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Förord 
 

Lars Larsson vid institutionen för geografi och ekonomisk historia sa i våras 
att ”det ska vara lärorikt och framförallt kul att skriva uppsats”. Nu är jag 
beredd att hålla med fullt ut. Kul och lärorikt har det varit! Jag vill därför 

rikta ett stort tack till honom som min handledare. 

Ett varmt tack riktar jag också till mina informanter och familj samt vänner 
som gjorde denna studie möjlig. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this essay is to examine whether spatial planning in a case study 
of the city of Stockholm can be helpful or combined with destination 
development towards attractive destinations in the Stockholm suburban 
areas. Further, the essay examine if there is a need for a tourism strategy 
for these areas and furthermore how spatial planners and destination 
development planners could work together   

This examination is carried out by performing a case study of Stockholm 
city suburb and destination development. The study consists of previous 
studies about urban tourism in a literature study. Strategic documents have 
also been analyzed.  More, Interviews have been done with spatial planners 
and destination development planners. Further, the result of the interviews 
is analyzed thematically, a method chosen for its applicability for obtaining 
a deeper understanding of a phenomenon in society. 

The results show that there are challenges, opportunities for planners to 
collaborate and create a rethinking of how their planning areas can interact. 
The results show that each planning form can work together to promote 
tourism industry development in Stockholm's suburban areas. Much of the 
development is about ensuring good accessibility and in the future creates 
attractions and export maturity together.  

Keywords: Destination development, Spatial planning, Export mature 
destination, Collaboration, Attraction, Physical Availability, Challenges. 
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REFERAT 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om fysisk planering kan 
samverka eller kombineras med destinationsutveckling genom en fallstudie 
av Stockholms stad för att skapa attraktiva destinationer i stadens 
ytterstadområden.  

 
Undersökningen omfattar en fallstudie av Stockholms fysiska planering och 
destinationsutveckling. Studien består av tidigare studier om urban turism i 
en litteraturstudie. Offentliga strategidokument har också analyserats. 
Intervjuer med fysiska planerare och destinationsplanerare har 
genomförts. Vidare har resultatet av intervjuerna analyserades tematiskt, 
en metod som valts för dess användbarhet för att få en djupare förståelse av 
en företeelse i samhället. 
 

Resultaten visar att det finns utmaningar, möjligheter för planerare att 
samarbeta och skapa ett nytänkande om hur deras planering områden kan 
samverka. Resultatet visar att varje planering formulär kan arbeta 
tillsammans för att främja utvecklingen besöksnäringen i Stockholms 
ytterstadsområden. Mycket av utvecklingen handlar om att planera för god 
tillgänglighet och att i framtiden skapa attraktiva destinationer och 
exportmognad tillsammans.  

 
Nyckelord: Destination utveckling, Fysisk planering, Exportmogen 
destination, Samverkan, Attraktion, Fysisk tillgänglighet, Utmaningar. 
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1. INLEDNING  
 

Stockholm kommun ligger i Stockholms län och hade den 31 december år 
2012 881235 invånare totalt (Statistiska centralbyrån, 2013).  
Staden expanderar och dess områden blir tätare med flertalet stadskärnor, 
större utbud och bättre kollektivtrafik (RUFS, 2010. s 20- 21).  
Stockholmstrategin 2020 (2012) menar att Stockholm är en av dem tio 
ledande tillvästregionerna och bland de tio snabbast växande besöksmålen 
i Europa. Således kan besöksnäringen ses som en viktigt och växande 
näring i Stockholm (Stockholmstrategin 2020, 2013). Besöksnäringen kan 
sägas öka med tanke på bättre förutsättningar för turister att resa genom 
att samhället utvecklas mot ökad välfärd, bättre infrastuktur samt ständiga 
teknologiska förbättringar (Bohlin, M. Elbe, J. 2007. s 273). Strategier för 
turism har blivit allt mer populära världen över (Ben- Dalia, S m.fl. 2013 s. 
234). Planerares fysiska utformning av städers miljöer har direkt inverkan 
på turismens förutsättningar att växa (Tillväxtverket 2011, s 6-7). 
 

Bohlin och Elbe (2011) menar att destinationer behöver innehålla 
attraktioner, infrastruktur, och stödjande tjänster. Den primära 
attraktionen är den som innehåller dragningskraften till platsen. Utan 
primär attraktion uteblir också attraktionskraften. Här ska det 
understrykas att vad som är en attraktion och för vem, varierar stort från 
turist till turist. En destination som Stockholm kan innehålla flertalet 
attraktioner i sig. För att turister ska kunna resa till en destination behövs 
samtidigt god infrastruktur och sådant som ska kunna upprätthålla både 
turisters möjlighet till vistelse och behov under vistelsen (Bohlin & Elbe, J. 
2011. s 13-14).  
 
Det finns avgränsningar mellan destinationsplanering och fysisk planering i 
staden. Destinationsutveckling kan sägas fokusera på valda bitar av en plats 
som anses vara relevant för turismaktivitet och konsumtion, men hela 
platsens materiella och fysiska egenskaper utvecklas genom en mer 
heltäckande fysisk planering. Bohlin och Elbe skriver i ett citat att: ”En plats 
som utvecklas till ett resmål för turister brukar med ett annat ord kallas för 
en destination. En destination är således en plats där turism utövas” (Bohlin 
& Elbe  2011. s 11).  
 
När det handlar om en destination kan fysisk planering appliceras som 
verktyg genom att ex sprida ut turister från en central punkt till andra 
kringliggande områden runt staden. Nya områden att besöka skapas för att 
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utöka eller behålla turister till olika platser (Muller 2011. s 207). Men 
samtidigt skriver (Bohlin & Elbe, 2011) att en plats kan beskrivas som och 
definieras som ”Place as a locale” vilket samtidigt innebär att en plats är där 
alla människor lever. Oavsett om de är turister eller inte. 
Destinationsutveckling är snävt och avgränsat till att handla om 
utvecklingen av sådant som är förbehållet och antaget att vara önskvärt 
som turistiska strukturer, alltså det turisten förväntas göra socialt och 
förväntas vilja konsumera på platsen (Bohlin & Elbe 2011. s 116- 121). 
 
Städer kan sägas konkurrera med andra städer om att attrahera turister 
(Ben - Dalia, S. m.fl. 2013. s 235). När olika turismsegment skapas upplever 
ofta destinationer stagnation och behov av förnyelse mot sina segment 
(Bernini, C & Cagnone, S 2012. s 2 ). Turistnäringens utvecklingscenter har 
gjort en Trendanalys för år 2013. Analysen lägger bland annat fokus på tre 
specifika segment. Svenska affärsresenärer, Svenska fritidsresenärer och 
Sveriges utländska besökare. Trendanalysen jämför omsättning och volym 
av besökare mellan åren 2011-2020 i Sverige. Oavsett vilket segment 
turister tillhör, spenderar alla turister mer pengar under sin vistelse på 
destinationen än under resan dit. Eftersom att turisterna är mest lönsamma 
under sin vistelse är destinationens innehåll ur ekonomiska sammanhang 
viktigt. Under vistelsen går pengarna till boende, mat, handel, kultur och 
tjänster. 66 procent av omsättningen hamnar hos destinationerna 
(Turismnäringen 2013. s 2-3). Samtidigt ökar Stockholm stads 
ytterstadsområden i attraktivitet och har en viss attraktionskraft. 
Ytterområdena ska fyllas med bostäder, verksamheter, service, kultur och 
upplevelser. Där finns mark som kan exploateras och tillgängligheten till 
områden kommer enligt den fysiska planeringen att bli mycket god 
(Översiktsplanen 2010. s 39). Översiktsplanen visar 
stadsutvecklingsstrategier för stadens potentiella tillväxt och nuvarande 
mark och vattenanvändningen. Den möjliggör en förtätning och ett bättre 
samband mellan utvalda områden så kallade ”tyngdpunkter” i staden 
ytterstäder. Där kommer en sammanlänkning av innerstaden och 
ytterstaden att ske (Översiktsplanen, 2010. s.37). Kartan kommer att 
beskrivas mer utförligt senare i uppsatsen. 
 

1.2 Problemformulering & Motivering 
 
Eftersom att planerare har olika tillvägagångssätt att utveckla städer 
antingen som platser eller destinationer så finns en avsaknad av samverkan 
som leder in oss på hur destinationsutveckling och den fysiska planeringen 
kan samverka och tillsammans utveckla Stockholms ytterstadsområden. 
Om en sådan samverkan blir möjlig kan både den fysiska planeringen och 
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destinationsutvecklingen bli mer heltäckande för stadens framtida 
destinationsutvecklingsarbete och expansion. Stockholms 
ytterstadsområden i översiktsplanering kan bli testdestinationer för 
samverkan med destinationsutveckling. Avsaknaden av samverkan men 
gemensamma planer för utveckling gör det intressant att undersöka vad 
fysiska planerare och destinationsutvecklare gör, varför de planerar som de 
gör och slutligen hur eller vart samverkan i framtiden skulle kunna ske?  

1.3 Syfte & Frågeställningar 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera vilka kunskaper och 
erfarenheter som är av betydelse för besöksnäringen och 
destinationsutvecklingen i Stockholm stads fysiska planering. En viktig del 
av denna analys berör också samverkan mellan fysisk planering och 
destinationsutveckling.  

 Vilka frågor är mest angelägna för fysisk planering och 
destinationsutveckling för att stimulera utveckling av nya attraktioner? 

 Vilka anledningar finns för samverkan av planeringen inom 
utvecklingen av ytterstaden till fördel för besöksnäringen? 

 Hur kan bättre förutsättningar skapas för besöksnäringens utveckling i 
Stockholm?  

 Hur ser möjligheterna ut att skapa attraktiva destinationer i 
ytterstadsområdena?  
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2. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 

2.1 Fysisk planering 
 

Platsens materiella och fysiska egenskaper utvecklas genom en heltäckande 
fysisk planering (Aronsson 2011. s 120-121) samtidigt som fysisk planering 
tillrättalägger miljöer för att på önskvärt sätt bidra till förändringar i staden 
(Garvin 2002. s 245-246). Översiktsplanen påvisar vart det finns områden i 
kommunen som kan exploateras för utveckling av turism ex genom 
potentiell markanvändning (Bohlin & Elbe 2011. s 211).  

Stockholm kommun har likt alla Sveriges kommuner ett planmonopol vilket 
innebär att staden med ensamrätt kan utforma samt anta detaljplaner inom 
kommunens geografiska gräns. Detta är ett måldokument till för att 
Stockholm ska kunna hantera sin tillväxt och växa på ett hållbart vis ur 
ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. Utvecklingsvisionen av 
staden i översiktsplanen är vägledande och stämmer därför bra överens 
med strategier för både fysisk stadsutveckling och destinationsutveckling i 
Stockholm (Översiktsplan 2010. s 11 ) 

Fysisk planering betyder enligt nationalencyklopedin (2013) att ex 
kommuner i förväg utser framtida handlande av samhället genom att styra 
över hur mark och vatten i samhället ska brukas.  

