cgi-bin/sormland/nyheter/artikel.asp?artikel=803447 2009-04-11  
10 http://www.grandtripsweden.com/getFile.aspx?fileId=40506&wmrid=354 2009-04-12 
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besöksmål och attraktioner i Nyköpings kommun och Skavstaområdet som borde kunna 
attrahera turister. Eftersom Nyköpings utbud i dagsläget inte marknadsförs i någon större 
utsträckning åker de potentiella Skavstaturisterna, utan att veta vad som finns i området, 
direkt till Stockholm. Undersökningen kan vara av intresse dels för inkommande turister, dels 
för kommunen och aktörer i området.  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att studera Skavsta flygplats och dess närområde ur ett turistiskt 
perspektiv. Vi avser att undersöka hur marknadsföringen ser ut gentemot Skavstaturisterna 
och vad som kan göras för att förbättra möjligheterna att få dem att stanna i Nyköping. 
 
Frågeställningar: 
Vilka attraktioner finns i området kring Skavsta som kan locka turister? 
 
Vilka aktörer finns i området och hur ser samarbetet ut dem emellan? 
 
På vilket sätt skulle Skavstaregionen kunna utvecklas som turistdestination? 
 
Hur kan Skavstaregionen marknadsföras som destination för att attrahera turister? 

1.4 Avgränsningar 
Vi har fokuserat på Nyköpings kommun och framförallt orten Nyköping och Skavstaområdet. 
Vi har avgränsat oss från resten av Södermanlands län. Destinationsutveckling är ett relativt 
brett ämne så vi har valt att fokusera på den del som har med turism att göra. Miljö är något 
som är en viktig del i det framtida utvecklingsarbetet på Skavsta och för en flygplats generellt 
sett, men på grund av tidsbrist och begränsade resurser har vi delvis valt att utelämna 
miljöaspekten i undersökningen. Vi har valt att avgränsa oss ifrån lokalbefolkningens syn på 
turism- och destinationsutveckling på grund av att uppsatsen då skulle bli för bred. I 
uppsatsen har vi valt att fokusera på Skavstaturisterna där vi undersökt hur marknadsföringen 
ser ut gentemot dessa och vad som krävs för att locka de att stanna en natt i Nyköping. Vi har 
valt att lägga upp undersökningen på detta sätt eftersom en större mängd turister passerar via 
Skavsta och det skulle betyda mycket för kommunen om de stannade en natt eller flera i 
området.  
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2 Metod 

2.1 Objektivism och konstruktionism 
Ontologi handlar om sociala ting och hur de uppfattas. Frågan är om de ska uppfattas som 
objektiva enheter som har en yttre verklighet eller om de ska ses som konstruktioner som 
baseras på aktörernas handlingar och inställningar. De två olika synsätten kallas objektivism 
och konstruktionism. Skillnaden dem emellan kan beskrivas genom begreppen organisation 
och kultur.11 Objektivism innebär att sociala händelser och deras betydelse existerar 
oberoende av sociala aktörer. En organisation är ett objekt med egna regler och inom 
organisationen utvecklas allmänna tillvägagångssätt för att få saker gjorda. Det finns en 
hierarki och egna mål inom organisationen. Organisationen blir en verklighet som är något 
yttre i förhållande till personerna i den. Människor gör de uppgifter de ska och som andra 
säger åt dem och tillämpar organisationens värderingar. Organisationen blir i och med det 
något tvingande som påverkar och håller tillbaka personerna i den. Detsamma gäller för 
kulturen.12  
 
Konstruktionismen är en annan ontologisk utgångspunkt. Konstruktionismen är 
objektivismens motsats och ifrågasätter att organisation och kultur är givna enheter eller att de 
skulle vara en yttre verklighet som aktörerna inte kan påverka. Konstruktionism innebär att 
både organisationen och kulturen ses som en framtida verklighet som kan konstrueras istället 
för något tvingande som hindrar människor.13 Vi har i denna uppsats antagit ett 
konstruktionistiskt synsätt. 

2.2 Deduktiv och induktiv teori  
Att en undersökning är deduktiv innebär att forskaren, utifrån det han eller hon vet inom ett 
specifikt område, utformar hypoteser. Forskaren testar om teorin fungerar i verkligheten. En 
deduktiv undersökning går till på så sätt att forskaren tar fram en teori och skapar hypoteser, 
samlar in data och kommer fram till ett resultat. Hypoteserna bekräftas sedan eller förkastas 
och forskaren gör en omformulering av teorin.14 
 
Induktiv teori innebär motsatsen till deduktiv. Ett induktivt angreppssätt innebär att teorin är 
resultatet av en forskningsansats. Forskaren kan dra generella slutsatser grundat på 
observationer. Den deduktiva strategin brukar förknippas med ett kvantitativt synsätt och 
induktiv med ett kvalitativt synsätt. I deduktionen finns dock inslag av induktion och 
omvänt.15   

2.3 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Den kvantitativa forskningen har fram till mitten av 1970-talet utgjort den dominerande 
samhällsvetenskapliga metodinriktningen. Den har på senare tid minskat i betydelse, och 
istället har den kvalitativa forskningen fått allt mer inflytande. Kvantitativ forskning innebär 
främst insamlandet av numerisk data16. Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors har den 
kvantitativa forskningen som mål att kvantifiera materialet och därmed hitta ett mönster eller 
samband mellan olika företeelser.17 Det huvudsakliga problemet med användandet av en 
kvantitativ ansats är den tilltro som forskaren ofta har till det som kan beskrivas med siffror. 

                                                 
11 Bryman, (2002) s. 30 
12 Bryman, (2002) s. 30 
13 Ibid. s. 31 
14 Ibid. s. 20-21 
15 Ibid. s. 21-23 
16 Ibid. s. 77 
17 Bjereld, Demker och Hinnfors, (2002) s. 114 
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Detta medför att informationen lätt kan feltolkas och missbrukas.18 Vidare anser kritiker att 
kvantitativ forskning är ett meningslöst uppräknande, fyrkantigt eller försök att ”kvantifiera 
det som inte kan kvantifieras”.19    
 
Vid kvalitativ forskning ligger tyngden på ord istället för kvantifierbara mätningar. Kvalitativ 
forskning brukar beskrivas som mer öppen än kvantitativ forskning och inrymmer ett flertal 
metoder såsom deltagande observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, språkbaserade 
metoder och insamling och analys av texter och dokument.20 Vidare anser Holme och Solvang 
att kvalitativa metoder visar helheten på situationen. Denna helhetsbild ger en ökad förståelse 
för sammanhanget. Denna undersökningsmetod skapar också en närhet till de objekt som 
undersöks vilket skapar en bättre uppfattning av enskilda individers och aktörers 
livssituation.21 Patel och Davidson beskriver att kvalitativ forskning är ett sätt att skaffa en 
djupare kunskap till skillnad från den fragmentiserade kunskap som många gånger erhålls vid 
en kvantitativ forskning.22 Kritiken mot den kvalitativa forskningen är framförallt att 
forskaren måste legitimera sitt metodval. I vissa fall måste forskaren argumentera för 
undersökningsresultatet, att det är riktigt och hållbart.23 Vidare brukar kvantitativa forskare 
kritisera de kvalitativa undersökningarna för att vara subjektiva och bygga på forskarens egna 
uppfattningar om vad som är betydelsefullt.24 Liksom Holme och Solvang beskriver Bjereld, 
Demker och Hinnfors att den kvantitativa forskningens anhängare anser att den kvalitativa 
forskningen är flummig, subjektiv och är ett utryck från forskarens egna tyckanden och 
känslor.25  

2.3.1 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer kan delas in i två grupper, ostrukturerade och semistrukturerade 
intervjuer. Forskaren använder sig vid en ostrukturerad intervju endast av några få teman som 
utgångsläge och ställer ibland endast en fråga som respondenten själv får associera fritt kring. 
Semistrukturerade intervjuer utgår istället från förhållandevis särskilda teman och frågor som 
fungerar som en intervjuguide under tiden som intervjun pågår. Den som blir intervjuad får 
frihet att uttrycka sina svar. Det är vanligast att intervjuguiden följs, men den anpassningsbara 
intervjuformen ger forskaren möjlighet att ställa nya frågor eller skapa följdfrågor som dyker 
upp medan intervjun pågår.26 
 
Flowerdew och Martin beskriver för- och nackdelar med inspelade intervjuer. De menar att 
det positiva med dessa är att som intervjuare kan man själv slappna av och lyssna på 
intervjupersonen istället för att stressa över att få ner alla fakta på papper. En bandspelare 
uppfattar även sinnesstämningar och inslag av ironi, humor, sarkasm på ett sätt som inte går i 
anteckningar. Dock kan faktumet att bli inspelad verka hämmande på intervjuobjektet och 
denne kan bli mer reserverad i sina svar. 27 

                                                 
18 Holme och Solvang, (1997) s. 158 
19 Bjereld, Demker och Hinnfors, (2002) s. 113 
20 Bryman, (2002) s. 249-252 
21 Holme och Solvang, (1997) s. 79 
22 Patel och Davidson, (1994) s. 99 
23 Holme och Solvang, (1997) s. 91 
24 Bryman, (2002) s. 269 
25 Bjereld, Demker och Hinnfors, (2002) s. 113 
26 Bryman, (2002) s. 301 
27 Flowerdew och Martin (2005) s. 123-124 
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2.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som är betydelsefulla inom forskningen. Reliabilitet 
berör å ena sidan om undersökningens resultat blir detsamma även om undersökningen utförs 
på nytt, eller om den påverkas av tillfälliga betingelser. Validitet å andra sidan berör 
bedömningen av undersökningens slutsatser, om de hänger ihop eller inte. Huruvida forskaren 
”observerar, identifierar eller mäter det han eller hon säger sig göra”.28 I den kvantitativa 
forskningen är reliabilitet och validitet viktiga för att skaffa sig en bild av kvaliteten i 
undersökningen. Inom den kvalitativa forskningen ställer sig en del forskarna kritiska till de 
båda begreppens relevans för kvalitativa undersökningar. En ståndpunkt inom den kvalitativa 
forskningen är att reliabilitet och validitet kan assimileras, men utan att ändra begreppens 
innebörd. Dock läggs mindre vikt vid de frågor som berör mätningsaspekten.29 

2.5 Motivering av undersökningsmetod 
Vi har använt en kvalitativ metod eftersom vi kände att vi ville få en insyn och en djupare 
förståelse för vårt forskningsområde. Vi ville visa helheten på forskningsområdet och en ökad 
förståelse i sammanhanget. En kvalitativ metod är bäst lämpad för detta ändamål. Intervjuer är 
den vanligast förekommande metoden inom kvalitativ forskning.30 Intervjuer ger information 
och en bra bild av nuläget. Vi har därför valt att genomföra kvalitativa intervjuer med 
sakkunniga personer inom ämnet där vi tagit del av deras erfarenheter och inställningar.  

2.6 Tillvägagångssätt 
Vi har använt oss av både primära och sekundära källor. Primära källor i form av intervjuer 
med relevanta personer och sekundära källor i form av litteratur, artiklar och internetkällor. 
 
Vi har använt semistrukturerade intervjuer i vår undersökning och spelat in dessa på band. Vi 
ville inte missa något av informationen och ansåg att frågorna inte var så pass laddade att 
svaren skulle bli reserverade. Eftersom Skavsta Flygplats är en av de aktörer som påverkar 
utvecklingen av destinationen genomförde vi en intervju med Lena Josefsson som är 
marknadsansvarig på Skavsta flygplats. Intervjun pågick i cirka 60 minuter. Vi ville få en 
helhetsbild och en inblick i hur mycket flygplatsen kan påverka när det gäller utvecklingen av 
destinationen, och även ta reda på hur förhållandet mellan Ryanair och Skavsta flygplats ser 
ut. Vi gjorde också en intervju med Josefina Höglin, som är turismkoordinator på 
kommunkontoret. Hon är även insatt i den ekonomiska föreningen Visit Nyköping. Vi valde 
att intervjua henne eftersom kommunen har ett stort ansvar när det gäller utvecklingen av 
turismen på destinationen. Denna intervju varade cirka 45 minuter. Vi träffade även Bo 
Könberg som är landshövding i Sörmlands län för att få hans synpunkter på turismen i länet 
mer allmänt. Intervjun varade i 30 minuter. Med Ola Nilsson som är VD för Sörmlands 
turismutveckling AB genomförde vi en intervju via e-post som innefattade fem frågor.  

För att få en egen bild av destinationen genomförde vi en fältstudie. Vi besökte området vid 
två tillfällen för att skapa vår egen uppfattning av platsen. När det gäller sekundära data har vi 
framförallt använt material från kommunens och Visit Nyköpings hemsida. Vi har studerat 
marknadsföringsmaterial såsom broschyrer för att se vilket budskap som idag förmedlas till 
turister. En tidigare uppsats om destinationsutveckling har vi också använt oss av samt en 
undersökning och en rapport om Skavsta.  

                                                 
28 Bryman (2001), s. 43 
29 Ibid. s. 257 
30 Bryman, (2002), s. 299 
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2.7 Respondentval 
Det finns många parter som är inblandade i destinationsutveckling och 
destinationsmarknadsföring av Nyköpings kommun. På grund av begränsade resurser och 
tidsbrist har vi valt ut några av de inblandade som vi anser har mest inflytelse över 
utvecklingen av turism och studerat dessa närmare.  