Forskning om turism i städer finns endast i ett begränsat antal studier 
(Page & Hall 2003, s 10-11) men enligt Galdini (2007) är många 
intressenter involverade i hur turismen växer och utvecklas i staden 
(Galdini 2007, s 98).  Städer har även ofta markbrist i sina centrala delar. 
Det är enligt Law (1994) sannolikt att turism faciliteter lokaliseras i städers 
ytterstadsområden. På de nya platserna där faciliteterna utvecklas 
förespråkas och pågår ofta annan förnyelse och utveckling. 
Turismfaciliteter kan bli en del av stadsutvecklingen (Law 1994, s 127). 
Fysisk planering och dess processer och aktörer är något annorlunda och 
har annorlunda prioriteringar än turismplanerare (Muller 2011, s 213-
214). 
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2.2 Destinationsutveckling 
 
Det har med tiden utvecklats en bolagsstruktur kring turismutvecklingen 
och detta har medfört att kommuners fysiska planering, planerar specifikt 
för turismen i kommuner. Kommuner kan dock förespråka och medge att 
åtgärder behövs för att bedriva turismutveckling men detta kan anses ske 
för att destinationsorganisationer eller bolag har ekonomiska motiv för 
utvecklingen(Muller 2011. s 208-209). I relation till destinationsutveckling 
är det inte den fysiska planeringens ansvarsområde att planera för 
destinationer eller besöksnäring i städer. Dock borde utvecklingen ske 
gemensamt av olika planerare (Dedge & Moore 1992. s 20). Vidare har 
destinationernas fysiska tillgänglighet och innehåll påverkan på dess 
framgång (Pechlaner 2009. s 286-287 ). Möjligheter för turister att ta sig 
runt på destinationer via olika transport och kommunikationssystem kan 
ses som en förutsättning för all destinationsutveckling (Israeli & Manself. 
2003. s 462). 
 
Samtidigt behöver områden som på något sätt påverkas av turism en 
kombination mellan turismrelaterade beslut och beslut för utvecklingen för 
det övriga samhället (Wilde & Cox 2008. s 467-475). Destinationsutveckling 
är något relativt nytt i Sverige (Muller 2011, s 213). 
 
Visit Sweden marknadsför Sverige och svenska destinationer 
internationellt och enligt Visit Sweden ska en destination sträva efter att 
attrahera turistexport vilket innebär att utländska besökare spenderar 
pengar på boende, mat, transporter, shopping, upplevelser och andra 
aktiviteter i Sverige. För att destinationer ska kunna erbjuda produkter till 
en utlandsmarknad måste exportmognad utvecklas(Visit Sweden, 2013). 
Destinationsutveckling fokuserar på valda bitar och aktörer på en plats som 
anses vara relevanta i samband med turismaktivitet och konsumtion(Dedge 
& Moore 1992, s 20). Mellertid är också destinationer framgångsrika om 
innehållet i dem kan attrahera turister genom olika faktorer med eller utan 
turistisk karaktär av ex boende, mat, transporter, shopping, upplevelser och 
andra aktiviteter (Bernini, C & Cagnone, S 2012. s 3 ). Enligt Visit Sweden 
(2012) ska exportmogna destinationer uppfylla ett antal kriterier. Några av 
dessa är bland annat att: ”Destinationen kan erbjuda 2–5 dagars 
helhetsupplevelse (bo, äta, göra, resa). Destinationens fysiska tillgänglighet är 
god ” (Visit Sweden, 2012) 
 
I den Nationella strategin för svensk besöksnäring skriver Nilsson (2010) 
att en reaktion på avsaknaden av exportmognad, ska ett antal utvecklare 
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och intressenter fokusera sitt arbete på att utveckla exportmognad hos ett 
fåtal pilot eller prov destinationer (Nilsson 2010, s 14).  
Destinationsutvecklingsbolaget Svedest ska genom coachning av 
destinationer åstadkomma 20 nya exportmogna destinationer i landet. 
Bolaget ska inte själva agera operativt utan coacha och hjälpa fram 
destinationer och marknadsföra dessa via destinationernas partnerskap 
med Visit Sweden. Svedest ska skapa idéer, kompetenser och erfarenheter 
till aktörers fördel för att främja deras utvecklingsprocess (Svedest, 2012).  

 

3. FALLSTUDIE STOCKHOLM 
 
Stockholm förväntas av fysiska planerare att vara och bli en allt mer 
människovänlig stad med brett utbud av både bostäder, arbetsplatser och 
service. God fysisk planering lägger grunden för vilka förutsättningar som 
skapas. Staden har som mål för sin planering att bli en av världens bäst 
tillgängliga huvudstäder och att skapa ett Stockholm som håller världsklass. 
(Översiktsplan, 2010. s 39). Nya stadskärnor ska utvecklas till förmån för 
både näringsliv och boende. Bebyggelse och utveckling ska koncentreras till 
tyngdpunkter och stråk.  Stadens angränsade yttre områden ska 
nyutvecklas till stadskärnor. Dessa platser ska innehålla torg, gator och 
mötesplatser. Där ska det också finnas en kombination av större utbud av 
kultur, nöjen, handel, samhällsservice mm (RUFS, 2010. s 12) 
 
Stockholm stads ytterområden har uppmärksammats eftersom att det 
redan sker en omfattande planering och utveckling. Arbetet som bedrivs för 
destinationsutveckling är däremot mindre uppmärksammat i samband med 
den fysiska planeringen. Fysisk planering i Stockholm finns att finna i deras 
översiktsplan som senast reviderades 2010 vilket betyder att den är relativt 
uppdaterad. Samtidigt som nya fysiska planeringar införlivas så ökar också 
angelägenheten om att bedriva destinationsutveckling i staden.   Här 
kommer den fysiska planeringen och destinationsutvecklingens framtida 
förutsättningar att uppmärksammas.  

3.3 Möjligheter 
 

Kartan i Översiktsplanen (2010) (Figur 1. s 7)visar infrastrukturen och hur 
kommunen planerar för att skapa en större sammanvävd stad genom nio 
"tyngdpunkter". Dessa har markerats som blå runda cirklar på kartan. 
Tyngdpunktera sträcker sig från ytterstadsområdena Farsta i söder till 
Kista i norr (Översiktsplan 2010. s 46-71). Expansionsplanerna i 



 

7 
 

Översiktsplanen för staden kopplas till ytterstadsområden där nio olika 
planinriktningar ska fungera som vägledande för utvecklingen 
Översiktsplanen möjliggör en förtärning av innerstaden och i 
ytterstadsområdena. Den fysiska planeringen i Stockholm står inför många 
utmaningar så som att väga olika särintressen mot varandra och se till att 
staden fortsätter att vara attraktiv att bo och leva i. I skapandes av arbetet 
har det varit viktigt att rikta utvecklingsplaner mot tyngdpunktsområden 
för att möjliggöra strategiskt både med genomförande av utvecklingen och 
samtidigt bedriva ett omvärldsinriktat planförslag (Översiktsplan 2010. s 
33).  
 
 

 
(Figur 1. Plankarta Översiktsplanen 2010. Ytterstadsområden. Kartan visar hur 
infrastrukturen i kommunen planeras för att skapa en större sammanvävda region genom 
nio "tyngdpunkter" som på kartan markerats som blå runda cirklar. Tyngdpunktera 
sträcker sig från ytterstadsområdena Farsta i söder till Kista i norr.)  

 

3.3.1 Farsta  
 

Farsta är stadens sydligaste tyngdpunktsområde. Ytterstadsområdet har 
potential att utveckla bostäder, parker, verksamheter och service så kallad 
”stadsmiljö”. Farsta ska vara det första och ledande området som börjar 
utvecklas och som ska vara vägvisare för all övrig utveckling i söderort 
(Figur 1. s 7) Vidare kan en jämn utveckling skapas bland annat genom 
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utvecklingen av god tillgänglighet  mellan ytterstadsområdena (Stockholm 
stad 2013). Utbudet av evenemangsverksamhet, kultur och olika 
upplevelseverksamheter ska utökas i tyngdpunkterna. Ett utvecklat och 
välfungerande transportsystem ska samtidigt underlätta resande och öka 
den fysiska tillgängligheten (Översiktsplan 2010. s 11-17).  
 
3.3.2 Kista  
 

I kista i den norra delen av ytterstadsområdet (Figur 1. s 7) planeras det för 
en ny stadsdel. Idag är detta område IT- företagens populäraste och mest 
internationellt uppmärksammade område. I framtiden ska Kista i linje med 
översiktsplanen vara en plats för etablering av bostäder, service och 
kommunikationer. Här ska det skapas en stadsmiljö med mötesplatser, torg, 
gågator, affärsstråk, serviceutbud. Kista ska bli en levande stadsdel där 
människor ska välja att inte bara arbeta utan även vistas och bo i framtiden 
(Stockholm stad 2013).  

3.4 Attraktioner 
 
Primära attraktioner är enligt Bernini, C & Cagnone (2012) ex 
boendemöjligheter, och miljöerna runt dessa boenden beroende av en 
gynnsam lokalisering. Kompletterande attraktioner kan vara sådana som 
tillhandahåller shopping, restauranger, nattliv, underhållning och 
kommunikationsmöjligheter (Bernini, C & Cagnone, S 2012. s 3 ). Primära 
attraktioner har enligt Chancellor (2012) större dragningskraft och 
möjlighet att attrahera besökare. Faktum är att en plats attraktionskraft 
avspeglas av vilka attraktioner som finns. Attraktionskraftens styrka är 
påverkad av vart attraktioner lokaliseras i förhållande till varandra 
(Chancellor 2012. s 325). Nationalencyklopedin (2013) menar att ordet 
attraktion är synonymt med ordet dragningskraft. 

4. METOD  
 

Denna undersökning är en fallstudie som baseras på vetenskaplig litteratur, 
Offentliga strategidokument och intervjuer med planeringsaktörer. Valet av 
fallstudiemetoden grundar sig i att problemet är komplext och uppdelat 
mellan olika intressenter i staden. Att forska kring ett specifikt fall öppnar 
upp möjligheter att analysera planeringsprocesser (Denscombe 2009. s 59-
62).  

I början av forskningsprocessen intresserade jag mig för den fysiska 
planeringen i Översiktsplanen samt destinationsutvecklingen som fanns att 
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hitta i offentliga strategidokument via internet rörande Stockholm stad. För 
att hitta dokumenten sökte jag efter begreppet destinationsutveckling i 
Stockholm. Jag sökte efter olika vetenskapliga texter i Universitetets 
databaser om planeringsgapet mellan fysisk planering och 
destinationsutveckling. Jag sökte efter tidskrifter om destinationsutveckling 
och urban planering. Översiktsplanen hade jag ett eget exemplar av men jag 
laddade ner från den elektroniska publicerade texten på Stockholmstads 
hemsida för att underlätta läsningen av den. Översiktsplanen analyserades 
genom vad den och den fysiska planeringen menade med tillgänglighet och 
om planen nämnde turism i planeringen. Litteraturstudien öppnade upp 
förutsättningar för att förstå forskningens tomrum och avsaknaden av 
turism i planering och forskning av städer som besöksmål samt möjligheter 
till att utveckla Stockholm stad som potentiell destination. Jag skapade 
frågeställningar relaterat till både fysisk planering och 
destinationsutveckling och hur utvecklingen såg ut i Stockholm stad.  
 

4.1 Intervjuer 

 
Informantintervjun har valts som intervjumetod eftersom att den kan 
tillkännage viss privilegierad information om ämnet i samtycke med 
informanterna. Detta betyder att jag får information som andra saknar och 
som grundar sig på informanternas individuella yrkesposition. 
Informanterna har haft frihet att utveckla åsikter, erfarenheter, idéer samt 
synpunkter. Målet med denna undersökande teknik är att få fram material 
på ett upptäckande vis snarare än att styra undersökningen i en bestämd 
riktning (Denscombe 2009. s 231- 235).  

Intervjuerna gjordes online med tanke på tidsplanering och eventuella 
hinder som hade uppstått om jag skulle behöva resa och träffa 
informanterna. Frågeställningarna formulerades i ett frågeformulär och de 
fick en öppen karaktär, vilket leder mig som forskare in till information som 
kanske inte tidigare funnits i min studie av litteraturen nämnd ovan 
(Bryman 1997. s 59- 60).  
 
När jag hade mina frågeställningar baserade på destinationsutveckling och 
fysisk planering så skickade jag ut ett förberedande mail med en 
intervjuförfrågan i början av mars månad till 12 personer. Personer som 
kontaktades var bland annat verksamma vid Visit Sweden och Stockholm 
visit board. Medan jag inväntade svar på förfrågningarna fick jag kontakt 
med Elisabeth Elmsäter vid Stockholm strategin 2020 som 
rekommenderade mig att kontakta ett antal yrkesverksamma personer som 
hon kunde koppla till utvecklingen av besöksnäringen i Stockholm. Vidare 
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ledde min mailkorrespondens med dessa personer till att de skickade min 
intervjuförfrågan vidare till personer som verkade mer lämpliga för studien 
inom destinationsutveckling. Dock fick jag fördröjd eller ingen respons av 
samtliga personer som jag kontaktade. Många av de som svarade mig ansåg 
å ena sidan inte att de hade något med besöksnäringen att göra och att de 
inte kunde relatera till mitt ämne. Å andra sidan svarade några av dessa 12 
personer att de gärna hade deltagit om de hade haft tid till det och de ansåg 
att mitt ämne var mycket relevant och intressant för dem.  Jag fick själv idén 
att via mail kontakta ytterligare 2 personer som jag kunde relatera mitt 
ämne till. Först mailade jag Stockholm stad och fick god kontakt med en 
stadsplanerare som jag mindes från en föreläsning på Stockholmstads 
byggnadskontor, som pratade om Översiktsplanen. Jag fick kontakt med en 
destinationsutvecklare genom Elisabet Elmsäter från Stockholm strategin 
2020 . De tyckte att mitt ämne lät intressant och de visste själva inte svaret 
på en del funderingar som jag skrev att jag hade. Dessa två personer 
svarade Ja och ville delta i min undersökning. Jag skickade ut min 
förberedande intervjuförfrågan frågeställningar som författats efter att jag 
läst igenom Översiktsplanen, destinations och besöksnäringens 
strategidokument som fanns att finna på internet samt vetenskaplig 
litteratur om att ett planeringsgap existerade mellan fysisk planering och 
destinationsutveckling. Jag valde att inte styra eller påverka de svar jag fick 
av informanterna och i undersökningen har därför citat använts för att 
belysa just det informanterna skrivit under perioden de hade att besvara 
frågorna. Följdfrågor har inte använts av den anledningen att jag inte tyckte 
att frågorna fick bli mer bearbetade och komplexa ju fler frågor jag kunde 
ha återkopplat med. Mailkorrespondens har använts för att det var 
kostnadsfritt och smidigt att kunna etablera och behålla kontakt med 
informanterna (Bilaga 1. s 38) & (Bilaga 2. s 40). Jag påverkade medvetet 
undersökningens längd för informanterna till två veckor, som de hade på 
sig att besvara mina frågor för att minska fördröjningen som annars kunnat 
uppstå.  
 
 

4.2 Intervjuareffekten  
 

Insamling av material genom online intervjuer har inneburit att all fysisk 
interaktion och samspel mellan informanterna och mig som forskare har 
uteblivit. Forskaren saknar möjligheten att uppfatta icke-verbal 
kommunikation från respondenten. När intervjuer sker online kan 
informantens personliga uppfattning eller uteblivna icke-uppfattningar om 
mig som startat undersökningen påverka vad svaret på frågeställningarna 
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vilket i sin tur kan färga resultatet (Bilaga 1. s 38)& (Bilaga 2. s 40 ). Attribut 
som min utbildning, ålder, kön och kan ha påverkat informanternas 
fyllighet och ärlighet i undersökningen Samtidigt kan en online 
undersökning minimera sådana effekter som annars skulle uppstått vid en 
vanlig intervju. Via internet kan ex statusfaktorer mellan forskaren och 
respondenten utjämnas eller inte alls upplevas. Ålder, uttal, kön och 
klasstillhörighet spelar inte någon roll och den intervjuade kan känna ett 
behag och trygghet av att inte behöva möta den som intervjuar. Kontakten 
kan vara bättre om den är opersonlig med hjälp av E-post och samtidigt så 
kan den som intervjuas ges mer utrymme för att analysera och besvara 
frågeställningarna. Detta kan bidra till att kvalitén på svaren förbättras och 
blir mer genomtänkta (Denscombe 2009 s. 245-249). 

Hade inte intervjuerna skett online hade det antingen inneburit att jag 
behövt boka in en tid hos dessa personer och besökt Stockholm. Enligt mig 
kräver ämnet att forskningen i grunden bygger på djupintervjuer via mail 
för att få opåverkad fakta om åsikter, uppfattningar, erfarenheter från 
informanterna. 

 

4.3 Tematisk analys 
 

Fallstudien har lett till en kvalitativ analys metod ”tematisk analys” valts av 
den insamlade empirin från intervjuerna. Det informanterna upprepar och 
samlas kring i sina svar samlas upp under teman. Några frågeställningar 
som besvarat med liknande eller oanvändbara svar har tagits bort ur 
analysen. Tematiseringen har gjorts eftersom att planerarnas erfarenheter 
och åsikter kan vara liknande eller skilja sig åt inom gemensamma 
områden.  Analysmetoden gjorde det möjligt att mig att ordna, analysera, 
identifiera och tolka samt återge teman som uppkommer av 
intervjumaterialet. De teman som valts har identifierats och skapats av mig 
utifrån en bedömning att just dessa teman kan säga något relaterat till mina 
frågeställningar. Informanterna kan också ha uppgett ett upprepat mönster 
av återkommande svar av betydelse (Braun & Clarke 2006. s 4-10). 
Informanternas svar sammanföll vid teman som Utmaningar, Möjligheter, 
Tillgänglighet, Attraktion och attraktionskraft.  

 

4.4 Metodkritik 
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Studien bottnar i planerings och utvecklingsarbeten som fortgår i 
Stockholm stad idag och personer som inkluderats i studien som 
informanter är således insatta i och aktiva i detta arbete. Detta bidrar till att 
de är påverkade och angelägna om just det de gör för utvecklingen i staden. 
Stadens fysiska planerare tenderar troligtvis att framhålla befintliga 
planeringsprojekt som gynnsamma för staden. Visionära tankar och mål 
samt planer och den situation informanten befinner sig i och kan ha 
påverkat hur deras arbete framställts. Samma sak kan tänkas vara fallet för 
destinationsutvecklingssidan som förmodligen vill framställa sina projekt 
som de bästa för stadens utveckling mot den ökande besöksnäringen. Detta 
är samtidigt en svaghet eftersom att flertalet intressenter och aktörer är 
med och styr utvecklingen i Stockholm. Här ges endast en bild av två 
aktörer men flertalet aktörer skulle kunna delta i studien.   

Som forskare ligger mina kunskaper om ämnet och den teoretiska 
utgångspunkten till grund för vad jag ser som möjliga teman. Med tanke på 
denna studies egenskaper har just dessa teman uppstått/ upptäckts av mig. 
Jag som forskare har en aktiv roll snarare än passiv i processen för 
analysen. Det är jag som identifierar och väljer ut teman och detta kan leda 
till att min undersökning enbart tar fram sådant som för mig är intressant 
att identifiera (Braun & Clarke 2006. s 7).  

 

4.5 Kognitiv och normativ kvalitativ process 
 

Den kvalitativa forskningsprocessen kan beskrivas som en kognitiv och 
normativ cirkel modell. Den kognitiva cirkeln innebär att jag påverkar 
forskningsfrågornas karaktär genom tidigare erfarenheter och 
förförståelse. Förförståelse för turismens betydelse lägger grunden för 
undersökningens helhet och förutsättningar för att utveckla ny kunskap om 
ämnet. I den normativa cirkeln spelar min sociala kontext roll.  Huruvida jag 
sett på och värderat olika företeelser tidigare innan undersökningen spelar 
roll och kan ha färgat vilka frågor jag ställt. Dock har forskningsprocessen 
lett till att mina värderingar blivit prövade och omprövade på nytt vilket 
lett till både starkare eller helt nya värderingar. Genom 
forskningsprocessen har växelverkan gjort att jag hela tiden ställs mot och i 
förhållande till mina informanter och den teori som använts (Holme & 
Solvang 1997. s 32).  

 

4.6 Källkritik  
 



 

13 
 

Jag har varit källkritisk i relation till mina informanter i den mån jag kunnat 
eftersom att de på olika vis är inblandade i utvecklingen som råder i 
Stockholm stad. Att fler aktörer inte deltagit har att göra med att det var 
svårt att få kontakt och svar från fler planerare. Undersökningen omfattar 
två sidor av ett omfattande utvecklingsarbete för ett gemensamt geografiskt 
rum i Stockholm stad. Detta bidrar till att det ligger ett gemensamt mål i 
botten av arbetet som parterna bedriver i Stockholm stad.  

Det subjektiva belyses då informanternas personliga svar tagits fram som 
säger något om en verklig situation. Subjektiviteten från olika yrkesamma 
planerare kan belysa både möjligheter och hinder i det fortsatta och 
framtida utvecklingsarbetet i staden.  

 

4. 7 Alternativt tillvägagångssätt 
 

Studien hade kunnat genomföras på andra sätt. Studien hade kunnat vara 
upplagd och planerad att utföras via att personliga möten med mina 
informanter. Vad gäller studiens omfattning samt mina begränsningar att 
göra sådana resor gjorde att detta alternativ valdes bort. Likaså hade 
intervjuerna kunnat ske per telefon men genom att jag gav mina 
informanter lång tid att besvara mina frågor kändes heller inte 
telefonintervjuer möjliga för ändamålet. Informanterna hade lång tid på sig 
att besvara frågeställningarna för att hinna med att få med så mycket av 
deras erfarenheter som möjligt. Svaren på frågorna kunde ha följts upp med 
följdfrågor och undersökningen hade då kunnat bli större och svaren hade 
kunnat påverkas och tolkats genom någon annan form av analysmetod.  