2.8 Källkritik 
”Källkritik är en vetenskaplig metod som har utvecklats inom historievetenskaperna för att 
försöka fastställa om en källas informativa innehåll är sant eller falskt, brukbart eller 
oanvändbart för den fråga man vill söka svar på, det vill säga källans trovärdighet.”31 När det 
gäller internetkällor i allmänhet finns det fler faktorer som kan göra källan obrukbar, bland 
annat när den tillkom, när den senast uppdaterades och hur innehållet ska bedömas.32 Vi anser 
emellertid att de internetkällor från vilka vi hämtat informationen, har en hög trovärdighet. 
Det kan dock nämnas att den översiktsplan som vi använt oss av i undersökningen är från 
2003 och vissa delar kanske inte längre är aktuella. Det finns även en D-uppsats från 2005 
som behandlar ämnet destinationsutveckling i Nyköping. Vår uppsats är delvis en fortsättning 
på denna. Vi är medvetna om att näringslivet och företagarna är en viktig aktör inom 
turismutveckling. I uppsatsen från 2005 gjordes en grundlig undersökning av företagarna och 
på grund av tidsbrist och arbetets omfång har vi valt att inte göra en egen kartläggning av 
näringslivets perspektiv, utan den tidigare D-uppsatsen har legat till grund för detta. Vårt 
angreppssätt är inte det självklara, alternativt skulle en enkät kunna genomförts med 
lokalbefolkningen, näringslivet och ankommande passagerare till Skavsta för att ge extra 
tyngd åt undersökningen.       

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
31 http://www.ne.se/artikel/1819446 2009-04-28 
32 Holme och Solvang, (1997) s. 124 



 

11 
 

3 Teori 
Med teorin ämnar vi förklara hur en destination definieras, olika sätt att utveckla en 
destination samt hur marknadsföring kan gå till. Vi har även använt en övergripande teori som 
behandlar turismutveckling för att få en förståelse för hur turismutveckling ser ut i allmänhet. 

3.1 Turismutveckling i allmänhet 
Turismens betydelse för den regionala utvecklingen är idag av stor vikt och kommer även i 
framtiden att ha en viktig betydelse. Enligt World Travel Organisation (WTO) kommer 
turismen att växa. Parallellt kommer det att ske strukturförändringar inom turismnäringen, 
vilket kommer innebära en ökad efterfrågan på upplevelser, aktiviteter och 
kunskapsinhämtning som tillgodoser olika personliga intressen. Det skapar i sin tur en ökad 
individualisering av resandet och det kommer krävas en starkare profilering av 
turistprodukten, det vill säga hur Nyköping ska omvandla identiteten till image.33 Vidare 
kommer många olika tjänster paketeras tillsammans för att kunna tillfredställa kundernas 
önskade aktiviteter och upplevelser. Denna utveckling kräver att aktörerna inom 
turistnäringen samverkar med varandra. Likaså att det sker en samverkan mellan andra aktörer 
och samhällsorgan.34 
 
Bristen på kunskap inom turistnäringen är framträdande inom olika områden. Bristerna kan 
dels vara den allmänna kompetensen i små och medelstora företag och dess förmåga att 
utveckla turistiska produkter, dels kompetensen att utveckla och bygga nätverk samt 
förfogandet och tillämpningen av information om turism inom verksamheten. Det bidrar till 
att tillväxten och utvecklingen av turistnäringen försvagas. Enligt Marie Hallerfelt är det 
också viktigt att påpeka att destinationer inte styrs hierarkiskt, där en aktör erbjuder hela varan 
eller tjänsten. Varan eller tjänsten på destinationen tillkommer genom att det sker en 
samverkan mellan aktörer i turistiska kluster.35 
 
För att stimulera konkurrenskraften på destinationen krävs att en utveckling kommer till 
stånd. Utveckling i detta sammanhang betyder att olika aktörer såsom offentliga myndigheter 
samt näringslivet samarbetar och gemensamt beslutar vad som bör göras och sedan genomför 
planerna. Exempelvis vilken bild som ska karakterisera destinationen, vilka marknader som 
ska satsas på, hur mottagningen av turisterna ska gå till, vilken produktutveckling och 
slutligen hur marknadsföring, kvalitetsfrågor, försäljning och organisation ska utformas och 
hanteras.36 

3.2 Plats, destination och region  
Det kan vara lätt att blanda ihop de olika begreppen plats, destination och region. För att 
tydliggöra detta har vi valt att beskriva de olika begreppen.  
 
Plats 
Platsbegreppet har enligt Gren och Hallin haft flera innebörder och har använts på åtskilliga 
sätt. En allmän uppfattning av begreppet är att vara lokaliserad i rummet, antingen i en 
symbolisk mening eller i en materiell mening. Platsens rumsliga lokalisering kan begränsas 
till att platsen är lokaliserad nära eller längt bort. Inom geografiämnet anses platser vara unika 
genom att de särskiljer sig från sin omgivning och andra platser. Det brukar här talas om tre 
aspekter. Den första aspekten innebär att platser skiljer sig från sin direkta omgivning, det vill 

                                                 
33 Halldin och Hultman (2005)  s. 22 
34 Hallerfelt, (2001) s. 51-52 
35 Ibid. s. 52 
36 Hallerfelt, (2001) s. 51-52 
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säga att den uppfattas som annorlunda och begränsad. Den andra aspekten innebär att platser 
skiljer sig också åt genom dess unika särdrag. Slutligen skiljer sig platser åt genom hur de 
används.37 Vidare kan platsens unika särdrag uppfattas av flera människor, men kan också i 
vissa fall endast uppfattas av enskilda individer.38  
 
Destination 
Enligt Marie Hallerfelt har det gjorts flera försök att definiera destinationsbegreppet. 
Emellertid finns det ett antal faktorer som utmärker en destination. Det är organisation, 
infrastruktur, platsens fördelar och mänskliga resurser. Turismforskningsinstitutet ETOUR 
definierar destinationen som en plats vars kommersiella och kulturella utbud ska attrahera 
besökare och turister samt tillgodose besökarnas behov.39 I denna uppsats är destinationen 
avgränsad till Skavsta och dess närområde, det vill säga Nyköping.   
 
Jörgen Elbe menar att en destination definieras som ett resmål där turism bedrivs. Det finns 
tre olika typer av destinationer – punkt-, plats- och områdesdestination. En punktdestination 
är en destination där en viss attraktion eller evenemang utgör reseanledning, exempelvis 
lutande tornet i Pisa eller Stockholm Maraton. En platsdestination är en geografiskt avgränsad 
plats som till exempel en stad. Områdesdestination är en större geografisk enhet som kan 
inrymma både punkt- och platsdestinationer, som exempelvis ett län såsom Södermanland 
eller ett land.40  
 
I denna uppsats ses Nyköpings kommun som en områdesdestination med platsdestinationer 
såsom Nyköping som stad. I området finns dock inga större punktdestinationer. Ur ett svenskt 
turistiskt perspektiv finns det inga attraktioner eller upplevelser som är unika för området. 
Området kan dock ur ett internationellt perspektiv ses som unikt, men det gäller att paketera 
den turistiska produkten på ett sätt som attraherar de internationella turisterna.  
 
Turisten avgränsar destinationen utifrån en kognitiv karta som består av föreställningar och 
erfarenheter. Turistens föreställningar påverkas av platsmarknadsföring och hur bilden av en 
destination kommuniceras ut i media. Det är inte en geografisk eller administrativ 
gränsdragning. Genom våra föreställningar avgränsar vi platser, över tid utvecklas traditioner 
och strukturer om platsen vilket ger en föreställning om vad som är det unika och autentiska 
med denna plats. Det offentliga perspektivet (offentliga organisationer) innebär att 
destinationen överensstämmer med det administrativa avgränsade rummet. Gränserna kan 
innefatta olika nivåer som nationer, län och kommuner. Turismen kan påverka det 
administrativa rummet på olika sätt, ekonomiskt, miljömässigt och kulturellt. Det 
administrativa kan också påverka turismen genom politiska regleringar som exempelvis 
turistorganisationer och nätverk.41 Producenterna betraktar destinationen som ett geografiskt 
avgränsat rum med ett visst utbud och består av ett affärsnätverk av aktörer. Utbudet handlar 
om olika tjänster såsom attraktioner, transport och boende.42 Teorin utgår ofta från det 
offentligas perspektiv och destinationen ses som en del i ett större system. Hur en destination 
överlever och utvecklas beror på hur väl den kan anpassa sig till förändringar i omvärlden.43 
 

                                                 
37 Gren och Hallin (2003), s. 138-141 
38 Ibid. s. 141 
39 Hallerfelt (2001), s. 52 
40 Elbe, (2002) s. 10-11 
41 Elbe (2002) s. 10-11 
42 Ibid. s. 10-11 
43 Ibid. s. 12 
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Region    
Regionalgeografins utgångspunkter är att natur och kultur studeras inom ett avgränsat 
område.44 Enligt Clare Gunn måste en regional utveckling av turismen i allmänhet ha en viss 
volym av besökare som spenderar pengar på turistiska aktiviteter, vilket i sin tur skapar 
arbetstillfällen, inkomster och skatteintäkter. Enligt Gunn beror mängden besökare i en region 
i huvudsak av två faktorer. För det första måste det finnas en efterfrågan på att besöka en viss 
region. Besökarna måste alltså dels vilja resa till en region, dels ha möjlighet till ett besök, det 
vill säga att människor har tid till sitt förfogande, pengar, transportmedel och den utrustning 
som är nödvändig. För det andra, om fler människor besöker en region, måste troligtvis 
förändringar ske av destinationens utbud. Antingen genom att höja kapaciteten i de nuvarande 
anläggningarna eller att antalet erbjudanden ökas. Detta kan exempelvis innefatta fler 
attraktioner, logier, restauranger och transporter.45   

3.3 Destinationsutvecklingsteorier 

3.3.1 Göran Anderssons destinationsutvecklingsmodell 

I Göran Anderssons destinationsutvecklingsplan ses destinationen som ett geografiskt samlat 
område, där resenären under en bestämd tid kan informeras, bo, aktiveras, handla, äta och 
resa.46 På destinationen verkar både primära (bland annat arrangemangsföretag, hotell, 
turistbyråer, resebyråer transportföretag och restauranger) och sekundära intressenter (bland 
annat affärer, renhållning, sjukhus och bensinstationer). Enligt Andersson handlar 
destinationsutveckling om långsiktiga processer, där samarbete mellan aktörer är viktigt. 
Även andra faktorer såsom uthållighet och kreativitet är av betydelse.47 
 
Fem utvecklingsområden har identifierats som ska vara till hjälp när en destination utvecklas. 
Dessa områden omfattar: fysisk infrastruktur, kompetensförsörjning, turistiskt 
samverkansupplägg, turistiska produkter och effektiv marknadsföring. Den fysiska 
infrastrukturen innefattar bland annat hamnar, vägar, transportalternativ och båtförbindelser. 
Huvudsakligen är det kommun och landsting som ansvarar för dessa. Kompetensförsörjning 
innefattar behovet av motiverad och utbildad arbetskraft i turismföretagen på destinationen. 
Samverkansupplägg syftar till att företag på destinationer som befinner sig i samma eller 
relaterade näringar kan gå samman i turistiska kluster, där ett totalt kunderbjudande skapas. 
Myndigheter, intresseorganisationer, kommun och landsting bör samverka med varandra. Här 
kan olika frågor uppstå som bland annat omfattar hur den geografiska platsen ska avgränsas, 
vilka näringar som ska representeras i det turistiska kluster och hur samarbetet ska 
organiseras. Den turistiska produkten innefattar hur destinationens upplevelse eller attraktion 
ska kunna utvecklas. Vid utvecklandet av den turistiska produkten bör hänsyn tas till den 
kommersiella aspekten liksom till en hållbar turism. Effektiv marknadsföring innebär att 
företag, intresseföreningar och offentliga aktörer samarbetar för en gemensam 
marknadsföring av destinationen. De enskilda företagen kan fortfarande bedriva egen 
marknadsföring, men detta är ofta ett ineffektivt sätt att bedriva marknadsföring eftersom 
enskilda företag oftast inte har resurser att marknadsföra en hel destination.48 Vi ville utifrån 
Göran Anderssons utvecklingsmodell se hur de fem områdena tas i beaktande i Nyköpings 
kommun, vad som fungerar bra och vad som eventuellt behöver utvecklas. 

                                                 
44 Gren och Hallin (2003), s. 96 
45 Gunn (2002), s. 125 
46 Andersson, (2006) s. 1 
47 Ibid. 
48 Andersson, (2006) s. 2-3 
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3.3.2 KraftProcessen  

Det finns olika sätt att utveckla en destination och ett av dessa är Kraftprocessen av Johan 
Graffman. Detta känns relevant för vår uppsats och något vi haft i åtanke när vi har undersökt 
på vilket sätt det skulle kunna gå att utveckla Nyköping som destination.  
 