 

4. 8 Forskningsetik  
 

Denscombe (2009) skriver om forskningsetiken som något som absolut 
behöver reflektion i samband med all samhällsforskning (Denscombe 2009, 
s 193- 195). Jag har skyddat forskningens deltagares intressen vilket 
innebär att jag som forskare redan från början av forskningsprocessen ställt 
mig frågan vad mina respondenters deltagande kan leda till för dem. De 
kommer få ta del av studiens utfall för att själva få se om materialet är 
användbart för dem i deras framtida arbete. De involverade informanterna 
ska på intet sätt få sina rättigheter eller sin värdighet som yrkesmän kränkt 
vare sig under undersökningens gång eller efter avslutad forskning samt 
vid publiceringen av resultatet. Min forskningsprocess har skett på ett ärligt 
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och öppet sätt för att inte ske på någons bekostnad. Tack vare mina 
deltagares prestation har jag kunnat yttra något om forskningsämnet och 
skapat ökad kunskap.  

Informationen från informanterna har hanterats likvärdigt. Redan från 
början av forskningsprocessen har jag varit öppen med vad studien 
innebära och hur material används både genom deltagningsförfrågan och 
efterföljande redogörelse av studien och forskningsfrågorna informanterna 
har varit införstådda med att studien är frivillig. Detta har varit villkoren för 
att ett medgivande till informant samtycke ska ha varit möjligt. De 
deltagandes personliga engagemang har varit stort och deras medgivande 
och samtycke till deltagande har styrkts med ett skriftligt samtycke i varje 
mail innan frågor skickas ut (Denscome, 2009. s 197-198). Internet ger mig 
som forskare en rad olika dilemman att hantera och reflektera över 
(Denscombe, 2009.s 201-202). Forskning är aldrig värdeneutral (Holme & 
Solvang 1997. s 32). Jag har funderat över vilken rätt denne har att ställa 
forskningsfrågorna. Samtidigt ska forskaren fundera över hur 
informanterna och svaren påverkat dem själva. Både informanterna och jag 
är intresserade och eller jobbar med ämnet eller relaterade områden och i 
och med detta hoppas jag att studien har bidragit till en utökad eller ny syn 
på turismen som fenomen i städer.   
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5. RESULTAT 
 

Resultatet av intervjuerna nedan är indelat i teman som identifierats genom 
tematisk analys av materialet och vad informanterna pratar om och vad de 
relaterar sina personliga svar till för kunskap inom respektive 
planeringsområde. Citaten kommenteras för att förtydliga deras mening. 
Vad av det som nämns av informanterna och i vilka sammanhang kan vara 
användbart för att utveckla Stockholm stads ytterstadsområden till 
attraktiva och exportmogna destinationer. Vad nämner informanterna om 
samverkan, Hur tycker dem att nytänkande kan skapa nya och bra 
förutsättningar för stadens fortsatta utveckling och hur ser möjligheterna 
ut för samverkan mot attraktiva och exportmogna destinationer? Teman: 
Utmaningar, Möjligheter, Erfarenheter, Ytterstaden, Tillgänglighet, 
Attraktioner.  

5.1 Informantbeskrivning: 

 

Niklas Svensson, Stadsbyggnadsstrateg samt biträdande stadsdirektör. 
Stadsbyggnadskontoret. Stockholm Stad. Verksam: Arbetar idag vid 
Stockholm stads stadsbyggnadskontor med att förverkliga översiktsplanen 
”Promenadstadens” strategier för Stockholm stads utveckling.  

Tord Carnlöf, Managing Director. Destinationsutvecklingsbolaget Svedest. 
Verksam: Arbetar idag med att coacha och vägleda aktörer inom 
besöksnäringen till att utveckla exportmogna destinationer i Sverige och 
bland annat i Stockholm.  

Personerna har valts ut som deltagare i studien eftersom att de är 
verksamma i utvecklingen och planeringen av stockholmstad på två 
planeringsområden. Destinationsutveckling och fysisk stadsplanering. De 
har medvetet valts ut grundat på deras inblick och yrkesposition 
(Denscombe, 2009, s 251).   Informanternas svar har som beskrivs i 
metodavsnittet delats in i teman som följer nedan.  

5.2 Utmaningar  

 
”(…)Kommunikationer i form av tillgänglighet, t.ex. inte bara turtäthet för 
allmänna kommunikationer utan även när på dygnet när 
kommunikationerna är tillgängliga för människorna och att dessa är 
tillgängliga alla årstider, vilket är ett stort problem idag(…)” - Tord Carnlöf   
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Citat sammanfattar att en grundläggande utmaning är att se till att stadens 
alla områden är tillgängliga via bra kommunikationer. Om 
kommunikationsmöjligheterna är mindre goda så påverkar det också i 
vilken utsträckning besökare kan ta sig till och runt på olika platser. 
Kommunikationerna kommer att öka tillgängligheten till stadens områden 
genom att den upprätthålls alla årstider, under större delen av dygnet. Dock 
är detta något som är problematiskt och som kan ses som en utmaning för 
att uppnå god tillgänglighet till och i stadens områden.   

 
”ÖP har av ”tradition” ingen vana att tänka på våra gäster utan det som 
prioriteras är framförallt tillgänglighet utifrån skolor, sjukhus och säkerhet” 
– Tord Carnlöf.  

”Dels har turism av tradition inte varit en naturlig del i stadsplaneringen, dels 
är Stockholm en ganska ung turiststad” – Niklas Svensson 

Citaten sammanfaller vid vilken traditionell planeringsverkan 
stadsplanering och ÖP har i staden. ÖP eller stadsplanering planerar 
traditionellt sett inte för stadens gäster. Dock menar Niklas Svensson att 
avsaknaden av turism som planeringskoncept i stadsplaneringen kan bero 
på att Stockholm som turiststad är relativt ung.  

”Just nu pågår planering som innefattar destinationsutveckling.  Det är oklart 
huruvida utvecklingen sammanfaller med stadsplaneringen ”– Tord Carnlöf 

”Integreringen i stadsplaneringen är för liten idag ” Niklas Svensson 

Citaten sammanfaller vid att integrering och utveckling av turismen inte 
sker i samband med stadsplaneringen. Dock sker det enligt Tord Carnlöf 
destinationsutveckling men denna planering är enligt Niklas Svensson för 
lite integrerad i stadsplaneringen.  

(…)Destinationsutveckling och stadsplanering kan kombineras för att skapa 
exportmogna destinationer genom att ÖP alltid tänker i termer av vad både 
en gäst och invånare vill ha för att trivas och vilka upplevelser det finns (…)– 
Tord Carnlöf 

”Jag tror att vidga perspektiven inom fokusområdena till att inte bara ha 
stockholmaren i fokus utan även de som besöker staden” – Niklas Svensson 

Citaten från Niklas Svensson och Tord Carnlöf sammanfaller vid att en 
kombination av stadsplanering och destinationsutveckling är möjlig 
eftersom att båda planeringarna planerar för antingen de boende eller de 
besökande om än olika mycket. En kombination av destinationsutveckling 
och stadsplanering kan ske för att skapa exportmogna destinationer genom 
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ÖP som lägger grunden för vad boende behöver samt delvis besökares 
behov. Destinationsutvecklingen kan sedan komplettera med sådant som 
både boende och besökande till att uppleva i staden och besökare och 
boende vill ha i staden för att trivas.  
 
”(…)Ibland är staden i sig attraktionen, men då måste det vara intressant att 
stanna i staden genom att den bidrar till gästens upplevelser (…)”- Tord 
Carnlöf 

I citatet menar Tord Carnlöf att staden fungerar som attraktion för vissa och 
att det utöver attraktionen måste vara möjligt för besökare att stanna kvar 
på destinationen genom att staden upplevs som attraktiv och att staden har 
hög dragningskraft.  

”Mer integration av turism i och som en viktig del i helheten när vi planerar 
för staden” - Niklas Svensson 

”Ja jag tror det krävs en större samverkan med turistsektorn. Hur turismen 
kan bidra till stadens positiva utveckling” – Niklas Svensson 

I citaten menar Niklas Svensson att turismen behöver integreras i 
stadsplaneringen och att utvecklingen av staden kräver samverkan med 
turismsektorn. Turism bidrar enligt honom till en positiv utveckling av 
staden. Dock förklarar han inte vart han tycker att denna samverkan kan 
ske, bara att den borde ske.  
 
”Absolut! Arbetet kan behöva någon form av integration av den fysiska 
planeringens innehåll i samband med destinationsutveckling” - Tord Carnlöf.  

Tord Carnlöf menar att hans arbete skulle gynnas av någon form av 
samverkan och integration med stadsplaneringen i hans arbete med 
destinationsutveckling men han förklarar inte hur eller vart denna 
integration kan ta plats.  

”Det finns relativt lite erfarenhet av att planerar för turism om man ser det 
ifrån ett destinationsutvecklingsperspektiv. Det finns ett stort behov att 
utveckla en strategi för huvudstaden” – Tord Carnlöf 

”Inom stadsbyggnad har inte turism varit en stor sak. Jag tror absolut att det 
behövs en strategi” – Niklas Svensson 

Tord Carnlöf menar att erfarenheterna för att planera för turism är små 
även inom destinationsutveckling. Han menar att det bör utvecklas en 
strategi för hur turismen ska integreras mer i planeringen. Behovet av 
integration är stort. Denna åsikt sammanfaller med vad Niklas Svensson 
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skriver. För honom har inte turismen haft så stort fokus förut men nu 
tycker han att en strategi skulle behövas. De har således ingen eller lite 
erfarenhet av att planera för turism. 

”Destinationsutvecklingen handlar om hur företagarna i näringen ska 
samverka för att uppnå mål och visioner samt hur arbetet ska organiseras. 
Stadsplaneringen handlar om hur staden ska struktureras sett utifrån 
innevånare, företag och service samt för besökare” – Tord Carnlöf 

Citatet av Tord Carnlöf kan sammanfattas med att det är tänkt att 
företagarna ska samverka genom destinationsutveckling. Han menar att 
utvecklingen berör företagarna och att stadsplaneringen mer handlar om 
hur staden ska formas och ordnas med tanke på dess invånare, besökare, 
företagare och vilken service som behövs till dessa. Tords åsikt om detta 
skiljer sig från Niklas som menar att: 

”För mig fokuserar stadsplanering på alla som bor och på något sätt är 
verksamma i staden. Destinationsutveckling har fokus på besökarens 
upplevelse av staden” – Niklas Svensson 

Enligt Niklas handlar destinationsutveckling om besökarens upplevelse av 
staden och inte om hur företagen ska samverka inom näringen. Här kan det 
tolkas som att Niklas menar att destinationsutvecklingen sker för 
konsumenten eller turistens skull och inte för producenten eller 
företagarnas skull som Tord i citatet ovanför menar är tanken med 
destinationsutveckling. Enligt Niklas fokuserar stadsplaneringen som 
tidigare nämnts på de som bor och är sysselsatta eller på annat sätt 
verksamma i staden. Destinationsutvecklingen fokuserar enligt Niklas på 
vad besökare ska kunna uppleva i staden.  