Att vara turismföretagare är svårt eftersom de flesta inte har kontroll över produkten som 
besökarna konsumerar enligt Graffman. Gästerna betraktar resmålet som en produkt och inte 
som ett antal företag, föreningar och bofasta. Ingen äger den totala turistprodukten. Aktörerna 
skapar tillsammans det som turisten kommer för att uppleva. Detta innebär att projekt 
angående utveckling måste grunda sig i samarbete mellan de aktörer som tillsammans utgör 
turistprodukten. För att skapa en bestående förändring på en destination krävs att det finns en 
förankring hos alla privata och offentliga aktörer som påverkas av turismen. Hög grad av 
delaktighet är nyckeln till framgång. Att alla aktörer börjar prata med varandra och föra en 
dialog är det viktigaste i ett samverkansprojekt. Inom resmålsutveckling måste även hänsyn 
tas till en annan aktör – turisten. Både privata besökare och affärsresenärer inräknas i denna 
kategori.49 

Kraftprocessen är en metod för att utveckla en destination på ett samordnat och systematiskt 
sätt. Det överordnade målet är att på ett långsiktigt vis stärka regionens konkurrens- och 
attraktionskraft genom att öka samarbetet mellan näringsliv, kommun, organisationer och 
lokalbefolkning. Metoden baseras på dialog, delaktighet och samverkan. Kraftprocessen 
innefattar sex steg som överlappar varandra. Denna teori har vi använt som hjälpmedel till att 
undersöka hur destinationen konkret skulle kunna utvecklas och vad som bör tänkas på och 
utgå ifrån. Modellen tar upp punkter som är användbara i arbetet att utveckla en destination.50 

 
 

 

                                                 
49 Graffman, (2006) s. 8-11 
50 Ibid. s. 12-13 

Figur 1. Kraftprocessens frågeställningar och fokus 
Källa: Graffman, Johan (2006) Kraftprocessen - En vägvisare i destinationsutveckling  
Uppsala: Graffman s. Företagsledning & Utveckling AB s. 13 
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Initiering – En process börjar med att någon inser att något måste göras eller har en idé hur 
framtiden skulle kunna se ut. Denna fas handlar om att få med sig viktiga personer från 
näringsliv och organisationer samt från den offentliga sektorn. Dessa personer ska skapa en 
grund att stå på för det framtida utvecklingsarbetet.51 

Analys – Det är viktigt att vara överens både om var destinationen är och vart destinationen 
ska, alltså nuläge och mål. Detta steg handlar om att ta fram en gemensam bild av området där 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot utforskas. Arbetet i analysfasen innebär att samla in 
fakta om destinationen vilket sedan utgör underlaget för strategiutvecklingsarbetet. 
KraftProcessens analys innehåller tre delar: eget system, marknad och omvärld. I eget system 
undersöks både fakta och uppfattningar. Aktörerna i området får komma till tals och uttrycka 
sina åsikter. Marknad innebär analyser av både befintliga och potentiella marknader. Detta 
innefattar även konkurrenter. Omvärldsanalyser tar hänsyn till faktorer utanför det turistiska 
systemet men som ändå påverkar destinationen.  Detta gäller både på makro- och mikronivå.52 

Strategi – I denna fas ska ställning tas om vad området ska förknippas med genom att ta fram 
en strategisk plan för området. Visionen om hur området ska se ut i framtiden är grunden till 
det hela. Marknader måste bestämmas och riktlinjer sammanställas för utbud. Anvisningar ska 
klarlägga på vilket sätt området ska samarbeta och fördela ansvar. Det är viktigt att identifiera 
alla de företag och organisationer som berörs av turismen. Ledning är ett annat 
verksamhetsområde, där är det viktigt att enas om hur destinationen och det gemensamma 
arbetet ska styras. Inom en destination har ingen aktör makt att styra över de andra, därför är 
det viktigt att fastställa vad var och en ska arbeta med. Finans och ekonomi innebär att det 
måste säkerställas en finansiering på lång sikt. Personal och kompetens är ett 
verksamhetsområde där det diskuteras vilka krav som ska ställas på personer som 
representerar turistområdet. Genom intern marknadsföring ska alla medarbetare ha kunskap 
om destinationens vision, strategi och policys. Aktörerna representerar sitt eget företag men 
även destinationen. Det är därför viktigt att de har kunskap om det totala utbudet. Genom 
extern marknadsföring ska det säkras att potentiella turister får kunskap och blir medvetna om 
området och väljer destinationen som resmål. Kultur, normer och värderingar ska forma ett 
samarbete. Det som sker internt på destinationen uppfattas även av turisten. Identitet och själ 
utgör det unika, och kultur och värderingar skapar sammanhållning samt skiljer ett område 
från ett annat.53 

                                                 
51 Graffman, (2006) s. 8-11 
52 Ibid. 
53 Graffman, (2006) s. 8-11 
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Implementering – I fasen implementering handlar det om att befästa vision och strategiska 
riktlinjer hos aktörerna och göra om strategiplanen till konkreta projekt.  Detta påbörjas 
genom utbildning av aktörerna som måste arbeta utifrån sin egen verksamhet.54  

Genomförande – I genomförandefasen genomförs projekt för att förverkliga visionen. Idéer 
blir verkliga och gemensamma projekt i området.55 

Utvärdering – I denna fas studeras händelseförloppet och utvärderas. Utifrån detta kan arbetet 
utvecklas och förändras inom destinationen. KraftProcessen har alltså inget slut utan är en 
förnyelseprocess.56 

3.3.3 Strategisk marknadsplanering  

Platser måste vara unika för att synas och bör bli mer marknadsorienterade för att vara 
konkurrenskraftiga, vilket den globala ekonomin har bidragit till.57 Den strategiska 
marknadsplaneringen utgår enligt Asplund och Kotler dels från att framtiden är ostadig, dels 
att platsens framtid kan påverkas genom strategisk planering. Platser måste bli mer 
anpassningsbara för att kunna vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden som 
ständigt förändras. Asplund och Kotler menar även att strategiska planer kan gagna ett mer 
aktivt niche-tänkande.58  
 
Liksom Kraftprocessen inbegriper den strategiska marknadsplaneringsprocessen liknande 
steg: platsundersökning, visioner och mål, strategiformulering, handlingsplan samt 
genomförande och kontroll. Platsundersökningen lägger grunden för platsens visioner och 
mål, därigenom identifieras platsens främsta styrkor, svagheter, möjligheter och hot, 
attraktionsfaktorer, huvudkonkurrenter, framtida huvudsakliga trender och utveckling.59 

                                                 
54 Gunnarsson och Graffman, (1998), s. 99 
55 Ibid.  
56 Gunnarsson och Graffman, (1998), s. 99 
57 Kotler och Asplund (2008) s. 105 
58 Kotler och Asplund (2008) s. 106 
59 Ibid. s. 108-121 

Figur 2. Kraftmodellen 
Graffman, Johan (2006) Kraftprocessen - En vägvisare i destinationsutveckling 
Uppsala: Graffman Företagsledning & Utveckling AB s. 16 
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Strategiformuleringen handlar om att finna bästa strategi för att uppfylla visionerna och målen 
medan handlingsplanen handlar om vad destinationen konkret måste göra för att kunna 
använda sig av dessa strategier.60  
 
I den senast tillgängliga översiktsplanen från 2003, arbetade kommunen tillsammans med 
näringslivet, organisationer och föreningar efter en gemensam vision, profil och strategi 
(kraftsamling Nyköping).  Syftet var att utveckla området till att bli ett konkurrenskraftigt och 
attraktivt besöksmål. Projektets vision var att Nyköping skulle erbjuda ”gästabudsstämning” 
året runt med ”Sveriges längsta upplevelsestråk”.61 Dock verkar projektet mer eller mindre 
runnit ut i sanden. För att kunna hävda sig i konkurrensen måste Nyköping sticka ut och 
marknadsföra sig på rätt sätt för att locka turister. I och med avsaknaden av unika attraktioner 
måste området paketeras och profileras på rätt sätt för att skapa en unik produkt. Genom att 
göra en SWOT-analys (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) kan vi få fram en 
översiktlig analys av Nyköpings kommun. 

3.4 Kritik mot planeringsperspektivet 
Det finns kritik riktad mot planeringsperspektivet bland annat från Jörgen Elbe. 
Marknadsplaneringsmodeller grundar sig på en enkel och logisk uppbyggnad, detta har gjort 
att det rationella planeringsperspektivet dominerar i princip all litteratur inom affärsstrategi 
och som en följd av det även tankar om destinationsutveckling. Att modellerna är enkla är en 
styrka, men det finns även en del svagheter enligt Elbe. Det kan vara svårt för olika aktörer, 
vilka kan ha disparata intressen, att enas kring ett gemensamt mål. I praktiken innebär detta att 
målet blir ett resultat av en överläggningsprocess. Det är heller inte säkert att de olika 
aktörerna tolkar målet på samma sätt när planen väl ska genomföras. Därför kan ifrågasättas 
om det överhuvudtaget är möjligt för aktörer med till viss del olika intressen att enas kring en 
gemensam plan som alla är nöjda med. Kritik riktas även mot att planeringsperspektivet antar 
att det finns en gräns mellan affärsverksamheten och omgivningen. Elbe menar att aktörerna 
istället reagerar på andra aktörers handlande i nätverket angående strategiska frågor. 
Konsekvensen blir att företag i praktiken arbetar med problemlösning istället för efter 
långsiktiga strategiska planer.62  

Det finns även ett särskilt problem för destinationsutvecklingsplanering.  
Planeringsperspektivet utgår från att det planerande företaget har kontroll över resurserna, och 
själv kan styra hur strategin kan utformas. Inom destinationsplanering är det 
turistorganisationens ansvar att koordinera och planera. Däremot bestämmer de inte över 
destinationens aktörer. På grund av detta går det inte att använda sig av strategiska 
planeringsmodeller fullt ut på marknadsföringen av en destination då ingen aktör kan styra 
destinationens hela utbud.63  

3.5 Destinationsmarknadsföringsteorier 

3.5.1 Destinationsmarknadsföring  

Yvonne von Friedrichs Grängsjö beskriver att marknadsföringen på en destination 
förekommer på tre nivåer. Marknadsföringen på destinationen är därför i regel mer komplex 
än i det enskilda företaget. Relationen mellan det enskilda företaget och andra aktörer i 

                                                 
60 Kotler och Asplund (2008) s. 107 
61 http://www.nykoping.se/op2003/pdf/12_KapC_2-6.pdf 2009-04-18 
62 Elbe, (2002) s. 14-16 
63 Elbe, (2002) s. 14-16 
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området är viktig för utvecklingen av den turistiska produkten64, det vill säga turistprodukten 
är det samlade erbjudandet som produceras av flera företag.65 Turistprodukten består av två 
dimensioner. Den ena dimensionen är den service som erbjuds på destinationen. Den andra 
dimensionen består av destinationens totala upplevelse, där innefattas bland annat natur, 
kultur, infrastruktur.66  
 
 De tre nivåerna som Grängsjö beskriver är för det första destinationens gemensamma 
erbjudande. Destinationen kan exempelvis vara Lappland eller Nyköpings kommun. På andra 
nivån definieras platsen på destinationen, det vill säga den plats dit turisten reser. Exempelvis 
Jukkasjärvi eller Nyköping. På tredje nivån påträffas den enskilda aktören. Det är här som 
företaget finns, det vill säga producenten av turistprodukten dit turisten reser. Det kan 
exempelvis vara till Ishotellet eller Scandic Nyköping City.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liksom Andersson menar Grängsjö att samarbete mellan aktörerna är viktigt. I Grängsjös 
avhandling finns resonemang av Palmer och Bejou som menar att det finns tre orsaker till 
samarbete. För det första finns det skalfördelar inom marknadsföringen. De enskilda aktörerna 
har inte lika stor möjlighet att påverka potentiella besökare som aktörerna skulle kunna göra i 
en enad kampanj. För det andra skiljer inte marknadsmekanismen mellan aktörerna som är 
med i en enad kampanj och de aktörer som inte deltar. För det tredje kan aktörerna lättare 
uppnå sina mål om de tar hänsyn till beroendet mellan alla intressenter. Samtidigt anser 
Palmer och Bejou att det finns vissa förbehåll att engagera sig i ett samarbete. 
Turismaktörerna tror kanske inte själva på chanserna att utveckla turismen.68      
 
Vidare är det också viktigt att aktörerna arbetar för en enad bild av destinationen, det vill säga 
vilka löften som turisten ska ges innan han eller hon anländer till destinationen.69 Genom att 

                                                 
64 von Friedrichs Grängsjö, (2001) s. 189 
65 Grängsjö, (1998) s. 11 
66 von Friedrichs Grängsjö, (2001) s. 191 
67 Ibid. s. 189 
68 Grängsjö (1998) s. 62 
69 von Friedrichs Grängsjö, (2001) s. 197 
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Figur 3. Destinationsmarknadsföringens nivåer. En studie av turism ur ett 
producentperspektiv. Egen tolkning efter modell av von Friedrichs Grängsjö, 
Yvonne (2001) 
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organisera aktörerna i turistiska kluster, kan både samarbete och konkurrens stimuleras som 
kan vara till fördel för dels turisten, dels för destinationens utveckling.70 Framförallt mindre 
företag ser ofta fördelar att samarbeta med andra aktörer eftersom de inte har de resurser som 
krävs för att kunna marknadsföra sig på egen hand.71 Vi har undersökt hur området 
marknadsförs och om det eventuellt finns en dominerande aktör och hur samarbetet ser ut 
mellan aktörer på destinationen. 

3.5.2 Platsmarknadsföring 

Många tror att marknadsföra en plats är samma sak som att göra reklam för en plats, vilket 
inte riktigt är fallet menar Asplund och Kotler. Platsmarknadsföring innebär att designa en 
plats för att locka dess utvalda målgrupper.72  
 
Platsmarknadsföring består av fyra faktorer: 
Platsens karaktär – Platsen behöver vara uppbyggd på ett sådant sätt att de attraktiva delarna 
framhävs. En känsla för platsen (sense of place) skapas genom en attraktiv arkitektur och 
utformning. Att platsen utformas på ett visst sätt reflekterar de kvalitéer och värden som 
platsen representerar.73 Livskvalité och miljö är viktiga faktorer för en plats attraktionskraft 
och bidrar till att skapa platsens karaktär.74 
 
Platsens miljö – Platser måste utveckla och bibehålla en infrastruktur som är kompatibel med 
den naturliga miljön. Designen ger karaktär åt platsen medan infrastrukturen gör designen 
möjlig.  Varje samhälle måste erbjuda en god service för att locka potentiella invånare samt 
behålla befintliga invånare, besökare och näringsliv.  Transport, vägar, vatten- och energi och 
boendefaciliteter, med mera, måste finnas på platsen.75 
 
Platsen som serviceerbjudare – God offentlig service är viktigt för en plats. Med offentlig 
service menas till exempel utbildning, säkerhet och social välfärd. Detta är viktigt för att 
behålla de befintliga invånarna samt attrahera nya. För en turist är det viktigt att känna sig 
trygg och säker på en plats och kan vara avgörande för vilket resmål som väljs.76  
 
Platser som underhållning och rekreation – Platser behöver ett antal attraktioner för invånare 
och besökare.  Med attraktioner menas fysiska kännetecken och events som lockar invånare, 
nya invånare, besökare, turister och investerare. Platser kan ha många attraktioner, några få, 
endast en eller också inga alls. Även om en liten plats kan sakna attraktioner är det möjligt att 
skapa nya. Det kan till och med vara enklare i mindre städer där kontakten mellan lokala 
aktörer är tätare. Det är viktigt att platsen innehåller attraktioner som lockar besökare att 
stanna längre och inte bara över dagen.  Attraktioner kan skapas utifrån natur, historia och 
kända personer, shopping, kultur, rekreation och underhållning, sportarenor, festivaler, 
byggnader och skulpturer, museum och övriga attraktioner.77  
 
Aktörer inom platsmarknadsföring 

                                                 
70 von Friedrichs Grängsjö, (2001) s. 198 
71 Ibid. s. 200 
72 Kotler och Asplund (2008) s. 125 
73 Ibid. s. 126 
74 Ibid. s. 128 
75 Ibid. s. 131-132 
76 Ibid. s. 137 
77 Kotler och Asplund (2008)  s. 140-141  



  
 

20 
 

Det är viktigt att alla aktörer på en destination drar åt samma håll annars försvåras processen 
att bli en framgångsrik turistdestination. Marknadsförarna för en plats kan ibland vara svåra 
att identifiera. Platsmarknadsföring är en pågående process som involverar alla medborgare. 
Platsmarknadsförarna är med och skapar den lokala imagen av en destination och utgör 
tillsammans den totala turistprodukten.78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

                                                 
78 Kotler och Asplund (2008)  s. 66-67 
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4 Empiri 

4.1 Den fysiska platsen 

4.1.1 Södermanland 

Södermanlands län, eller Sörmland som det ofta kallas, har en areal på 6 103 km2. Till 52 % 
består ytan av skogsmark. Landskapet är naturgeografiskt omväxlande och rikt på sjöar. 
Södermanlands skärgård inbegriper 3000 öar och holmar. Centralorten är Nyköping som 
grundades cirka 1250, den största staden i länet är dock Eskilstuna.79 Sörmlands län omfattar 
till större del landskapet Södermanland med undantag av Södertörn som tillhör Stockholms 
län. Sörmland består av nio kommuner: Eskilstuna, Strängnäs, Vingåker, Katrineholm, Flen, 
Gnesta, Trosa, Nyköping och Oxelösund. Nyköping är den största kommunen sett till ytan, 
medan Eskilstunas är störst befolkningsmässigt. I de nio kommunerna bor sammanlagt 
265 000 människor.80 Sörmland har rykte om sig att vara Sveriges rikaste landskap. Tecknen 
på rikedom är många, exempelvis stora slott och herrgårdar.81 ”Selma Lagerlöf beskrev 
Södermanland som Den Sköna Lustgården i boken om Nils Holgersson. Det är en beskrivning 
som i stor utsträckning står sig än idag, präglat som länet är av slott, herrgårdar och 
herrgårdslandskapet”.82 

 

Figur 4. Kommunerna i Sörmlands län. 
Källa: http://www.regionfakta.com/templates/Page.aspx?id=18547 2009-05-15 

4.1.2 Skavsta 

Området Skavsta består i princip endast av flygplatsen och de företag som är etablerade där. 
Runt omkring består landskapet av åkermark. Det finns inte mycket att se i Skavsta, men 
Museet F11 ligger i området och lockar turister.83  

                                                 
79 http://www.regionfakta.com/templates/Page.aspx?id=12181 2009-05-03 
80 www.ne.se 2009-05-03  
81 http://www.ur.se/landskap/sodermanland/index.php 2009-05-04 
82 http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/Om_Lanet/ 2009-05-12 
83 Intervju med Lena Josefson 2009-04-16 
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4.1.3 Nyköping  

Som inledningsvis nämndes är Nyköping en mellanstor stad belägen på östkusten cirka 100 
km söder om Stockholm. I centrala Nyköping bor cirka 35 000 invånare och inom hela 
kommunen cirka 50 000. Nyköping har en lång historia. Fynd av fornlämningar har visat att 
dess historia kan spåras tillbaka till cirka 2 000 f Kr,84 vilket gör staden till en av de äldsta i 
Sverige.85 Nyköping var under 400 år en av landets många huvudstäder.86 Nyköpings kanske 
mest uppmärksammade historiska händelse är Nyköpings gästabud, som inträffade 1317 på 
Nyköpingshus. Sveriges dåvarande kung, Birger Magnusson fängslade under ett julfirande 
sina bröder, hertigarna Valdemar och Erik. Enligt sägnen lämnade kungen de båda bröderna 
att svälta ihjäl i fängelsehålan.87  
 
Nyköpings kommun består av en mångfacetterad naturmiljö. De naturliga tillgångarna är 
främst skärgården. 
 

”Genom att planera för och lyfta fram dessa värden kan Nyköpings kommun 
stärka sin profil och öka sin attraktivitet. Skärgården i Nyköping är speciell 
i det avseendet att den i hög grad är oexploaterad och orörd, med undantag 
för Oxelösund”.88 

 
Nyköpings skärgård kan emellertid inte ses som unik på grund av att det finns fler svenska 
platser med liknande förutsättningar. För att använda skärgården, i syfte att attrahera turister 
och besökare, bör marknadsföringen framförallt riktas mot den internationella marknaden. För 
de internationella besökarna och turisterna kan Nyköpings skärgård uppfattas som säregen 
och unik. Vidare har Nyköping kulturvärden, bland annat karaktäriseras Nyköpings 
kulturlandskap av herrgårdar och slott med tillhörande parker och alléer89 som kan användas 
för att locka besökare. De historiska värdena kretsar i mångt och mycket kring Nyköpings 
gästabud.90  

4.2 Kommunikationer 
Som turistdestination har Nyköpings kommun bra förutsättningar. Kommunen är tillgänglig 
för besökare och turister i form av Skavsta flygplats och E4:an som trafikerar genom 
kommunen. Vidare finns även goda järnvägs- och båtförbindelser. Regionen har goda 
förutsättningar att utvecklas vidare framförallt genom att förbättra tillgängligheten till 
flygplatsen i Skavsta genom en snabbjärnväg, Ostlänken (se punkt 4.2.2). Eftersom 
kommunen till ytan är stor och cirka 36 % av befolkningen finns i mindre tätorter ställer det 
krav på kollektivtrafiken. Det finns ett behov av busslinjer för förhållandevis få resenärer per 
linje. Kommunen har en god fysisk tillgänglighet, både för svenska och internationella turister 
finns goda kommunikationer. 91 

4.2.1 Ostlänken  

Ostlänken är en planerad dubbelspårsjärnväg, cirka 150 km lång, som planeras att gå mellan 
Järna och Linköping. Den nya järnvägens syfte är att stärka kommunikationerna inom 

                                                 
84 http://nyköping.se/sv/Om_Nykoping/ 2009-05-28 
85 Halldin och Hultman, (2005) s. 15 
86 http://www.nykoping.se/sv/guiden/Turistrutan/Om_Nykoping/Nykopings_historia/ 2009-04-24 
87 http://www.ne.se/artikel/1373656 2009-04-28 
88 http://www.nykoping.se/op2003/pdf/9_KapC_2-3.pdf 2009-04-28  
89 http://www.nykoping.se/op2003/pdf/16_KapC_2-10.pdf 2009-04-28 
90 Halldin och Hultman, (2005) s. 21 
91 http://www.nykoping.se/op2003/pdf/10_KapC_2-4.pdf 2009-05-05 
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regionen och binda ihop Östergötland, Södermanland och Mälardalen. Ostlänken är en del i 
den kommande Götalandsbanan som ska gå mellan Stockholm och Göteborg, via Jönköping 
och Borås. Den är också tänkt att förstärka kommunikationerna mellan Stockholm och 
Malmö.92  
 
I intervjun med Lena Josefsson, marknadsassistent på Skavsta flygplats framkom det att 
Ostlänken skulle påverka flygplatsen, eftersom huvudstationen skulle vara belägen på 
Skavsta. Det skulle innebära att det skulle ta 38 minuter till Stockholm till skillnad från 1 
timme och 20 minuter med flygbuss och 1 timme och 10 minuter med bil. Lena Josefsson 
menar att det är bra att stationsläget ligger vid Skavsta eftersom huvudbanan då inte dras 
genom Nyköping stad vilket innebär att bebyggelsen inte påverkas lika mycket. Det är ett 
projekt som flygplatsen engagerar sig i och det skulle göra mycket för tillgängligheten. 
Tidigaste byggstart är dock 2012 och byggtiden beräknas till cirka tio år. För invånarna i 
Nyköpings kommun kommer resan till Stockholm att gå betydligt snabbare och dessutom 
kommer Ostlänken att generera tillväxt för hela regionen.93 Tanken är att Ostlänken ska ha en 
station vid Arlanda. När Ostlänken är färdigställd kommer tillgängligheten att öka för 
Sörmland och Östergötland till Arlanda. Med en tågstation vid Skavsta skapas en effektiv 
kommunikation mellan flygplatserna.94  
 

 
Figur 5. Ostlänkens utbredning.  

  Källa: www.ostlanken.se  

4.3 Turismen i Nyköping 
Besöksnäringen är en viktig del av Nyköpings ekonomi. Det beror främst på Skavsta flygplats 
utveckling och Stockholms närhet.95 Besöksnäringen i Nyköping har genom alla tider kretsat 
kring skärgården och historierna på Nyköpingshus.96 Idag kretsar turismen mycket kring 
naturen. Vanligt förekommande aktiviteter är vandring längs Sörmlandsleden och i 

                                                 
92 http://www.banverket.se/sv/Amnen/Aktuella-projekt/Projekt/1871/Ostlanken.aspx 2009-05-05 
93 http://www.nykoping.se/sv/Naringsliv/Ostlanken/ 2009-05-05 
94 Rapport av Travelutions AB, Skavsta flygplats 2020, (2007)  s. 18 
95 http://www.nykoping.se/op2003/pdf/12_KapC_2-6.pdf 2009-04-12 
96 Halldin och Hultman, (2005) s. 21 
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Stendörrens naturreservat, cykling, ridning samt paddling.97 Många aktiviteter finns också för 
barnfamiljer. Gällande den naturorienterade turismen genererar den i dagsläget inte några 
intäkter. Folk tar gärna med sig egen matsäck och övrig utrustning.  Resultatet kan istället bli 
att många naturturister resulterar i slitage och ökad exploatering. Vidare gör Rosvalla 
eventcenter att kommunen får många idrottsläger. Rosvalla arrangerade även melodifestivalen 
2007.98 
 
Nyköpings egenskap av att vara en kuststad har inneburit flera fördelar. Hamnen är idag en 
samlingsplats där både Nyköpingsbor och turister träffas. Här finns en småbåtshamn där de 
gamla brukslokalerna och magasinen gjorts om till barer, restauranger och glasskiosker.99 Det 
förekommer även konstutställningar och veteranbilsutställningar.100 På Nyköpingshus 
arrangeras under sommarmånaderna sommarteater och dramatiserade vandringar. Under 
resten av året arrangeras bland annat julmarknad och renässansmarknad.101 

4.4 Nyköpings kommun och Visit Nyköping 
I detta avsnitt behandlas kommunen och den ekonomiska föreningen Visit Nyköping och 
deras perspektiv på destinationsutveckling och marknadsföring av Nyköping. Vi har träffat 
Josefina Höglin som arbetar som turismkoordinator på kommunens avdelning för näringsliv 
och tillväxt. Hon är även insatt i Visit Nyköping. Vi träffade henne för att få en bild av hur 
kommunen och Visit Nyköping arbetar för att attrahera turister och besökare samt utveckla 
turismen i regionen. 
 