”Planeringsarbetet som bedrivs i staden är inte tillräckligt för att möta den 
växande besöksnäringen med attraktioner, infrastruktur och andra stödjande 
tjänster i stadsmiljön” – Tord Carnlöf.  

Citatet ovan sammanfattar att oavsett vilket planeringsarbete som åsyftas 
så är arbetet för att möta en större besöksnäring för litet i staden idag. Det 
kan således tolkas som att staden är i behov av nya attraktioner, bättre 
infrastruktur och fler stödjande tjänster i alla befintliga och nya 
stadsmiljöer i staden och dess ytterområden   

 

5.3 Möjligheter 
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”Ingen tycker det är spännande att besöka ett rent bostadsområde därför att 
stadsmässigheten med blandade funktioner är ett måste för att det över 
huvudtaget ska vara intressant att besöka. Detta är ytterstadens utmaning. 
Sedan tror inte jag det räcker utan det behövs något som lockar, en 
attraktion för att få turismen att ta sig omvägen till någon förort” – Niklas 
Svensson 

Citatet ovan sammanfattar det som behöver utvecklas för att stadens 
attraktionskraft ska öka. Stadens ytterområden måste utveckla 
stadsmässighet och stadsmiljöer för att vara attraktiva. Ytterområdena 
behöver mångfald och innehålla blandade funktioner. Vidare behövs det 
enligt Niklas attraktioner som skapar motiv för turister att söka sig ut till 
ytterstadens områden. Detta kommer enligt honom inte att ske per 
automatik bara för att stadsmiljö utvecklas. Attraktioner behövs. 

”(…)Man måste våga prioritera vilka områden som ska vara ”nya” 
attraktionsområden. Alla kan inte vara det (…) - Tord Carnlöf 

Citaten ovan sammanfattar att turismen måste få mer uppmärksamhet i 
planeringen av staden och att nya områden behövs för detta. Tord och 
Niklas sammanfaller vid att fokusområdena för stadens utveckling bör ha 
ett bredare fokus och involvera de som besöker staden. I fokusområdena 
kan man våga prioritera och skapa nya attraktionsområden.  

 ”(…)Jag vet inte om det finns med i olika planeringsprocesser. Kista och 
Farsta jobbar med att bygga varumärken och samtidigt stadsutveckla. Här 
finns naturligtvis en bra potential och grund för att lyfta in besöksnäringen. 
Genom en bra och intressant stadsplanering kan besöksnäringen attraheras 
(…)” – Niklas Svensson 

I citatet ovan menar Niklas att ytterstadsområdena Kista och Farsta arbetar 
med att skapa stadsmiljöer. Enligt honom finns det goda möjligheter för 
besöksnäringen att fortsätta att utvecklas i dessa områden. Här kan 
stadsplaneringen bidra med att skapa dessa stadsmiljöer för att attrahera 
besöksnäringen.  

 

5. 4 Tillgänglighet 

 

”Tillgänglighet är viktigt. Tillgänglighet som gör att det är enkelt att ta sig till 
destinationen, kommunikationer inom destinationer som möjliggör att röra 
sig i närområdet men framför allt attraktioner som medför att en gäst är 
beredd att stanna på destinationen 3-5 dygn” – Tord Carnlöf 
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”(…)Sedan tror inte jag det räcker utan det behövs något som lockar, en 
attraktion för att få turismen att ta sig omvägen till någon förort(…)”– Niklas 
Svensson 

Citaten kan sammanfattas så att platsers tillgänglighet är viktigast ex 
kommunikationer för att besökare ska kunna komma till destinationer och 
ta sig runt på destinationer. Vidare behövs samtidigt någon form av 
attraktion som kommer att bidra till att besökare är beredda att stanna 
kvar på destinationen. Enligt Niklas behöver platser utveckla attraktioner 
för att turister ska lockas att göra besök medan det enligt Tord behövs 
sådana attraktioner att turister faktiskt är villiga att spendera 3-5 dagar på 
platsen.    

5. 5 Attraktioner 

 
 (…) Ojämnlikheterna i stadens attraktionskraft mellan innerstaden och 
ytterstaden för turismen beror på att ytterstaden i regel är tänkt som 
sovstäder där människor pendlar ifrån (…) - Tord Carnlöf  

Tord menar att ytterstaden har haft och har haft en viss funktion som 
sovstäder och därför har ytterstadens attraktionskraft inte varit likvärdig 
med innerstadens attraktionskraft.    

(…)Det har successivt utvecklas nya centra med attraktioner. 
Attraktionskraften kan öka genom att innerstadens attraktioner har ibland 
en förmåga att ”trycka” sig ut i geografin (…) - Tord Carnlöf 

Vidare menar Tord att nya attraktioner skapas och att attraktionskraften 
till nya områden kan öka genom att sådant som är attraktivt i innerstaden 
också skapas i ytterstaden.  

”Mer stadskaraktär kommer att öka attraktionskraften!” - Niklas Svensson 

Enligt Niklas kommer ytterstadens attraktionskraft att skapas och öka 
genom att mer stadskaraktär utvecklas.  

”Attraktioner och infrastruktur behövs för att locka turister till staden. Annat 
som kan locka turister är enligt Tord Stadslivet ”Streetlife” men även att 
trender skapas i våra storstäder. Det är viktigt att det finns ett rikt 
kulturutbud” - Tord Carnlöf 

Citatet av Tord pekar på att också han anser att stadsliv och stadsmiljö är 
sådant som kommer att öka attraktionskraften till ytterstaden.  
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”Fungerande servicesektor är naturligtvis viktigt för en attraktiv besöksstad. 
Men det är mycket annan som kanske inte direkt kopplar till funktion som är 
viktigt; bemötande, säkerhet etc.” – Niklas Svensson 

Citatet av Niklas kan sammanfattas så att service är en viktig del av stadens 
attraktionskraft men att mycket annat också är viktigt exempelvis sådant 
som inte är funktionellt utan mer mjuka faktorer som bemötande och 
säkerhet. Stadens ytterområden ska vara attraktiva och säkra stadsmiljöer. 
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6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
  

6.1 Vilka frågor är mest angelägna för planering som stimulerar utveckling 
av nya attraktioner? 
 

De frågor som var mest angelägna för informanterna var de som handlade 
om fysisk tillgänglighet och attraktion. Enligt informanterna verkade dessa 
frågor vara sammanlänkade med varandra genom att utan god 
tillgänglighet så kan attraktion eller besök till ex ytterstadsområdena inte 
ske.  

Detta resonemang stärktes genom Israeli och Manself (2003. s 462) som 
menar att turisters möjligheter att besöka och färdas runt på destinationer 
via ex olika transportsystem och skapar förutsättningar för turismen och 
destinationsutvecklingen.  

Den fysiska tillgängligheten är viktig eftersom att den förbättrar turisters 
möjligheter och längd av deras vistelse (Muller 2011. s 203). 
Grundläggande utmaning för informanterna är att se till att stadens alla 
områden är tillgängliga via bra kommunikationer. Detta kan sägas vara steg 
ett för den fysiska planeringen och destinationsutvecklingen.  Vad menar 
den fysiska planeringen med fysisk tillgänglighet då? I den fysiska 
planeringen skrivs det att ett utvecklat transportsystem ska underlätta 
resande och öka den fysiska tillgängligheten (Översiktsplan 2010. s 11-17). 
God tillgänglighet ökar antalet alternativa nya destinationer och också olika 
platsers möjlighet att utvecklas till destinationer som utvecklar först 
attraktivitet genom fysisk tillgänglighet och sedan genom att de själva 
utvecklar någon form av attraktion. Attraktioner kan bildas genom att deras 
geografiska spridning och placering kan planeras tillsammans med den 
fysiska planeringen. I nästa steg kan stora och små attraktioner på platsen 
tjänar på sin täta placering attraktionsmässigt precis som Chancellor (2012. 
s 325) menar med hur platser kan skapa attraktivitet. 

Om den fysiska tillgängligheten från innerstaden till ytterstadsområdena 
förbättras så kan också attraktionskraften mellan dessa jämnas ut eftersom 
att förmågan att förflytta sig mellan dessa ökar och att lika utbud och 
attraktioner kan finnas i både inner och ytterstad för turister. 
Destinationers fysiska tillgänglighet är viktig att förbättra eftersom att det 
bidrar till att turister kan utöka sin längd på sina resor (Muller 2011. s 203). 
Samtidigt när staden expanderar och dess områden blir tätare med flertalet 
stadskärnor, större utbud och bättre kollektivtrafik (RUFS, 2010. s 20- 21) 
ökar möjligheterna till att skapa nya och tillgängliga destinationer i 
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ytterstaden.  Platsens materiella och fysiska egenskaper utvecklas genom 
en heltäckande fysisk planering (Aronsson 2011. s 120-121) Den fysiska 
planeringen  tillrättalägger miljöer för att på ett samlat och önskvärt sätt 
bidra till eftersträvansvärda förändringar i staden (Garvin 2002. s 245-
246). Detta betyder enligt mig att den fysiska planeringen lägger grunden 
för platsers materiella och fysiska möjligheter att bli attraktiva.  
Vidare är Fysisk planering något som kan appliceras som verktyg i 
planering av destinationer bland annat med målet att sprida ut turister från 
en central punkt till andra kringliggande områden. Enligt Muller (2011) kan 
nya destinationer eller områden skapas för att både attrahera fler turister 
men också för att behålla de turister staden redan attraherar. (Muller 2011. 
s 207).  Enligt mig är detta kärnan i vad allt handlar om för staden. Att 
utvidga attraktiviteten och att också öka den fysiska tillgängligheten i och 
till ytterstadsområdena.  

För att stadens attraktionskraft ska öka krävs enligt informanterna 
attraktioner. Min egen reflektion av detta är att stadens ytterområden 
måste utveckla stadsmässighet och stadsmiljöer för att vara attraktiva. För 
att ytterstadsområdena ska kunna utvecklas så bra som möjligt för både 
boende och besökare. Något måste utvecklas i staden som får turister att 
vilja stanna. Den fysiska planeringen kommer att förse områdena med god 
fysisk tillgänglighet och kommunikationer, men samtidigt behövs något 
som attraherar turister ut från stadskärnan. Vad detta kan vara är något 
som de tillsammans kan jobba med och utveckla vidare eftersom att båda 
informanterna har en positiv inställning till samverkan och att de anser att 
någon form av integration behövs mellan dem. Oavsett vilka attraktioner 
som kommer att utvecklas i stadens ytterområden så behöver den fysiska 
tillgängligheten säkras genom en fysisk planering och sedan bör 
destinationsutvecklingen bidra med att göra någon form av turismstrategi 
eller karta som visar turister vilka möjligheter de har att ta sig ut från 
innerstaden till ytterstadsområdena och vad som finns att uppleva och göra 
där.  