Kommunen och Visit Nyköping har hand om turismen i Nyköping. Visit Nyköping är en 
ekonomisk förening med cirka 90 medlemmar. Föreningen verkar som ett turistiskt kluster, 
vars uppgift är att främja och marknadsföra turismen på destinationen. Föreningens 
medlemmar finns listade på hemsidan och är allt ifrån kanotuthyrare till hotell. För Visit 
Nyköpings olika projekt ansöker de om bidrag från kommunen. Övriga inkomster tillkommer 
genom medlemsavgifter. Föreningen arbetar tillsammans med näringslivet, som är en viktig 
aktör för turismutvecklingen. Deras uppgift är att tillhandahålla turistprodukten och utveckla 
den. Sedan Skavsta flygplats vuxit, har aktörerna i området börjat inse att de måste synas och 
ta till vara på de möjligheter som flygplatsen skapar. Inom turismutvecklingen på 
landsbygden finns det mindre föreningsgrupper som verkar för att få dit turister och 
besökare.102 
 
För att förmedla en enad bild av Nyköping har kommunen utvecklat en 
marknadsföringsprofil, bland annat kampanjen ”bo i Nyköping” där småstadens charm och 
närheten till havet lyfts fram. Några inblandade parter vill dock fortfarande lyfta fram 
gästabudet och historien mer. Bo Könberg menar dock att kommunen har lyckats relativt väl 
att få ut bilden av natur och skärgård och anser att det inte går att locka turister i flera dagar 
bara för att det har varit gästbud en gång.103 Inom Nyköpings kommun och resten av länet 
satsas det idag på Inga Lindström, som är en tysk TV-serie som till större delen spelats in i 
Södermanland. I Tyskland har serien blivit en succé. I serien används det sörmländska 

                                                 
97 http://www.nykoping.se/sv/guiden/Upplev/ 2009-04-16 
98 http://www.nykoping.se/sv/Arkiv_for_paket/Melodifestivalen_2007/Melodifestivalen/Nyheter/Rosvalla_- 
mycker_mer_an_bara_sport/ 2009-05-05 
99 Halldin och Hultman, (2005) s. 22 
100 Broschyr om Nyköpings hamn från turistbyrån 
101 http://www.nykoping.se/sv/guiden/Upplev/Utflyktsvagen_223/ 2009-04-20 
102 Intervju med Josefina Höglin 2009-04-16 
103 Intervju med Bo Könberg 2009-05-18 



 

25 
 

landskapet som kuliss med herrgårdsmiljöer, sjöar, hagar och pittoreska småstäder.104 Inga 
Lindströms föregångare spelades in Skottland och Cornwall, dit sedan ett stort antal tyskar 
vallfärdat för att själva få uppleva seriens atmosfär. Aktörer inom den svenska turistbranschen 
hoppas att detta ska upprepas i Sverige. Svenska researrangörer har därför börjat arrangera 
bussresor från Tyskland i Inga Lindströms fotspår.105 Sörmlands turismutveckling AB har 
utarbetat en karta som guidar besökarna genom seriens inspelningsplatser.106 
 
Siffrorna från besöksnäringen 2007 visade att antalet hotellövernattningar ökade under 2007 
med 11 000 (10 %) och till följd av detta steg omsättningen från 203 till 234 miljoner kr. 
Dagsbesöken ökade från 517 000 till 585 000, där omsättningen ökade från 176 till 199 
miljoner kr. Vidare steg också sysselsättningen inom besöksnäringen och var under 2007 uppe 
i 757 årsarbeten. Jämfört med 2006 då motsvarande siffra var 661. Skatteintäkterna som 
besöksnäringen genererar ökade från 62 miljoner 2006 till 76 miljoner 2007.107 Enligt en 
undersökning för ett par år sedan av Visit Sweden, spenderar varje turist i snitt 1 500 kr/dygn. 
Idag tros denna summa ligga på 2 300 – 2 500 kr/dygn.108  
 
Det har gjorts mätningar på Skavsta för cirka tre år sedan då anländande turister tillfrågades 
vart de skulle ta vägen. Resultatet visade att 6-8 % skulle stanna i Sörmland varav 4 % skulle 
stanna i Nyköping. Denna siffra vill kommunen öka. ”Bara kommunen kan öka andelen som 
övernattar en natt med några procentenheter så är det hur mycket folk som helst”, menar Bo 
Könberg.109 Kommunen är dock medveten om att Nyköping inte kan konkurrera med 
Stockholm. Av de återvändande turisterna hoppas kommunen att de redan sett mycket av 
Stockholm och därmed kan Visit Nyköping försöka sälja in Nyköping.110 Bo Könberg menar 
att: 
 

”Det är en viktig fråga för Nyköping och Sörmland på vilket sätt man kan få 
några av de här turisterna att stanna en eller ett par nätter i området. Att de 
flesta åker till Stockholm är inget konstigt i alla fall första gången de kommer 
hit. Många turister vet inte ens vad Nyköping är för någonting. Det gäller 
säkert för de andra länderna att de har skäl att marknadsföra kommunerna 
runt flygplatserna om de ligger en bit bort. Vi har pratat om det i olika 
sammanhang att vi måste bli bättre på detta.”111  

 
Skavsta flygplats och Ryanair har varit viktiga för turismen. Innan Ryanair etablerade Skavsta 
flygplats som sin bas i Norra Europa uppgick turismomsättningen till 500 miljoner kr 2002. 
Efter etablerandet 2003 steg omsättningen till 700-800 miljoner kr. Utvecklingen av Skavsta 
flygplats har även medfört att turistsäsongen har förlängts, från juni – augusti till maj – 
september. Det gäller dock att aktörerna hänger med i utvecklingen och exempelvis erbjuder 
öppettider som är synkroniserade med säsongen. Värdskapet har hittills inte fungerat särskilt 
bra. Det kan exempelvis handla om att det kan komma turister som vill åka ut i skärgården i 
maj månad, då inga turer går. De måste även finnas information på engelska och tyska. Detta 

                                                 
104 http://www.stua.se/subpage.aspx?MenuID=43416&showMenuID=29242&pbId=3-0 2009-04-28 
105 http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_444433.svd 2009-04-28 
106 http://www.stua.se/subpage.aspx?MenuID=43416&showMenuID=29242&pbId=3-0 2009-04-28 
107 http://nykoping.se/sv/Naringsliv/Besoksnaring/ 2009-05-19 
108 Intervju med Josefina Höglin 2009-04-16 
109 Intervju med Bo Könberg 2009-05-18 
110 Intervju med Josefina Höglin 2009-04-16 
111 Intervju med Bo Könberg 2009-05-18 
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kan vara avgörande för var turisten väljer att spendera sina pengar.112 En insändare i 
dagstidningen Sörmlands Nytt från den 9/5-09 visar ett missnöje att värdskapet inte fungerar: 
 

”Det märks att sommaren är här, inte bara för att luft- och 
badtemperaturerna blir högre eller att folk på jobbet börjar gå på semester. 
Nej, nu när turistsäsongen kommer och Nyköping översvämmas av turister, 
slår många restauranger, fik och affärer igen verksamheten. 
Kanske detta är ett bevis på att Nyköping inte är den stora turiststad som 
många vill göra gällande?”113 

 
Visit Nyköping tror fortsatt på en positiv utvecklingen i framtiden, förutsatt att Ryanair 
fortsätter att satsa på Skavsta flygplats och öppnar nya linjer. Visit Nyköping har sett en 
direkteffekt när Ryanair öppnar en ny linje. När de lanserade Italien som resmål med tre 
linjer, växte antalet ankommande italienska turister. Visit Nyköping hoppas på en fortsatt 
positiv ökning och Josefina Höglin anser att näringslivet har varit företagsamma med att haka 
på utvecklingen och vågat satsa framåt. Hotellen bygger ut och renoverar och under 2008 
byggdes två nya hotell. Året dessförinnan tillkom tre nya vandrarhem. Att Nyköping är så 
pass beroende av Skavsta flygplats och Ryanair kan innebära problem, men det finns avtal 
med Skavsta flygplats, vilket i teorin betyder att Ryanair inte kan lägga ned verksamheten och 
flytta den någon annanstans. I praktiken gör de dock som de vill.114  
 
Gällande lokalbefolkningen tror Visit Nyköping att de är positivt inställda till turismen och till 
en utveckling av destinationen i allmänhet. Visit Nyköping har ett antal ambassadörer både 
privatpersoner och företagare som kommunen utbildar. Dessa ambassadörer används i olika 
sammanhang. Dock anser Visit Nyköping att alla aktörer inom kommunen ska vara 
ambassadörer. När turisterna anländer med flyget och kliver på bussen på Skavsta och frågar 
vad det finns att göra är det viktigt att exempelvis busschauffören säger att ett besök i 
Nyköping är givet och inte säger att det inte finns något att göra – åk till Stockholm istället, 
anser Josefina Höglin.115 

4.5 Marknadsföringen i Nyköping 
Under intervjun med Josefina Höglin, gav hon en bild av hur marknadsföringen ser ut i 
Nyköping. Marknadsföring har idag ändrat karaktär och riktas nu mot utvalda internationella 
flygdestinationer. Framförallt finns fokus som tidigare nämnts på Tyskland och ”Inga 
Lindström”, där kommunen påbörjat ett samarbete med Sörmlands turismutveckling AB och 
närliggande kommuner. Samverkan mellan näringslivet ska också främjas och underlättas 
med målsättningen att utveckla mer lockande aktiviteter, paket och helhetsprodukter genom 
gemensam marknadsföring. Vidare ska större delar av kommunens turismutbud göras 
bokningsbart via kommunens officiella turismwebb.116 
 
Nyköpings huvudmarknader är i första hand grannkommunerna, det vill säga Stockholm och 
Mälardalen där 90 % av besökarna kommer ifrån, även Östergötland är en marknad.117 Via 
Skavsta flygplats anländer ett stort antal potentiella besökare. Många av de svenska turisterna 
och besökarna kommer med bil via E4:an. De turister som kommer med Ryanair, är i 
genomsnitt mellan 25-35 år, men det varierar beroende på destination och årstid. Kommunen 
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har kunnat urskilja från den yngre skaran av de utländska besökarna, att många vill uppleva 
naturen. En större del av marknadsföringen bör inriktas på naturen och mot de 
naturintresserade turisterna och besökarna. Det är också många bussgrupper som kommer, 
framförallt från Tyskland. Därför har kommunen inriktat sig mot Tyskland och den tyska TV-
serien Inga Lindström. Vad gäller arbetet med Tyskland samarbetar Visit Nyköping med 
Sörmlands turismutveckling och Visit Sweden.118  

 
Det som i dagsläget efterfrågas är paketerbjudanden. Idag finns paketerbjudanden såsom 
vandringspaket, fiskepaket, havsvandring och hiking som kan bokas genom Visit 
Nyköping.119 Även hotellen har paketlösningar, men de mindre företagen har haft svårt att 
utforma egna, utan måste i första hand samarbeta med andra aktörer. Som tidigare nämnts 
genererar inte naturaktiviteterna i dagsläget några intäkter. Exempelvis måste 
vandringsaktiviteter paketeras ihop med boende och mat för att generera intäkter.120  
 
På Skavsta flygplats finns en turistbyrå som tillhandahåller information om hela länet. Inne i 
ankomst- och avgångshallen finns skyltar. På Skavsta flygplats hemsida finns Visit Nyköping 
representerad. Ett problem med att marknadsföra kommunen på flygplatsen är att när 
turisterna anländer till Skavsta har de oftast redan bokat boende etc. Det gäller därför att nå 
dem redan när resan bokas. För att nå ut till turisterna i deras hemländer arbetar Visit 
Nyköping med pressresor för att få tidningar att skriva om Nyköping. Bo Könberg anser 
också att turisterna måste nås tre-fyra veckor innan resan bokas och att det är fel tänkt att 
endast marknadsföra Nyköping på flygplatsen.121  
 
Visit Nyköping har även skrivit avtal med Ryanair som bland annat innefattar 
webbmarknadsföring. Där finns Visit Nyköping med under deras ”Top-Five-Things to Do” 
med tips på vad turisten kan göra i Nyköping. Visit Nyköping har även banners på tyska, 
spanska, italienska och engelska. Trots att turisterna oftast redan har bokat sin resa, försöker 
Visit Nyköping få turisterna att stanna en extra natt i Nyköping, exempelvis på hemvägen. 
Sedan Connect hotel öppnade på Skavsta flygplats i juni 2008 har en ny målgrupp uppstått. 
Det är framförallt personer som anländer sent på kvällen som stannar en natt.122  

4.6 Näringslivet   
De privata aktörer som är inblandade på destinationen är bland annat boendeaktörer inom 
hotellnäringen dessutom finns vandrarhem och camping. När det gäller restauranger finns Pub 
Mc Ewans, Restaurangen i Nyköpingshus och Restaurang Forsen för att nämna några. 
Transportaktörer som finns på destinationen är dels intraregionala såsom länstrafiken och 
Taxi Nyköping, dels interregionala såsom Ryanair, Wizzair, SJ och Luftfartsverket. Det finns 
också ett stort antal privata turistaktörer i Nyköpings kommun som exempelvis båtuthyrare, 
företag som ordnar guidade turer och även dramatiserade vandringar om historien längs ån. 123  
 

Halldin och Hultman genomförde en undersökning 2005 med företagare på destinationen. En 
enkät skickades ut som till 47 %, (42 företag) besvarades. Företagen delades in i olika 
kategorier som aktiviteter, boende, restauranger, butiker och stödföretag. Det framkom att 
betydelsen av turism upplevdes som betydande hos företagen inom aktiviteter, boende och 
restaurang samt delvis hos butikerna. Däremot var uppfattningen hos stödföretagen att den var 
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av begränsad betydelse. En viktig fråga i enkäten var vilka styrkor och svagheter Nyköping 
har när det gäller företagandet. Naturen och kulturen ansågs vara de största styrkorna och 
även de goda kommunikationerna. De största svagheterna var stödet från staten, kommunen 
och länet. De flesta företagen tyckte att det är viktigt att samarbetet mellan företagen ökar i 
Nyköping, och även marknadsföringen. Att dra fördelar av andra företags resurser är till hjälp 
för det enskilda företaget. Det mest förvånande med enkäten var att endast 52 % såg det som 
en av sina främsta uppgifter att utveckla destinationen, trots att de ansåg att marknadsföringen 
måste öka. Undersökningen visade att företagen gärna samarbetar med varandra. Några av 
respondenterna menade dock att samarbetet kring en gemensam destinationsutveckling har 
försvårats av att flera turistchefer kommit och gått och att projekt som påbörjats inte fått 
någon kontinuitet. Många var dock villiga att ingå i ett gemensamt engagemang, men ställde 
sig frågande till vad som egentligen förmedlades.124   
 

Att alla aktörer drar åt samma håll är viktigt för att en destination ska kunna utvecklas. Av 
intervjun vi gjorde med Josefina Höglin framkom att samarbetet mellan kommunen och de 
privata turistaktörerna fungerar bra. Däremot skulle kommunikationen turismaktörerna 
sinsemellan kunna förbättras. De privata aktörerna är mest fokuserade på sin egen verksamhet 
och det krävs ett samarbete för en gemensam utveckling.125  

4.7 Skavsta flygplats 
Detta avsnitt behandlar Skavsta flygplats som aktör i destinationsutvecklingen i regionen. Här 
presenteras fakta om flygplatsen, företagen som är etablerade där, hur samarbetet fungerar 
med kommunen och Ryanair samt hur de engagerar sig i Nyköping som destination. 
Informationen kommer från en undersökning om Skavstaregionen som genomfördes av CMA 
från 2007, Skavsta flygplats hemsida samt från intervjun vi gjorde med Lena Josefsson, 
marknadsassistent på Skavsta flygplats. 
 
Skavsta flygplats är Sveriges tredje största flygplats räknat till antalet resenärer. Resenärerna 
har ökat stadigt och Skavsta har blivit en allt viktigare funktion i Stockholm – Mälarregionen. 
Upptagningsområdet växer ständigt och har betydelse för andra områden som till exempel 
Östergötland.126 När Ryanair etablerade sin skandinaviska bas på Skavsta i april 2003 
fyrdubblades passagerarantalet och flygplatsen gick från nionde till femte plats i 
Sverige under 2003 med totalt 980 153 passagerare per år. 2008 var flygplatsens totala 
passagerarantal 2 479 887. Skavsta har ett upptagningsområde med en radie på 100 km och 
inom detta område bor 2,4 miljoner människor, 27 % av Sveriges befolkning.127  

Ryanair utökade sin verksamhet i oktober 2007 och idag har bolaget sex baserade flygplan 
som trafikerar 37 linjer från Stockholm Skavsta. Det finns även andra flygbolag och linjer 
från Skavsta såsom Wizzair, som flyger till Polen och Ungern samt charterbolag såsom 
Fritidsresor, Ving och Apollo som framförallt har charter till Gran Canaria. Det enda 
inrikesflyget som finns är Gotlandsflyg som fyra dagar i veckan trafikerar Visby. Det är 
ungefär 1 300 personer som arbetar inom flygplatsen och ett 40-tal företag finns etablerade. 
Flygplatsen var tidigare en militär flygplats. Flyggflottiljen F11 var centrum för svenskt 
spaningsflyg. Den lades ned 1980 och 1984 köpte Nyköpings och Oxelösunds kommuner 
flygplatsen.128 Flygplatsen har till största delen länge ägts av det engelska bolaget TBI som 
äger och driver åtta flygplatser; bland annat Cardiff International, Belfast International och 
                                                 
124 Halldin och Hultman, (2005) s. 34 
125 Intervju med Josefina Höglin 2009-04-16 
126 Rapport av Travelutions AB, Skavsta flygplats 2020, (2007)  s. 3 
127 http://www.skavsta.se/se/content.asp?area=4&id=285 2009-04-17  
128 Ibid. 



 

29 
 

Orlando Sanford International (USA) och Skavsta flygplats. TBI förvärvades i början av 2005 
av spanska ACDL koncernen (aktierna ägs till 90 % av Abertis och till 10 % av Aena 
Internacional). Oxelösund har numera ingen ägarandel i flygplatsen, men Nyköpings kommun 
äger 9,9 %.129 

Samarbetet mellan kommunen och flygplatsen fungerar bra. Kommunen hjälper till med allt 
från turistfrågor till att planera vägar och infrastruktur. Enligt Dot Gade Kulovuori fungerar 
samarbetet mellan flygplatsen och TBI/abertis Airports bra. Kontakten mellan flygplatsen och 
kommunen är väl utbyggd då de har en så kallad ”Skavstaberedning”. I den gruppen får 
Skavstas operativa direktör och VD möta både politiker, tjänstemän och näringslivsbolag där 
de enbart diskuterar Skavsta-relaterade frågor.130 

Lena Josefsson menar att de allra flesta turister är intresserade av Stockholm, men 
lokalbussarna utnyttjas lite mer än tidigare och frågorna angående Nyköpingsområdet är fler. 
Detta kan bero på den marknadsföringskampanj som kommunen bedrivit (se punkt 4.5). Den 
marknadsföring av Nyköping som sker på flygplatsen kommer till stor del från Skavsta 
turistbyrå. De flesta frågorna handlar fortfarande om var flygbussarna till Stockholm går. Men 
det finns även affischer och skyltar med information om Nyköping.131 Flygplatsen samarbetar 
med kommunen i den mån det går att få turister att stanna lite extra i Nyköping. Pressresor 
och sådant kan flygplatsen hjälpa till med. Lena Josefsson menar dock att flygplatsen 
egentligen inte bryr sig om vart resenärerna åker när de väl är på plats, bara de flyger via 
Skavsta. Men eftersom kommunen äger en del av flygplatsen hjälper de till med olika projekt, 
men drar inte igång några projekt själva.132 

Ledningen och ägarna arbetar kontinuerligt med att utöka flygbolagen menar Lena Josefsson. 
I sämre tider som dessa är det dock svårt, nya bolag startas som sedan inte fungerar. 
Flygbolagen som finns på Skavsta har dragit ned på kapaciteten. Tidigare flög Ryanair till 
London tre gånger om dagen och nu är det två gånger vissa dagar. Linjer tas inte bort, men det 
går färre turer i veckan. Vid början av 2009 var det högre beläggning på de plan som gick, 
men färre passagerare totalt sett, eftersom det gick färre avgångar. Lena Josefsson berättar 
vidare att de hoppas på fler avgångar i framtiden och arbetar kontinuerligt för att uppnå detta. 
Det var tänkt att en utbyggnad av terminalen skulle varit klar, men det har skjutits på 
framtiden på grund av lågkonjunkturen. Terminalen är byggd för 2,5 miljoner passagerare per 
år, vilket det också var förra året, men då var det trångt menar Lena Josefsson. På grund av 
det ekonomiska läget är det lite oklart hur flygbolagen ska trafikera flygplatsen i framtiden. 
Apollo och Ving avvaktar till exempel med att bestämma inför kommande vinter.133 
 
Flygplatsen hade tidigare en vision att bli Sveriges tredje största, men det målet är nu uppnått. 
Skavsta flygplats fick ett nytt miljötillstånd för två år sedan, och tillåts att ha upp till sex 
miljoner passagerare per år och ungefär 75 000 flygrörelser (start och landning). Idag har 
flygplatsen 30 000 sådana och 2,5 miljoner passagerare så det finns möjlighet att växa. Det 
finns med som ett mål, men inte förrän längre fram i tiden, kanske till år 2030, anser Lena 
Josefsson.134 
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Lena Josefsson berättar vidare att flygplatsen inte marknadsför sig i någon större utsträckning. 
En viss annonsering sker, framför allt lokalt och i Östergötland. Flygplatsen skulle kunna 
marknadsföra sig mer, det finns fortfarande Nyköpingsbor som inte vet att det går att flyga till 
flera olika destinationer. En del tror fortfarande att det bara är ”London och Paris”, enligt 
Lena Josefsson. Marknadsföringsbudgeten är liten eftersom flygplatsen är liten, dessutom, är 
det dyrt med marknadsföring. Lena Josefsson berättar även om ett samarbete som Nyköping 
har med andra kommuner i Europa som även de har flygplatser som ligger utanför storstäder. 
Projektet kallas Edge Counties Network och involverar Girona och Bergamo i Italien. 
Kommunerna samarbetar för att stödja och marknadsföra varandra. Det är cirka 80 % 
privatresenärer och cirka 20 % affärsresenärer som reser till och från Skavsta, det kan dock 
variera under året. Marknadsföringen är emellertid mest inriktad på privatresenärer anser 
Lena Josefsson, men det finns en del företag i området som använder Skavsta, det skulle dock 
kunna utvecklas mer.135 

4.7.1 Företagen på Skavsta 

Företagen som finns i Skavstaområdet är viktiga för utvecklingen. När det gäller att behålla 
och etablera nya företag finns en del områden som borde utvecklas. 
  
Grundläggande marknadsförutsättningar, det vill säga att flygtrafiken ökar till och från 
flygplatsen – Genom att öka antalet destinationer och flygbolag innebär det att antalet 
resenärer ökar. Hälften av alla företag på Skavsta är beroende av flygresenärerna som kunder 
och det finns en viss oro enligt undersökningen från 2007 att det är för stort fokus på 
Ryanair.136  

Infrastrukturen på själva flygplatsen och det omkringliggande området – Att det är svårt för 
företag att etablera sig kan bero på att ytan är för liten. Det finns även ett problem kring 
markfrågan. Ska den användas till nya företag eller kan nya etableringar begränsa en 
expansion av Skavsta flygplats?137  

Kommunikation till och från Skavsta både för pendlare och resenärer – Vägarna och 
genomfarterna och infarterna bör bli större. Vägarna behöver förbättras för att öka 
pendlingsmöjligheterna vilket gör att fler personer kan rekryteras till flygplatsen. Dessutom 
finns önskemål om att koppla ihop olika former av resande, till exempel en egen tågstation 
vid Skavsta. Detta kan nu bli verklighet i och med Ostlänken.138 

Information och marknadsföring av Skavsta – Enligt samma undersökning som gjorts av 
Regionförbundet Sörmland 2007 menar ungefär hälften av de intervjuade personerna att 
Skavsta inte är en attraktiv arbetsplats. Skavsta måste bli mer intressant för att attrahera 
företag. Andra menar att det mesta finns på Skavsta och det enda som fattas är 
marknadsföring av området. Om Skavsta exponeras mer i media skapar detta bra 
förutsättningar för företagen och fler blir medvetna om möjligheterna att etablera sig där.139 

Fler företag är intresserade av att etablera sig enligt Lena Josefsson. Det finns företag som är 
etablerade på Skavsta oberoende av flygplatsen. De är där för att det finns billiga lokaler eller 
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för att de fanns innan flygplatsen byggdes. Men det finns företag som vill dra nytta av 
flygplatsen, till exempel frisörer som vill hyra in sig.140 

4.7.2 Faktorer som påverkat Skavstas utveckling 

Undersökningen av CMA bygger på intervjuer med aktörer och representanter från 
näringslivet och där har fyra starka faktorer identifierats som påverkat Skavstas utveckling. 
Ryanair och andra flygbolag, ägarna och flygplatsledningen, samhällsaktörer samt 
näringslivet i Nyköping.141 
 
En majoritet av personerna i undersökningen anser att Ryanair har satt Skavsta på kartan. 
Skavsta var först med lågprisflyg i Sverige och detta har vänt upp och ner på prisbilden på 
flyg i Sverige. Antalet resenärer har under de senaste åren ökat, från 400 000 till över två 
miljoner. Ägarna och flygplatsledningen har också påverkat Skavstas utveckling. Kommunen 
ansvarar bland annat för vatten och el till flygplatsen. Det är av betydelse att kommunens och 
Regionförbundet Sörmlands relation till ACDL fungerar för att kunna utveckla Skavsta i 
samma riktning. Politikerna påverkar även på så sätt att de måste stötta utvecklingen av 
Skavsta. Enligt undersökningen från 2007 drar företagare och politiker åt olika håll vilket 
måste förändras för att Skavsta ska kunna utvecklas. En ökning av handeln har skett till följd 
av Skavstas tillväxt och antalet resenärer. Butiker, taxibolag och hotell gynnas av Skavstas 
utveckling och blir därför mer benägna att utveckla sin verksamhet. I undersökningen finns 
även en diskussion kring generell turism i Skavsta/Nyköping. I dagsläget är det många 
resenärer som reser vidare utan att stanna till i Nyköping. Hotellen och besöksnäringen skulle 
gynnas markant om turisterna stannade några dagar i Nyköping. 142 

4.7.3 Ryanair 

Ryanair är ett irländskt flygbolag som är inriktat på lågprisflyg. Bolaget startade 1985 av 
Tony Ryan, en irländsk affärsman och uppmärksammades genom att kraftigt konkurrera om 
pris på flygsträckan Dublin-London. 2003 hade Ryanair verksamhet med eget nätverk på 150 
destinationer i 17 europeiska länder och transporterade drygt 23 miljoner passagerare.143 
Ryanairs låga priser kräver också låga kostnader. Detta uppnås genom att Ryanair trafikerar 
avlägsna flygplatser där avgifterna är lägre, dessutom är administrationen minimal. Ryanair 
har endast en typ av flygplan vilket underlättar service och alla piloter kan flyga alla plan. 
Målsättningen är att planen ska vara på marken 20 minuter. Ryanair tar extra betalt för alla 
tilläggstjänster. Det kostar till exempel extra att checka in bagage, betala med kort eller boka 
om resan.144 
 
Ryanairs beläggning är 80 – 90 % vilket är högt för ett reguljärflygbolag. Ryanair flyger till 
37 destinationer (se bilaga 2) från Skavsta vilket gör Skavsta flygplats till navet för Ryanair i 
Skandinavien.145 En förutsättning för att Ryanair ska klara en expansion från Skavsta är att de 
hittar destinationer som lockar tillräckligt många resenärer. De har idag trafik till många av 
Europas storstäder. Ryanair är nu mer inriktat på att hitta semesterorter än affärsstäder. Alla 
destinationer fungerar inte lika bra för konceptet, till exempel avslutades trafiken till Bryssel 
2007.146 Lena Josefsson poängterar att:  
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”Ryanair bestämmer ganska mycket, de gör ju lite som de vill. De gör inte 
någonting nytt utan vår vetskap, vi får information, men kanske inte alltid 
med speciellt lång varsel”147   

4.8 Regionförbundet Sörmland och Sörmlands turismutveckling AB 
En annan aktör som arbetar med turism i regionen är Sörmlands turismutveckling AB. Det är 
ett regionalt utvecklingsbolag för besöksnäringen som till 35 % ägs av de kommuner och 
landsting som finns i länet och till 65 % av privata företag som är verksamma inom 
turistbranschen i regionen. Sörmlands turismutveckling utför tjänster till offentliga och privata 
aktörer. På uppdrag av Regionförbundet Sörmland utför Sörmlands turismutveckling ”det 
regionala turismuppdraget” som pågår mellan 2008 – 2010.148  
 
4.8.1 Strategi för besöksnäringen i Sörmland 
Syftet med strategin är att höja attraktionskraften i regionen samt stärka konkurrenskraften. 
När besöksnäringen växer ökas generellt sett attraktionskraften och tillväxten i regionen. 
Utgångspunkten är att utvecklingen i länet kunde vara bättre. Det har skett en dramatisk 
förändring när det gäller turisternas resande och konsumerande, men andra regioner och 
destinationer har anpassat sig bättre än Sörmland, trots Skavsta flygplats och närheten till 
Stockholm. Några av målen är att: 
 

 Turismen ska ses som ett prioriterat utvecklingsområde och att antalet inkommande 
passagerare till Skavsta flygplats ska öka från 6 % till 10 % inom fem år.  