6.2 Vilka anledningar finns för samverkan för att utveckla 
ytterstadsområden till fördel för besöksnäringen? 

 

Det finns ett flertal anledningar till att samverkan bör ske mellan de olika 
planeringarna. För det första finns svagheter i den befintliga 
destinationsutvecklingen och det saknas exportmognad hos destinationer i 
Stockholm stad (Visit Sweden, 2013). För det andra menar Bohlin & Elbe 
(2011)  att det på destinationen krävs en sammansättning av olika 
producenters produkter. Detta betyder att destinationsutveckling och 
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fysiska planering kan samverka med varandra. För det tredje enas 
informanterna kring att de båda kan samverka för att möta och gynnas av 
turismen. Många intressenter bör involveras i utvecklingen av destinationer 
(Bohlin & Elbe 2011. s 19-20) 

Informanterna uttrycker att de ser möjligheter till samverkan men dock 
inte riktigt hur denna samverkan skulle kunna se ut.  

Mellertid är också destinationer framgångsrika om innehållet i dem kan 
attrahera turister genom olika faktorer som inte bara är relaterade till 
sådana faktorer med turistisk karaktär (Bernini, C & Cagnone, S 2012. s 3 ) 
Informanterna återkommer endast till att en attraktion måste skapas men 
de har inga beskrivningar av vilka typer av attraktioner, annat än stadsmiljö 
som kan attrahera både boende och besökare.  

Ett samhällrelevant sätt att se på anledningar till samverkan är att oavsett 
vilket segment turister tillhör när de reser så spenderar alla turister mer 
pengar under sin vistelse på destinationen än under resan dit. Eftersom att 
turisterna är mest lönsamma under sin vistelse är destinationens innehåll 
viktigt (Turistnäringen 2013.s 2-3). Informanterna är samstämmiga 
angående att turisternas möjligheter på destinationer ska förbättras för att 
de ska kunna stanna på destinationen flertalet dagar samt att kunna ta sig 
till och runt på destinationen Informanterna är samtidigt medvetna om att 
de inte samverkar tillräckligt idag men att de borde göra det eftersom att 
turister är beroende av och behöver både attraktioner, fysisk tillgänglighet 
men också utvecklade stadsmiljöer.  

Medan den fysiska planeringen lägger grundförutsättningarna för 
destinationerna ska ex Destinationsutvecklingsbolaget Svedest skapar 
idéer, kompetenser och erfarenheter till aktörers fördel för att främja deras 
utvecklingsprocess.  (Svedest, 2012) Detta kan kompletteras med 
samarbete med den fysiska planeringen för att skapa attraktiva platser som 
kan locka ut turister från innerstaden ut i ytterområdena med god fysisk 
tillgänglighet.   

Förslag som redan finns om en lösning på exportmognadsproblematiken 
hos destinationer är att en grupp av utvecklare och intressenter 
tillsammans fokuserar sitt arbete vid pilot eller prov destinationer (Nilsson 
2010, s 14). Svedest är en produkt av detta exportmognadsproblem. 
Informanterna menar att expansionen av staden kräver att nya platser 
skapas för utveckling och att man måste våga satsa på utvecklingen där. 
Några sådana områden kan enligt informanterna vara i ytterstadsområdena 
eftersom att fysisk tillgängligheten till områdena kommer att säkras i och 
med utbyggnaden av ex bra kommunikationer.   
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Informanterna skriver att integration och samverkan kan ske men de 
specificerar inte direkt vart eller hur. Jag har själv ställt en fråga om hur de 
anser att möjligheterna ser ut för ytterstaden och detta har naturligtvis 
styrt in dem på att tänka på ytterstaden eftersom att jag gjorde det redan 
från början. Jag anser dock att dessa områden är mycket lovande 
utvecklingsområden och jag har skapat ett nytänkande hos informanterna 
om att dessa områden kan utvecklas tillsammans av dem.  

Anledningar till att fysisk planering och destinationsutveckling bör 
samverka är enligt mig att besöksnäringen fortsätter att öka och att 
Stockholm kommer att fortsätta expandera både som en stad att bo i som 
en stad att besöka. Om fysisk planering och destinationsutveckling ska 
kunna samverka så kan någon form av strategi bli aktuell att utveckla 
tillsammans. Jag tror att ju mer olikheter och hinder och möjligheter 
planerarna ser hos sig själva och varandra samt vad samverkan kan göra, 
desto lättare blir det att arbeta med varandra. Jag anser att de bör 
samarbeta av den enkla anledningen att de har två potentiella områden där 
planeringen sker av den fysiska miljön och där destinationsutvecklingen 
kan inkludera planering för turism i samma planering. Ju tidigare staden 
börjar planera för turism både i fysisk planering och för att skapa 
exportmognad desto bättre och snabbare kan planerare hinna med i 
eventuella förändringar på marknaden. Ett scenario jag ser är att turister 
söker sig ut till ytterstadsområden relativt omgående när tillgängligheten är 
god och att det då måste finnas exportmognad eller kapacitet att ta hand om 
gästerna då. Finns inte exportmognad när turisterna väl letat sig ut i 
ytterstaden så minskar chansen att hinna skapa attraktivitet från början. 
Det är av stor vikt att både säkra tillgänglighet och att inkludera sådant som 
kan attrahera turister till ytterstaden. 

Jag uppfattar det som att informanterna menar att integrationen är liten 
och om den ens finns någonstans mellan fysisk planering och 
besöksnäringen så är den mycket knapp. Vidare vill ex visit Sweden 
attrahera en utländsk marknad av turister till Sverige. Enligt mig ligger det 
förmodligen ekonomiska motiv bakom eftersom att exportmognad menar 
att destinationer ska attrahera turism export och alltså att turister 
konsumerar. Enligt mig bör det först vara viktigt att skapa nya 
destinationer i ytterstaden för att sedan attrahera en större marknad när 
man har fler områden att attrahera turister till. Det finns en anledning till 
varför staden expanderar och det är kort och gott att fler människor ska 
samsas om samma yta och alla kan inte vistas i innerstaden. En ytterstad 
måste utvecklas både för boende samt besökare. Svedest sätt att arbeta 
med destinationsutveckling genom coachning kan enligt mig gynna de som 
har verksamheter eller planerar verksamheter i ytterstaden och framförallt 
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Kista och Farsta som arbetar med att skapa attraktiva stadsmiljöer. Dock 
bör planeringen kompletteras med vilka fysiska förutsättningar som finns i 
ytterstaden. Det finns goda möjligheter för besöksnäringen att utvecklas i 
dessa områden bara planerare vågar att satsa här. Här kan fysiska 
planeringen bidra med att skapa dessa stadsmiljöer för att attrahera 
besöksnäringen. Möjligheter skapas när nya attraktioner skapas och 
attraktionskraften till nya områden kan öka genom att sådant som är 
attraktivt i innerstaden också skapas i ytterstaden. Attraktionskraft att 
skapas och öka genom att mer stadskaraktär utvecklas.  

6.3 Hur kan nytänkande hos planerare inom destinationsutveckling och 
fysisk planering skapa bättre förutsättningar för besöksnäringens 
utveckling i Stockholm?  
 
Utifrån frågan om hur bättre förutsättningar skapas för besöksnäringens 
utveckling i Stockholm är det intressant att diskutera hur erfarenheterna av 
att planera för turism ser ut. Erfarenheterna för att planera för turism är 
enligt informanterna små inom destinationsutveckling och mycket liten 
inom fysisk samhällsplanering. Det bör utvecklas en strategi för hur 
turismen ska integreras mer i planeringen. Behovet av integration är enligt 
informanterna stort. De ser turismen som något som genererar en positiv 
samhällsutveckling. Härlett av föregående fråga verkar 
destinationsplanering respektive fysisk planering vara två helt olika parter i 
staden med helt olika ansvarsområden, vilket inte är fallet. Både den fysiska 
planeringen och destinationsutvecklingen har ansvar för områden och 
platser där planeringen bedrivs. Utifrån en tolkning av informanternas svar 
kring frågor om möjligheter och utmaningar så är deras sätt att planera 
idag inte nödvändigtvis det rätta sättet att bedriva planeringen på. De ser 
hellre att en samverkan ska ske mellan dem. Oavsett vilket 
planeringsarbete som åsyftas så är arbetet för att möta en större 
besöksnäring för litet i staden idag. Det kan således tolkas som att staden är 
i behov av nya attraktioner, bättre infrastruktur och fler stödjande tjänster i 
alla befintliga och nya stadsmiljöer i staden och dess ytterområden.   
 
Det beskrivs både av teori samt informanterna att den fysiska planeringen 
har som tradition att planer för mark och vattenanvändning i staden. 
Samtidigt när staden expanderar och dess områden blir tätare med flertalet 
stadskärnor, större utbud och bättre kollektivtrafik (RUFS, 2010. s 20- 21) 
ökar möjligheterna till att skapa nya och tillgängliga destinationer i 
ytterstaden.  Platsens materiella och fysiska egenskaper utvecklas genom 
en heltäckande fysisk planering (Aronsson 2011. s 120-121) Den fysiska 
planeringen  tillrättalägger miljöer för att på ett samlat och önskvärt sätt 
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bidra till eftersträvansvärda förändringar i staden (Garvin 2002. s 245-
246). 
 

Informanterna sammanfaller vid att en kombination av fysisk planering och 
destinationsutveckling är möjlig eftersom att båda planeringarna planerar 
för antingen de boende eller de besökande om än olika mycket. En 
kombination av destinationsutveckling och fysisk planering kan ske för att 
skapa exportmogna destinationer genom ÖP som lägger grunden för vad 
boende behöver samt delvis besökares behov. Destinationsutvecklingen 
kan sedan komplettera med sådant som både boende och besökande till att 
uppleva i staden och besökare och boende vill ha i staden för att trivas. 
Nytänkandet kan skapa förutsättningar för planerare att öppna upp en 
diskussion eller en arbetsgrupp för hur den framtida fysiska planeringen 
ska kunna samverka med och ta del av destinationsutvecklingen.  

Nytänkande behövs kring den fysiska planeringen och vad den traditionellt 
planerar för. Informanterna menar att integrationen mellan fysisk 
planering och destinationsutveckling är för liten idag just för att ex 
översiktsplanering traditionellt sett inte hanterar destinationsutveckling. 
Fysisk planering planerar traditionellt sett inte för stadens gäster. 
Avsaknaden av turism som planeringskoncept i den fysiska planeringen kan 
bero på att Stockholm som turiststad är relativt ung. Själva idén om 
”nytänkande” introducerades av mig och relateras till att ett geografisk 
potentiellt ytterstadsområde som ska utvecklas och att både den fysiska 
planeringen och destinationsutvecklingen kombineras. Jag menar att 
planerare ska skapa bättre förutsättningar här genom att samverka. Enligt 
mig har redan ett nytänkande skapats hos mina informanter om antingen 
hur samverkan kan ske eller i alla fall att samverkan inte sker men att fysisk 
planering och destinationsutveckling bör samverka. Ytterstadsområdena 
har tidigare fungerat som sovstäder men nu ökar enligt mig trycket på 
dessa områden från inte bara lokalbefolkningen utan också från besökare 
och detta måste staden ta tillvara på. Jag hoppas att jag har bidragit till en 
ny infallsvinkel i varför och hur staden kan ta tillvara på sina möjligheter.  

Detta nytänkande kan leda till att planerare ser vilka hinder, möjligheter 
och erfarenheter som finns samt vad som behöver göras för att samverkan 
ska bli möjlig mellan den fysiska planeringen och destinationsutvecklingen. 
När jag har belyst hinder och möjligheter samt områden för potentiell 
utveckling, och planerarna nu använda sitt nytänkande för att jobba 
tillsammans med att göra ytterstadsområdena attraktiva och tillgängliga 
tillsammans. Detta är hur deras nytänkande kan skapa och bidra till nya 
förutsättningar för turismen att växa i Stockholm.  
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6.4 Kan destinationsutveckling och fysisk planering tillsammans skapa 
attraktiva och tillgängliga destinationer tillsammans? 

  
Utifrån frågan om hur möjligheterna ser ut för att skapa attraktiva 
destinationer i ytterstadsområdena så ser möjligheterna goda ut. Farsta är 
stadens sydligaste tyngdpunktsområde. Platsen har potential till utveckling 
av stadsmiljö bestående av bostäder, parker, verksamheter och service. 
Farsta ska vara det första och ledande området som börjar utvecklas och 
som ska vara vägvisare för all övrig utveckling i söderort. För att delar i 
ytterområdena ska kunna vara en av dessa tyngdpunkter i stadens 
planering bör det finnas god fysisk tillgänglighet till och inom Farsta. Vidare 
kan den goda fysiska tillgängligheten skapa jämvikt mellan 
ytterstadsområdena (Stockholm stad 2013). I kista i den norra delen av 
ytterstadsområdet (Figur 1. s 7) planeras det för en ny stadsdel. Idag är 
detta område IT- företagens populäraste och mest internationellt 
uppmärksammade område. Det Kista har idag är ett innehåll av olika 
företag inom IT- branschen, men i framtiden ska Kista i linje med 
översiktsplanens mål, också vara en plats för etablering av bostäder, service 
och kommunikationer. Här ska det skapas mötesplatser, torg, gågator, 
affärsstråk, serviceutbud för att göra Kista till en levande stadsdel där 
människor också ska välja att bo och inte bara arbeta i framtiden 
(Stockholm stad 2013) 
 
Ytterstadsområdena har tidigare fungerat som sovstäder och därför har 
ytterstadens attraktionskraft inte varit likvärdig med innerstadens 
attraktionskraft men tiderna ändras. Ett sammanfattat svar på frågan är att 
möjligheterna ser goda ut att tillsammans skapa attraktiva och 
exportmogna destinationer i stadens ytterområden förutsatt att samverkan 
sker eftersom att ytterstadsområdena är i behov av både fysisk planering 
och destinationsutveckling. Samtidigt är planeringsarbeten aldrig 
problemfria och det finns många utmaningar som kan förhindra den 
gemensamma utvecklingen av ytterstadsområdena.  
 
Problemen eller utmaningarna som Muller (2011) menar kan kopplas till 
den bolagsstruktur som idag finns kring turismutvecklingen och som har 
medfört att kommuner gärna vill slippa att bestämma över utvecklingen av 
turismen i kommuner. Här måste det ske en ändring. Kommuner måste 
förespråka och medge att åtgärder behövs för att bedriva turismutveckling 
men detta kan anses ske för att destinationsorganisationer eller bolag 
bedriver ekonomisk planering och turismens ekonomiska fördelar är 
motivet för att turismutveckling förespråkas(Muller 2011. s 208-209).   
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Exportmognad innebär att destinationer kan attrahera turister att 
konsumera där de vistas men samtidigt när turisterna vistas på 
destinationen kommer de att behöva god fysisk tillgänglighet och attraktiva 
stadsmiljöer. Utmaningen här är för planerarna att först tillsammans skapa 
attraktivitet. Här enas informanterna om att de tillsammans kan bidra med 
destinationsutveckling som vet vad exportmognad innebär och den fysiska 
planeringen som lägger grunden för fysisk tillgänglighet och i viss mån 
attraktivitet via att skapa attraktiva stadsmiljöer. Det som behöver 
utvecklas för att stadens attraktionskraft ska öka. Stadens ytterområden 
måste utveckla stadsmässighet och stadsmiljöer för att vara attraktiva. 
Ytterområdena behöver mångfald och innehålla blandade funktioner. 
Vidare behövs det enligt Niklas attraktioner som skapar motiv för turister 
att söka sig ut till ytterstadsområdena. Detta kommer enligt honom inte att 
ske per automatik bara för att stadsmiljö utvecklas. En grundläggande 
utmaning är att se till att stadens alla områden är tillgängliga via bra 
kommunikationer. Om kommunikationsmöjligheterna är mindre goda så 
påverkar det också i vilken utsträckning besökare kan ta sig till och runt på 
olika platser. Kommunikationerna kommer att öka den fysiska 
tillgängligheten till stadens områden genom att den upprätthålls alla 
årstider, under större delen av dygnet. Dock är detta något som är 
problematiskt och som kan ses som en utmaning för att uppnå god fysisk 
tillgänglighet till och i stadens områden.   
 
I utvecklingen av Stockholms ytterstadsområden kan både fysiska 
planerare och destinationsutvecklare skapa möjligheter tillammans genom 
att de för det första planerar för samma geografiska område och för att det i 
ytterstadsområdena redan påbörjats ett utvecklingsarbete ex i Farsta och 
Kista som skulle kunna fungera som pilot destinationer för 
destinationsutveckling samtidigt som den fysiska planeringen fyller i med 
sina specifika planeringsuppgifter.  
Destinationer kan bildas genom att människor kan ta sig dit utan att 
uppleva ett för stort fysiskt avstånd vilket den fysiska planeringen har som 
sitt ansvarsområde.  Destinationers fysiska tillgänglighet är viktig att 
förbättra eftersom att det bidrar till att turister kan utöka sin längd på sina 
resor (Muller 2011. s 203). Den fysiska tillgängligheten hänger samma med 
attraktionernas geografiska spridning och placering. Stora och små 
attraktioner tjänar på sin täta placering attraktionsmässigt (Chancellor, 
2012. s 325).  
 
När informanterna menar att deras arbete kan behöva samverka kan denna 
samverkan ske i ”nya” pilot eller utvecklingsområden med god fysisk 
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tillgänglighet och förutsättningar för att utveckla stadsmiljöer. Några 
sådana pilotdestinationer skulle kunna vara tyngdpunktera i 
översiktsplanen som sträcker sig från ytterstadsområdena Farsta i söder till 
Kista i norr (Figur 1. s 7) Informanterna menar att fysisk tillgänglighet till 
platser måste vara god och samtidigt har stadens fysiska planeringsarbete 
riktats mot tyngdpunktsområdena och områdena är samtidigt tänkta att 
underlätta framtida strategiskt arbete (Översiktsplan 2010. s 33). I 
områdena ska framtida utvecklingsarbete omfattas av att utöka platsernas 
utbud. Ett utvecklat och välfungerande transportsystem ska samtidigt 
underlätta resande och öka den fysiska tillgängligheten (Översiktsplan 
2010, s 11-17). Informanterna ser dessa områden som potentiella 
utvecklingsområden då de har god fysisk tillgänglighet och här kan 
samverkan ske. 
 
Något som kan vara en aning oroande är att samtidigt som planerarna 
förespråkar turism i staden, sker planeringen i Kista och Farsta under icke 
samverkan även fastän planerarna egentligen har samma omfattande 
inverkan på vilken riktning den framtida utvecklingen kan ta i stadens 
ytterområden. Nytänkandet och det fortsatta arbetet måste innefatta både 
destinationsutveckling och fysisk planering samtidigt för att planeringen 
ska bli så bra som möjligt i ytterstadsområdena.  

En annan aspekt som tas upp inom den fysiska planeringen av informanten 
är att service är en viktig del av stadens attraktionskraft men att mycket 
annat också är viktigt exempelvis sådant som inte är funktionellt utan mer 
mjuka faktorer som bemötande och säkerhet. Stadens ytterområden ska 
vara attraktiva och säkra stadsmiljöer. Detta är sådant som utöver den 
fysiska planeringen måste utvecklas i framtiden. Fokusområdena för 
stadens utveckling kan få bredare fokus och involvera besökares behov. I 
fokusområdena kan informanterna våga prioritera och vidga sina 
perspektiv till turismens fördel.  

Enligt Bohlin & Elbe (2011) är den primära attraktionen den viktigaste och 
utan den har platser ingen attraktionskraft. Utebliven attraktionskraft 
innebär således att platserna inte besöka av turister då inget attraherat 
dem till besök. Samtidigt behövs god infrastruktur som ska kunna 
upprätthålla både boende och turisters behov (Bohlin & Elbe 2011. s 13-
14). Detta blir således en av informanterna bekräftad utmaning då det är 
svårt att hitta vad som är attraktivt och sedan att attraktiviteten uppehålls.  
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7. SLUTSATS 
 

Jag tolkar hela studiens resultat på så sätt att jag ser fysisk planering och 
destinationsutveckling som två idag separata planeringar med samma 
geografiska område att planera för. Destinationsutvecklingen kan precis 
som den fysiska planeringen koncentrera sin utveckling och coachning av 
företag till ytterstadsområdena. Detta bör göras eftersom att den fysiska 
tillgängligheten till dessa områden i framtiden kommer att ha utvecklats. 
För att turister ska kunna ta sig till en destination så behöver det finnas god 
fysisk tillgänglighet. Detta är steg ett för både destinationsutvecklare och 
den fysiska planeringen. Steg två är att se till att skapa attraktiva 
destinationer. Det både Tord och Niklas nämner som det första steget i att 
skapa attraktivitet är att våga fokusera på nya områden i staden. Det andra 
steget de nämner är att ytterstadens områden måste utveckla stadsmiljöer 
och något annat som attraherar. Enligt mig är primära attraktioner som 
beskrivits lite diffusa att identifiera men någon form av attraktion behövs i 
dessa områden. Vad attraktionerna blir i framtiden kanske kan vara svårt 
att förutse men för att turister ska besöka en plats behövs först och främst 
god tillgänglighet och en anledning att åka dit. Mitt förslag är att planerare 
skapar liknande stadsmiljöer i både Farsta och Kista som finns i 
innerstaden men att sådant som kan skapa attraktion kan vara annat än 
funktionella och materiella ting. Från destinationsutvecklingen och den 
fysiska planeringen kan staden börja beskrivas som en enda stor stad 
istället för att skilja på innerstaden och ytterstaden. Denna differens görs 
endast för att innerstaden är tillskriven en viss funktion och för att 
ytterstaden fortfarande ses som sovstäder. Detta måste man ändra på 
genom att göra ytterstadsområdena mentalt tillgängliga när den fysiska 
tillgängligheten är säkrad.    