 Turismstrategin ska bli en del av kommunala och regionala utvecklingsplaner.  
 Den prioriterade målgruppen är så kallade ”Active People” och kan delas in i Active 

Meetings, Active Couples, Active Family och Active Youth. Active Couples delas in i 
DINKS (double income no kids) och WHOPS (wealthy healthy older people).  

 Fokus på storstadsbefolkningen. Ur en nationell synvinkel betyder det att de större 
städerna i Stockholms och Mälardalsregionen.  

 I det internationella perspektivet ska Skavsta flygplats utnyttjas och fokus ska ligga på 
länder med störst andel turister till Sverige, det vill säga Tyskland och Storbritannien. 
Produkter och evenemang behöver stärkas och paketeras bättre.149 

 
För att strategin ska bli verklighet är planen att samverka i nätverk, utifrån ett gemensamt 
intresse som grundar sig i målgruppen. Aktörerna är grunden i nätverken och genom att arbeta 
gemensamt kan de utveckla sina erbjudanden och sin kompetens. Detta gör att aktörerna höjer 
sin kvalitet. Genom att förbättra turistprodukten möjliggörs deltagandet i nationella och 
internationella marknadsföringskampanjer. För att strategin ska fungera måste aktörernas 
ansvar och roller fungera. Det krävs att alla berörda aktörer arbetar mot det gemensamma 
målet och hittar en gemensam profil som kommuniceras utåt.150 
  
Ola Nilsson berättar att Sörmlands turismutveckling, utöver den strategi som presenteras ovan 
stödjer utvecklingen av privata och offentliga aktörer genom att sälja kommersiella tjänster 
för att exempelvis utveckla en destination. Genom att skapa mötesplatser för aktörerna, förse 
dem med adekvat omvärldsfakta och genom att nätverka bidrar de till en utveckling. Ola 
Nilsson berättar vidare att de inte marknadsför Sörmland annat än som kommersiell 

                                                 
147 Intervju med Lena Josefsson 2009-04-16 
148 http://www.stua.se/subpage.aspx?MenuID=43412&showMenuID=29242&pbId=0-0 2009-04-20 
149 http://www.region.sormland.se/img/2008/8/21/30540.pdf 2009-04-20  
150 http://www.sormlandsturismutveckling.se//img/2008/8/14/30450.pdf 2009-04-20 
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verksamhet. Det är kunderna som lyfter fram vad som ska marknadsföras. Vi frågade hur 
Sörmlands turism specifikt arbetar för att attrahera turister till Nyköping samt locka turister 
som kommer till Skavsta, att stanna i Sörmland. Ola Nilsson menar att det är kommunens 
uppgift att marknadsföra sina attraktioner och destinationer. Sörmlands turismutveckling 
arbetar främst med företagen och aktörerna genom Business to Business (B2B).151 

Ola Nilsson ser positivt på framtiden och tror att turismen kommer att växa kommande år. 
Detta är en framtidsbransch och det kommer finnas fler och fler arbetstillfällen, företag och 
möjligheter skapas kommande år enligt Ola Nilsson. Han berättar även att företaget idag inte 
har någon aktuell vision utan tills vidare agerar utifrån den regionala visionen.152  

"Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest 
efterfrågade bland "Stockholm plus" alternativen, för besökare från 
Stockholm-Mälarregionen samt Stockholm-Skavstas inkommande 
passagerare".153 

5 Analys 
I denna uppsats har vi berört destinationsutveckling och marknadsföring på en destination. 
Syftet har varit att studera Skavsta och dess närområde (Nyköpings kommun) ur ett turistiskt 
perspektiv genom att undersöka vilken utvecklingspotential regionen har samt hur den kan 
marknadsföras och erbjudas till turister och besökare. För att sammanfatta nuläget i 
Nyköpings kommun har vi gjort en SWOT analys av området. 
 
Styrkor 
Tillgängligheten – Skavsta flygplats, bil- (E4:an), järnvägs- (Nyköping central) och 
båtförbindelser (Oxelösund djuphamn). Goda möjligheter till fortsatt utveckling.  
 
Närhet till Stockholm, Mälardalen och Europa – Närheten till Stockholm och Mälardalen 
innebär ett stort upptagningsområde med 2,5 miljoner människor,154 det vill säga att inom en 
100-kilometersradie finns en fjärdedel av Sveriges befolkning. Via Skavsta flygplats anländer 
ett stort antal potentiella utländska besökare. 2008 hade Skavsta 2,5 miljoner resenärer, men 
har kapacitet på upp till sex miljoner resenärer per år.  
 
Attraktivitet – Kommunen omfattas av intressanta natur- och kulturvärden med goda 
utvecklingsmöjligheter. De naturliga tillgångarna består framförallt av Nyköpings kust och 
skärgård. De kulturella tillgångarna består bland annat av äldre bebyggelse såsom slott och 
herrgårdar.  
 
Kommunen – Kommunen är positivt inställd och har ett uttalat mål att utveckla turismen 
inom kommunen.  
 
Skavsta flygplats – Ryanair har valt att etablera sin bas på Skavsta. 
 
 
 

                                                 
151 Intervju med Ola Nilsson 2009-04-22 
152 Ibid.  
153 http://www.region.sormland.se/img/2008/8/21/30535.pdf 2009-04-22  
154 En studie av CMA Skavsta- regionen (2007) s. 3 
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Svagheter 
Liten region – Nyköpings kommun har idag förhållandevis få invånare i jämförelse med 
Stockholm i norr samt Linköping och Norrköping i söder.  
 
Anonymiteten – Nyköpings profil är idag något oklar vilket i sin tur gör att Nyköping riskerar 
att klassas som en ”mellanstor stad” i Sverige.  
 
Splittrad bild av Nyköping – Idag har Visit Nyköping valt att marknadsföra Nyköping som 
staden med småstadens charm och närheten till havet. Alla inbladande aktörer anser 
emellertid inte det som ultimat, utan vill lyfta fram gästabudet och historien mer. 
 
Värdskapet – Eftersom turistsäsongen har förlängts tack vare Skavsta flygplats utveckling, 
krävs det att aktörerna i området anpassar sin verksamhet därefter. Det kan innefatta förlängda 
öppettider och en förlängning av säsongen för skärgårdsturer med båt. 
 
Konkurrensen – Nyköping har hård konkurrens, framförallt från Stockholm, men även från 
destinationer med unika attraktioner samt destinationer med liknande förutsättningar. 
 
Bristfällig marknadsföring av Skavsta flygplats – Ska i första hand inriktas mot turister från 
Nyköping. Idag vet inte alla boende inom kommunen att det finns 37 destinationer från 
Skavsta. Många tror fortfarande att Ryanair endast trafikerar London och Paris. 
 
Möjligheter 
Ostlänken – Byggandet av Ostlänken skulle innebära tillväxt för hela regionen. Framförallt 
förbättras tillgängligheten till Nyköping, vilket i sin tur skulle bidra till att Skavsta flygplats 
utvecklas. 
  
Ryanair utökar antalet flyglinjer – Fler potentiella turister och besökare till kommunen. 
 
Skavsta flygplats expanderar – Ryanair kan öppna fler flyglinjer. Även fler flygbolag kan 
börja flyga från Skavsta. 
 
Förbättrat samarbete mellan aktörer på destinationen – Bidrar till att inblandade aktörer drar 
år samma håll. Samverkan är av betydelse både för turister och för destinationens utveckling, 
det vill säga att Visit Nyköping (turistiska klustret) ske ge löften till turisterna innan de 
anländer till Nyköping. 
  
Utveckling av paketerbjudanden – Idag finns det olika paketerbjudanden som kan bokas via 
Visit Nyköping. Emellertid anser Visit Nyköping att paketering av olika produkter och 
tjänster är något som behöver förbättras. 
 
Lågkonjunktur – Lågkonjunkturen gör att den svenska kronan är låg jämfört med andra 
valutor, vilket gör det billigt för utländska resenärer att turista i Sverige. Även den inhemska 
turismnäringen kan gynnas då de svenska turisterna väljer att resa inom landet. 
 
Nischa sig på marknaden och skapa ett starkt varumärke. 
 
Hot 
Värdefulla och skyddade miljöer – Naturreservat, värdefulla natur- och kulturvärden kan 
försvåra investeringar och markexploatering inom kommunen. 
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Ryanair skär ner – Skulle innebära att antalet resenärer sjunker, vilket i sin tur gör att antalet 
potentiella turister och besökare minskar. 
 
Ryanair flyttar verksamheten från Skavsta – Innebär att den utländska turismen minskar.  
Flygplatsen är en betydelsefull arbetsgivare i kommunen och många företag är etablerade tack 
vare flygplatsen och är beroende av turismen.  
 
Många naturturister skapar ökad grad av exploatering och slitage – En större andel av 
Nyköpings turister har naturen som främsta mål. I dagsläget genererar inte naturturismen 
tillräckliga intäkter. Kommunen behöver paketera naturturismen bättre. 
   
Vid destinationsutveckling är det viktigt att alla inblandande aktörer strävar efter en 
gemensam bild av destinationen som därefter förmedlas via marknadsföringen av Nyköping. 
Svårigheter kan uppstå eftersom det krävs mycket arbete för att få alla aktörer att samarbeta 
på destinationen. Aktörer samarbetar endast då de känner delaktighet och kan dra nytta av 
samarbetet. I Nyköping bedrivs idag turismutvecklingen av kommunen och Visit Nyköping, 
som själva anser att samarbetet mellan kommunen och näringslivet fungerar bra, men säger 
samtidigt att det kan bli bättre. 1997 startades projektet ”Kraftsamlingen Nyköping” mellan 
kommunen och näringslivet, i syfte att samordna aktörerna inom turismnäringen. Projektet 
startades för att utveckla Nyköping till ett attraktivt och konkurrenskraftigt besöksmål. Idag 
har dock projektet mer eller mindre runnit ut i sanden.155  
 
Det pågår ett samarbete med Ryanair när det gäller marknadsföring av Nyköpingsområdet. 
Detta är något som bör utvärderas. Det verkar dock som att det skulle krävas mycket 
marknadsföring på den europeiska marknaden för att öka medvetandet hos utländska 
resenärer. Turismen ökar i Sörmland, men fortfarande är andelen utländska turister till 
Nyköping liten i jämförelse med antalet turister som årligen passerar via Skavsta. I intervjun 
med kommunen framkom det också att kommunen satsar mest på den svenska marknaden och 
speciellt Stockholms- och Mälardalsområdet eftersom den största delen turister kommer 
därifrån. Vi anser dock att potential finns att locka utländska turister att stanna en eller två 
nätter i Nyköping. Det måste förmodligen bara marknadsföras mer och starkare. En 
förutsättning för att detta ska kunna ske är att företagen enas om en gemensam profil för 
Nyköping som marknadsförs via deras egna hemsidor. Det stärker varumärket och skapar en 
gemenskap mellan aktörerna. Larsåke Larsson beskriver i boken ”Tillämpad 
kommunikationsvetenskap” hur viktig profilering är för att utveckla en organisation. De mest 
driftiga framtidsplaner kan omkullkastas om inte ett genomtänkt profileringsarbete utförts. 
Detta bör också gälla för Nyköping som destination. Profilering innebär hur Nyköping vill 
uppfattas av omvärlden, alltså den bild som förmedlas till potentiella besökare. När en 
enhetlig bild skapats kan marknadsföringen utgå ifrån denna bild och en ny kampanj kan 
skapas med fokus på de marknader som är starkast, det vill säga Tyskland, Storbritannien, 
Nederländerna etc.     
 
Trots att Nyköping har goda natur- och kulturvärden har inte Nyköping en unik attraktion 
såsom Ishotellet i Jukkasjärvi. Det som är unikt med Nyköping är gästbudet som kan gå att 
exploatera mer. Vi anser emellertid att det i längden inte räcker till för att locka en större 
mängd besökare. De tillgångar som finns i Nyköping kan hittas på flera platser i Sverige. 
Däremot innebär Skavsta flygplats ett stort antal potentiella utländska besökare. Därför anser 

                                                 
155 Halldin och Hultman, (2005) s. 16 
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vi att marknadsföringen av Nyköping bör riktas mot den internationella marknaden. Hos dessa 
turister kan till exempel Nyköpings skärgård verka unik. Visit Nyköping har delvis tagit fasta 
på detta och har satsat mycket av marknadsföringen mot Tyskland och Inga Lindström.  
 
Att Nyköping och Skavsta är så pass beroende av Ryanair är också något som måste tas i 
beaktning under destinationsutvecklingsprocessen. Både i intervjun med Lena Josefsson och 
med Josefina Höglin framgick det att Ryanair bestämmer mycket. Trots att det finns avtal 
med flygplatsen och kommunen gör Ryanair i praktiken som de vill. Detta är något som 
flygplatsen bör ta i beaktande genom att till exempel se över utvecklingen med alternativa 
flygbolag. Samtidigt utgör Ryanair en enorm fördel genom att dra många turister till området. 
Det känns som att kommunen bör dra nytta av Ryanair och försöka samarbeta, men även ha 
en ”backup” plan och en handlingsplan för hur turismen kan utvecklas utan Ryanair. 
  
Utvecklingsområden 
Vi har vidare valt att analysera Nyköping – Skavstaområdet utifrån Göran Anderssons 
destinationsutvecklingsmodell. Vi har identifierat några problem och ger förslag på åtgärder.   
 
Fysisk infrastruktur – I dagsläget har Nyköpings kommun goda kommunikationer. Det är lätt 
att ta sig till och från området med både bil, båt, flyg och tåg. Ostlänken skulle gynna området 
och underlätta för både invånare och turister att ta sig till Stockholm. Det skulle även skapa 
tillväxt för hela regionen. Däremot kan den mentala tillgängligheten diskuteras då många 
turister inte vet om att Nyköping existerar och när turisterna väl anländer till Skavsta flygplats 
har de oftast redan bokat boende i Stockholm.   
 
Kompetensförsörjning – Visit Nyköping fungerar både som turistbyrå och 
samarbetsorganisation (turistiskt kluster). Föreningen ansvarar även för turismutvecklingen 
tillsammans med kommunen. I intervjun med Josefina Höglin framkom vikten av lokala 
ambassadörer från lokalbefolkningen som representerar destinationen. Visit Nyköping har ett 
antal ambassadörer i både företagare och privatpersoner som kommunen utbildar. Dessa 
ambassadörer används som kommunens ansikte utåt i olika sammanhang. Det är dock viktigt 
att poängtera att alla aktörer inom kommunen ska vara ambassadörer. Detta är något som 
skulle kunna utvecklas ytterligare. Att öka kompetensen på området är viktigt för att bidra till 
att bevara naturen, men framförallt för att kunna informera besökare. Josefina Höglin menar 
att när turisterna anländer till Skavsta, kliver på bussen och frågar vad det finns att göra är det 
av vikt att busschauffören kan informera om utbudet i Nyköping.  
 
Samverkansupplägg – I intervjun med Josefina Höglin framgick det att samarbetet mellan 
aktörerna kan förbättras. I dagsläget är aktörerna mest inriktade på sin egen verksamhet. Vi 
anser att Visit Nyköping har en viktig roll att få aktörerna att samarbeta mot ett gemensamt 
mål och skapa en enad bild av Nyköping. I framtiden kommer ett fortsatt samarbete med 
Stockholmsregionen att vara av betydelse eftersom en större del av turisterna kommer 
därifrån. Genom regelbundna möten, föreläsningar och informationsträffar för alla inblandade 
parter skulle en förståelse öka och en utveckling av destinationen kunna ske. I alla 
destinationsutvecklingsteorier talas om vikten av samarbete mellan aktörer, hur det är en 
grundförutsättning för att utveckla en destination. En enad bild av destinationen är också 
viktig för hur destinationen ska uppfattas av omvärlden. Om varje företagare marknadsför en 
egen bild av destinationen skapas lätt en splittring.   
 
Den turistiska produkten – Nyköping har många natur- och kulturvärden som kan locka 
besökare året runt. Utbudet måste dock paketeras bättre för att attrahera turister. 
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Naturturisterna i sig generar inga inkomster, men om de lockas att köpa fördelaktiga paket 
som exempelvis inkluderar boende och mat skulle mer pengar komma kommunen till godo. 
Ett annat problem är att säsongen har förlängts till följd av Skavstas utveckling. Alla 
turistaktörer har dock inte hängt med i denna utveckling. Till exempel finns det turister som 
kommer i maj och september och vill ta en tur i skärgården, men i dagsläget går det inga turer 
med skärgårdsbåtar vid denna tidpunkt. I en artikel från Södermanlands nytt stänger flera 
restauranger i staden i juli när det är som mest turister. Detta för att de inte kan konkurrera 
med hamnverksamheten som har öppet under sommarhalvåret, men även för att de vill ha 
semester.156 Företagarna anser att det inte kommer tillräckligt många turister, att de tjänar på 
att ha öppet. Kan samarbetet öka mellan aktörerna, och turistprodukten paketeras bättre skulle 
de kunna tjäna på att ha öppet längre.  
 
Effektiv marknadsföring – Idag marknadsför Nyköpings kommun framförallt småstadens 
charm och närheten till havet. Alla parter är dock inte nöjda med detta, utan vill lyfta fram 
gästabudet och historien mer. I och med Skavsta flygplats är det viktigt att nå ut till de 
internationella turisterna redan när turisten bokar resan. Josefina Höglin berättade att Visit 
Nyköping arbetar med detta genom pressresor, marknadsföring i utländska tidningar samt 
webbmarknadsföring på Ryanairs hemsida. Där finns Visit Nyköping med under ”Top-Five-
Things to Do”. Än så länge har det inte gått att utvärdera resultatet av marknadsföringen. Vi 
anser att det är en satsning i rätt riktning, men att den kan utvecklas ytterligare. Exempelvis 
skulle ett samarbete med utländska researrangörer kunna påbörjas. Ett ytterligare 
utvecklingsområde som Visit Nyköping har identifierat är Tyskland och Inga Lindström. TV-
seriens föregångare som spelades in i Skottland attraherade många tyska besökare till 
inspelningsplatserna. Nu hoppas svenska researrangörer att succén upprepas i Sverige. 
Svenska researrangörer har därför börjat arrangera resor från Tyskland i Inga Lindströms 
fotspår. Fler paket kan utvecklas kring Inga Lindström.  
 
Eget system, marknad, omvärld 
Vi har gjort en analys enligt kraftprocessen av eget system, marknad och omvärld. En analys 
av detta är nödvändigt för att ta fram en strategi för destinationsutveckling. 
 
I eget system undersöks både fakta och uppfattningar. Aktörerna i området får komma till tals 
och uttrycka sina åsikter. I intervjun med kommunen framgick att samarbetet med aktörer i 
näringslivet fungerar bra, men att samarbetet med aktörerna sinsemellan går att förbättra. Av 
undersökningen som gjordes 2005 framkom att aktörerna gärna samarbetar, men ställer sig 
frågande till vilken bild av Nyköping som ska förmedlas. Dessutom har samarbetet med 
kommunen försvårats i och med att många turistchefer har börjat och slutat. Fortfarande kan 
samarbetet förbättras, men det verkar som kommunen idag har ett fungerande samarbete med 
näringslivet. 
 
Ur ett marknadsperspektiv är turisterna den viktigaste intressenten. Det är turisterna som 
köper och konsumerar den turistiska produkten.157 Marknad innebär analyser av både 
befintliga och potentiella marknader, detta innefattar även konkurrenter. Den befintliga 
marknaden är framförallt Stockholm och Mälardalsområdet. Denna marknad är viktig att 
behålla samtidigt kan potentiella marknader utvecklas. Den marknad där det i dagsläget finns 
störst potential för Nyköping, är den utländska. Framförallt från de destinationer som Ryanair 
trafikerar, exempelvis Tyskland, Storbritannien, Spanien och Italien. Det finns potential att 

                                                 
156 http://www.sn.se/nyheter/1.320066  
157 Grängsjö, (1998) s. 38 
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utveckla dessa marknader. Konkurrerande destinationer är kommuner i Sverige med ett 
likartat utbud.   
 
Omvärldsanalyser tar hänsyn till faktorer utanför det turistiska systemet, men som ändå 
påverkar destinationen.  Detta gäller både på makro- och mikronivå. Att Sverige ligger i tiden 
är en faktor som påverkar destinationen. Ett ökat intresse för Sverige och Stockholm har 
uppmärksammats och det finns potential att utnyttja detta för Nyköpings kommun. Dessutom 
ligger Skavsta nära Europas storstäder och det är lätt att resa dit. Det finns även relativt få 
människor och området känns lugnt och säkert vilket är en viktig faktor när ett besöksmål 
väljs. Sverige har också en språklig fördel gentemot utländska resmål. De flesta som arbetar 
med turism i Sverige kan kommunicera på engelska och kan ofta flera språk. Det behagliga 
klimatet under sommaren är också en fördel i jämförelse med andra utländska besöksmål.  
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6 Slutsats 
I uppsatsen hade vi som mål att besvara följande frågeställningar: Vilka attraktioner finns i 
området kring Skavsta som kan locka turister? Vilka aktörer finns i området och hur ser 
samarbetet ut dem emellan? På vilket sätt skulle Skavstaregionen kunna utvecklas som 
turistdestination? Hur kan Skavstaregionen marknadsföras som destination för att attrahera 
turister? 
 
Skavsta och Nyköping har inga unika attraktioner ur ett svenskt perspektiv. Det finns 
attraktioner såsom Nyköpingshus och gästabudet som attraherar turister, men vi anser att det 
inte räcker för att locka de mer långväga turisterna. En större del av turisterna kommer för att 
uppleva naturen vilket i sig inte generar några pengar eftersom de själva tar med sig mat och 
annan nödvändig utrustning. Som Halldin och Hultman nämnde har flera samarbetsprojekt 
påbörjats, men aldrig slutförts, enligt författarna tycks aktörerna vara trötta på att engagera sig 
i olika samarbetsprojekt. Emellertid har vi fått en annan uppfattning. Fortfarande kan 
samarbetet förbättras, men det verkar som kommunen idag har ett fungerande samarbete med 
näringslivet. Ett problem som kan urskiljas är att aktörerna är mest inriktade på sin egen 
verksamhet vilket kan vara en följd av många misslyckade samarbetsprojekt. Vidare har inte 
värdskapet fungerat tillfredställande på destinationen och flera röster menar att restauranger, 
caféer och andra turistverksamheter exempelvis stänger under turistsäsongen. Idag 
marknadsförs inte Nyköping i Skavstaturisternas hemländer, vilket skapar problem eftersom 
det är där som resan bokas och när turisterna kommer till Skavsta är boende etc. redan inbokat 
och det troligaste i den situationen är att Nyköping kommer väljas bort.  
 
Vi anser att marknadsföringen av Nyköping bör riktas mot den internationella marknaden 
eftersom Nyköping kan uppfattas som unikt för dessa turister. Tack vare de förutsättningar 
som Skavsta flygplats ger bör dessa turister få information om Nyköping redan när resan 
bokas. Ett samarbete skulle kunna ske med utländska researrangörer samt fortsatt samarbete 
med Ryanair och information på företagets hemsida. Idag har en inriktning skett mot 
Tyskland mycket tack vare den tyska TV-serien Inga Lindström. För att naturturismen ska 
generera några intäkter bör produkterna paketeras, exempelvis genom att utforma paket som 
inkluderar mat, boende och aktiviteter. Paketering skulle även gynna samarbetet mellan 
aktörer på destinationen och mindre aktörer skulle tjäna på att vara en del i det turistiska 
klustret. Detta kan i sin tur bidra till en enad bild av destinationen samt att aktörernas 
gemensamma arbete kan leda till en förlängd säsong. I och med detta kan värdskapet 
förbättras.  Kommunen och Visit Nyköping har en viktig roll i att få aktörerna att samarbeta 
och behöver organisera samarbeten i det turistiska klustret för att kunna skapa attraktiva och 
konkurrenskraftiga paketerbjudanden.  
 
Om Nyköping får till stånd ett samarbete mellan aktörer, förbättrar värdskapet, skapar 
paketlösningar och en effektiv marknadsföring internationellt, finns alla förutsättningar för att 
turismen kan öka på destinationen. Angående uppsatsens kvalitet och validering har vi 
genomfört det som vi ämnat undersöka. Däremot kan våra egna intressen till viss del speglat 
undersökningsresultatet. Det är svårt att i en kvalitativ undersökning att vara helt objektiv och 
våra egna intressen kan till viss del ha speglat arbetet. Vidare kan valet av 
intervjurespondenter påverkat undersökningsresultatet. Fler intervjuer skulle gett oss fler 
infallsvinklar och möjligtvis påverkat undersökningsresultatet.      
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Bilaga 1 
 
Nyköpings och Skavstas lokalisering i förhållande till Stockholm och Arlanda. 
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Bilaga 2 
 
Ryanairs destinationer från Skavsta. 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 
 
Här följer ett urval av de frågor vi ställde under våra intervjutillfällen. 
 

1. Hur ser samarbetet mellan aktörer på destinationen ut? 
2. Vem/vilka styr turismutvecklingen i Nyköpings kommun? 
3. Vilken är målgruppen/marknaden för destinationen? 
4. Vad finns det för utvecklingsområden när det gäller turismen i Nyköping? 
5. När det gäller destinationsutveckling och marknadsföring av destinationen, hur ser ni 

på er roll? 
6. Hur anser ni att man skulle få besökare att spendera längre tid i området? 
7. Hur ser lokalbefolkningen på turism och en utveckling av Nyköping? 
8. Har ni märkt en ökning av turister som är intresserade av Nyköping eller är det endast 

Stockholm som lockar? 
9. Hur viktig är flygplatsen för utvecklingen av Nyköpings kommun? 
10. Hur ser marknadsföringen av Nyköping ut? Hur ser marknadsföringen av Nyköping ut 

på flygplatsen? 
11. Hur ser ni på framtiden? Har ni någon vision? 

 