7.1 Sammanfattning & Framtida Forskning 
 

Enligt mig är Kista och Farsta perfekta pilotdestinationer eftersom att 
områdena redan finns som utvecklingsområden i den fysiska planeringen 
samt att områdena har goda möjligheter att gynnas av ny och goda 
kommunikationer som kommer att lösa det fysiska 
tillgänglighetsproblemet (Figur 1. s 7). Här vill jag dock nämna att endast 
fysisk tillgänglighet inte kommer lösa attraktivitetsfrågan ensam utan att 
samverkan behövs mellan olika planeringar och instrument ex strategisk 
planering för att attraktiviteten i ytterområdena ska öka. För vidare 
forskning kan marknadsanalyser göras om vad som kan skapa primär 
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attraktivitet. God fysisk tillgänglighet och försök att öka attraktiviteten 
genom ex stadsmiljöer som nämnts ovan kan vara ett steg i rätt riktning.  

Vidare studier kan vara hur staden kan utveckla en med konkret 
turismstrategi som inte bara handlar om exportmognad och konsumtion 
eftersom att turismen enligt mig och mina kunskaper inte bara har 
ekonomiska effekter utan även sociala, politiska och ekologiska. Dessa bör 
självklart också inkluderas i vidare forskning.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om fysisk planering och 
destinations utveckling kan ta hjälp av varandra för att skapa attraktiva och 
exportmogna destinationer i en fallstudie av Stockholms utveckling av 
ytterstadsområden och destinationsutveckling.  
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8.3 Bilagor 

Bilaga 1. Intervjudeltagarförfrågan  

Hej! Mitt namn är Emma. Jag sitter och bearbetar fram material till min 
examinerande filosofiekandidat C-uppsats inom mitt studieämne 
kulturgeografi. Jag är verksam vid Turismprogrammet, Umeå Universitet. 
Det är för mig mycket intressant vad som är på gång i Stockholm vad det 
gäller besöksnäring/samarbeten för att öka turismen i staden. Jag har 
därför valt att studera den befintliga stadsutvecklingen i Stockholm kopplat 
till/ur ett turistiskt perspektiv, eftersom turism sker i bland annat stadens 
rum. Detta för att se hur arbetet ser ut idag och sedan för vidare utveckling 
av Stockholm som destination och hur detta kan komma att ske i framtiden. 
Jag är ute efter att ge er lite hjälp på traven inom det ämnet jag tycker är 
super kul att studera. Jag vill på något sätt försöka att koppla ihop 
översiktsplanens planer för en mer sammanvävd och utökad stadskärna 
med ex stockholmstrategin 2020 eller annat för besöksnäringens räkning.  

Jag skriver till dig som är en yrkesverksam nyckelperson för planering och 
stadens utveckling/ analys, eftersom att jag tror att du är rätt person att 
besvara mina frågor. Skulle du vilja ingå i en intervjustudie via mail som 
kommer att vända sig till olika aktörer inom ramen för samarbete och 
fysisk planering/ utveckling ur ett turistiskt perspektiv? Studien kommer 
att ske via mail eftersom att materialet kommer ingå som bilaga i uppsatsen 
och för att jag själv lätt ska kunna återgå till materialet i min skrivarprocess. 
 I min uppsats är tanken att fysisk planering och besöksnäringens planering 
ska kunna matchas bättre och ha användning av varandra. För att jag ska 
lyckas skriva om detta så kommer fokus att riktas mot Stockholm som 
turiststad/destination och samverkan som råder mellan aktörerna inom 
destinationsutveckling och fysisk planering.  

I studien så är det önskvärt att du blir intervjuad som informant vilket 
innebär att du som svarar på frågorna, gör det med din titel eftersom att det 
i studien är relevant att verksamma nyckelpersoner inom näringen 
besvarar frågorna. Detta har med både trovärdighet och relevans att göra, 
både för er och för mig. Det insamlade materialet kommer endast att 
användas i denna studie och intet annat. Uppsatsens innehåll kommer jag 
att återkoppla till dig som deltar i studien.  

Jag hoppas att du vill medverka i min studie och att jag med min studie 
också kan bidra till att svara på intressanta frågor för stadens framtida 
utveckling som destination. Om deltagande godkänns av dig, kontakta mig 
så snart du kan för att få mina frågor skickade till dig.  

Jag ser helst att frågorna blir besvarade inom en 2 veckors period för att de 
ska hinna sammanställas. Eventuella återkopplingar från mig om svar och 
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följdfrågor kan bli aktuella, men detta är naturligtvis i mån av tid och är 
frivilligt! Hoppas du tycker att detta låter givande och kul och att du vill 
delta! Jag hoppas att få hjälp med min studie av dig! 

Vänliga hälsningar  

Emma Lindberg, Turismprogrammet, Umeå Universitet  
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Bilaga 2: Intervju dokument: Undersökningens Frågeställningar. 
 

Du kommer nu att bli förfrågad om att ingå i en intervjustudie om 
destinationsutveckling i fallstudien Stockholm med fokus på det avgränsade 
området med 9 tyngdpunkter utifrån stadens översiktsplan 2010. Denna 
avgränsning är gjord med tanke på studiens avgränsning. Studien kommer 
huvudsakligen att ske via mail pga. förhinder till resa. Materialet kommer 
att ingå som bilagor i uppsatsen. Vid behov kan uppföljande telefonsamtal 
behövas för följd och/eller fördjupande frågor. Frågorna jag ställer är av 
öppen karaktär vilket innebär att varierande och reflekterande svar 
uppmuntras. I min uppsats (som ännu är i ett tidigt stadium) är tanken att 
fysisk planering och besöksnäringens planering ska kunna matchas bättre 
och ha användning av varandra i Stockholm som idag står inför en ökande 
besöksnäring inte bara ekonomiskt utan också genom att fler besökare 
faktiskt ska kunna vistas i Stockholm. Frågorna är av öppen karaktär och så 
oledande som möjligt eftersom att jag är intresserad av att se vad du skriver 
och vad du menar, istället för sådant du tror att jag ”vill se”. Mitt mål med 
studien är att se sådant jag inte redan ser angående planering. 

Jag hoppas att du kommer tycka att frågorna är intressanta att besvara. Ju 
mer du väljer att skriva och faktiskt reflektera över frågorna desto bättre 
för mig. Ser du att något fattas så redogör för detta och besvara utifrån din 
egen vinkel. Reflektionen i sig är det som räknas här. Nedan följer mina 
frågor i nummerordning och de bör besvaras i samma ordning.  Ta den tid 
du känner för att svara på mina frågor. Jag ger utrymme för en längre period 
(2 veckor) för besvarande av frågorna för att det ska finnas tid för reflektion 
och bra svar.  
 
Materialet i studien kommer att behandlas som en informantstudie förutsatt 
att det beviljas av dig innan du deltar.  
Vänliga hälsningar  
Emma Lindberg, Umeå Universitet  
 
Nedan följer mina frågor tillhörande min intervju. Frågorna är som jag 
redan informerat om, av öppen karaktär. De frågor du känner att du inte 
förstår eller annat som gör att frågan inte kan besvaras får gärna meddelas i 
den frågan. Det kommer att ske en återkoppling om detta om frågan behövs 
i den fortsatta undersökningen. Jag hoppas att jag kan få analyserande och 
mer personliga och sakliga svar av dig som ”informant” än att hänvisas till 
hemsidor och dylikt. Medparten av frågorna får gärna innehålla både stöd 
från hemsidor men även svar från just dig.  
Hoppas du ser fram emot att bidra till min studie och lycka till!  
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TURISM I STADEN – Stockholm ska vara en stad att bo i och en destination 
att besöka på samma gång. Staden är både en stad och en destination 
samtidigt. Stadens utbredning och dess antal av invånare växer och 
besöksnäringen lika så. Nedan följer frågeställningar om fysisk planering 
och turism planering (destinationsutveckling) för att se hur stor del av 
planeringen som turismen (som är en rumslig aktivitet) egentligen får i 
stadsrummet.  
 
Del 1. Fysisk planering och destinationsutveckling 
 
 Vilka erfarenheter finns det av att planera för turism i staden, samt finns 

det behov av ett turismstrategi dokument för att möta den växande 
besöksnäringen? 

 Om turismplanering enligt dig finns i staden, vart och hur tar den form? 
Är denna befintliga turismplanering tillräckligt involverad i fysiska 
planeringen? 

 Vad är enligt dig skillnaden/ skillnaderna med destinationsutveckling 
och fysisk planering/utveckling i staden? 

 Hur kan Stockholm enligt dig bli en större och mer attraktiv destination 
för turister att besöka genom det arbete du bedriver idag? 
 

Del 2.  Exportmognad genom planering 
 
 Vad bör en exportmogen destination innehålla? 
 Hur kan planerare enligt dig sträva mot att skapa exportmogna 

destinationer i samband med den fysiska planeringen? 
 Hur skulle destinationsplanering och arbetet med att leverera 

exportmogna destinationer kunna användas i kombination med den 
fysiska planeringen ex de 9 fokusområdena för utveckling i ÖP? 

 Varför kan det enligt dig vara viktigt att planera för besöksnäringen 
genom att koncentrera sig på att utveckla destinationer i Stockholm? 

 Vilka urbana funktioner i staden förutom attraktioner och infrastruktur 
är idag kopplade till turism och i så fall hur då? 

 Vem/vilka avgör vilka destinationer som är exportmogna och hur då? 
 
Del 3. Ökad interaktion och attraktion mellan inner och ytterstaden för 
turismen 
 
 Hur ska innerstadens attraktionskraft och funktionalitet spridas och 

utvecklas i ytterstaden för att bidra till att turister söker sig ut till dessa 
områden? 
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 Vilken eller vilka är enligt dig anledningarna till att turismen har mindre 
utrymme i den fysiska planeringsprocessen för staden, ex i ÖP? 

 Vad är det som skapar ojämlikheter i attraktionskraft mellan 
innerstaden och ytterstaden för turisten? Hur kan attraktionskraften 
öka? 

 Varför är planeringen i staden uppdelad mellan planering för stadens 
olika funktioner och sedan mellan olika destinationers funktioner?  

 
Del 4. Dagens arbete i staden  
 
 Anser du att ditt arbete kan behöva någon form av integration av den 

fysiska planeringens innehåll i samband med destinationsutveckling? 
 Tycker du att planeringsarbetet som bedrivs i staden är tillräckligt för 

att möta den växande besöksnäringen med attraktioner, infrastruktur 
och andra stödjande tjänster i stadsmiljön? 

 Hur ska destinationen Stockholm stad kunna expandera men fortfarande 
behålla och öka sin attraktivitet i nya områden kring innerstaden (den så 
kallade ytterstaden, orterna)? 

 Finns det några destinationer eller områden i ytterstaden som planerare 
lägger lite mer fokus på just nu för besöksnäringen och i så fall, varför? 

 

 


