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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker hur intressenter och aktörer påverkar, eller kan påverka en 

destinationsutveckling. För att specificera det något har författarna gjort en fallstudie 

av en påtänkt destination som är under utveckling lokaliserad i Figeholm, Kalmar 

län. Då destinationer överlag kan ha en vidare påverkan på regioner, handlar denna 

uppsats om den regionala påverkan som The Circle Resort kan tänkas få och föra 

med sig genom sin utveckling. Meningen med detta arbete är att försöka visa på hur 

de olika intressenterna och aktörerna samarbetar och kommunicerar med sin 

omgivning. Materialet till empirin är insamlad från källor som har, eller kommer att 

ha, en roll i destinationens utveckling. Fallstudien genomfördes med hjälp av 

användandet av olika intervjumetoder vilket gav ett nyanserat material. De teorier 

som användes för att kunna påvisa hur intressenterna och aktörerna påverkar en 

destination var Actor-Network Theory, Tourist Area Life Cycle, Intressemodellen 

och den Strategiska turismplaneringen. 
 

 

Resultatet av denna uppsats tyder på att de olika rollerna mellan aktörerna och 

intressenterna kommer att variera över tid. Det blir svårt att med säkerhet kunna säga 

entydigt vem som påverkar utvecklingen av TCR mer eller mindre än de andra. Detta 

på grund av att det kommer att påverkas av till exempel, vem som har beslutsmakten 

över de olika ansökningarna som krävs vid olika tillfällen. Det är även svårt att se 

vad den långvariga påverkan kommer att vara på regionen på grund av 

uppbyggnaden av destinationen. Det finns dock indikationer på att om destinationen 

byggs, finns det klara möjligheter att det kommer att gynna och locka fler turister till 

regionen.   

 

Nyckelord: Destinationsutveckling, Intressenter, Aktörer, Påverkan, ANT, 

Intressemodellen, TALC, Strategisk turismplanering 
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1 Bakgrund   
Denna text kommer att ta upp ämnet destinationsutveckling med fokus på ett 

specifikt fall. I Figeholm, ett litet kustsamhälle i Småland några mil norr om 

Oskarshamn, finns ett projekt med planeringen av en fritids- och 

upplevelseanläggning vid namn The Circle Resort (Oskarshamns kommun, A, 2014-

10-10). Denna utveckling skulle kunna ha en långvarig påverkan på sin omgivning 

likväl som för livet för de runt 750 bofasta invånarna samt sommarhusägare och 

båtturister som kommer till platsen under somrarna.  Utveckling av destinationen 

kommer inte bara påverka lokalsamhället utan även hela regionen då destinationen 

kommer att bli en av de större destinationerna i regionen (Statistiska Centralbyrån, 

2014-10-13). Härefter kommer det en förklaring till vad som menas med 

destinationsutveckling. Denna diskussion kommer leda fram till uppsatsens 

frågeställning och syfte.  

 

1.1 Destinationsutveckling   

Att utveckla destinationer är något som är viktigt för Sverige genom att bidra till en 

ökad turismexport samt bidra till fler jobb, oberoende av var destinationen är och om 

den finns sedan tidigare eller ej (Tillväxtverket, A, 2014-12-17). I denna uppsats 

definieras en destination som en plats där det kan finnas kost och logi, samt 

aktiviteter för gästerna som besöker platsen. Dessa attribut är inte nödvändiga för att 

bilda en destination utan det kan räcka med att det är en specifik plats, ett mål för 

någons resa eller utflykt. Stora städer och tätbebygda områden har generellt sett 

redan flera olika befintliga destinationer som har utvecklats genom åren. Ett intresse 

för dem kan vara att ytterliggare utveckla de befintliga destinationerna som de har, 

till något större och bättre för att locka till sig fler turister då konkurrensen om 

gästerna är hög. I mindre städer och samhällen finns färre destinationer. Den 

begränsade tillgängligheten i mindre städer och samhällen kan försvåra för 

utveckling av destinationer i dessa områden. Destinationer är dock av intresse för 

företag och kommuner då de tjänar på ökade flöden av personer i området. Att 

utveckla turistdestinationer där kan gynna den lokala omgivningen och bidra till en 

ökad attraktionskraft för området (Afrodita, 2012; Bianu et. al, 2013; Rukuižienė, 

2014). Vid en destinationsutveckling finns det flera olika aktörer inblandade som 

kommunen, destinationsföretaget, lokalbefolkningen, byggbolag, lokala företag som 

livsmedelshandel med flera (Saxena et. al, 2007). Författarna ansåg att alla aktörer 



Josephine Callton  2015-01-12 

Malin Nilsson  2TR41E
   

6 

var viktiga för att förstå helheten, därav studerade författarna hur alla aktörerna tros 

påverka. Destinationsutveckling är en viktig del inom turismindustrin, därför är det 

med detta fokus denna uppsats har skrivits.  

 

Destinationsutveckling är något som många platser och destinationer arbetar med 

genom att försöka utveckla olika attribut för att skapa en mer attraktiv plats för de 

tilltänkta turisterna. Detta är något som kan göras på olika sätt och genom olika 

metoder och det kan i sin tur leda till stora skillnader i vad som uppnås med 

utveckling. Alla destinationer vill dessutom inte uppnå samma mål då de strävar efter 

olika typer av turism, har olika förutsättningar och olika visioner för framtiden. Att 

entydigt kunna säga vad som menas med destinationsutveckling och hur det kan 

påverka sin omgivande miljö är därför svårt (Hedlund, 2014). Destinationsutveckling 

kan därav antas bli mer märkbar på landsbygden än i en stad med redan befintliga 

stora destinationer. 

Landsbygd är något som inte går att definiera med en mening då den har olika 

egenskaper och olika förutsättningar som exempelvis; närhet till vatten, 

välfungerande infrastruktur, unik natur och industrier. Dessutom skiljer det i vad som 

räknas som landsbygd beroende på varifrån personer kommer och hur nära samhället 

ligger en större stad påverkar också vad som anses vara landsbygd (Hedlund, 2014).  

Intressenter kommer in under olika etapper av destinationsutvecklingen och därav 

kommer de att ha olika roller. The Circle Resort (TCR) och aktörers roll under en 

destinationsutveckling skulle kunna ha studerats på flera olika sätt, med olika 

inriktningar och mål för studien.  Den vinkling som författarna ansåg var en av de 

viktigaste och där deras intresse låg, var att se till aktörernas och intressenternas 

påverkan av destinationsutveckling.  

Under utvecklingen av en destination spelar olika aktörer olika roller för 

destinationen, både i planeringsfasen, utvecklingsfasen men även efter att 

destinationen är färdigställd. Även om destinationen i sig kommer ligga i Figeholm 

kan det komma att finnas en påverkan av turismflödet i hela regionen. Detta är 

viktigt att ta i betraktning då TCR kan gagna turismindustrin för hela regionen. 

Gäster kan då välja att besöka sekundära och tertiära besöksmål när de är i regionen, 

samtidigt kan det vara en konkurrent mot de andra destinationerna, som Astrid 

Lindgrens Värld och Glasriket. Antalet aktörer kring destinationsutvecklingen vidgas 
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mer än om allt fokus skulle ligga enbart på Figeholm och kommer att kunna visa på 

de olika förhållandena mellan de olika aktörerna och hur de är kopplade till varandra 

eller bristen på koppling mellan dem.  

Med ett ökat antal besökare till Figeholm och närliggande område kan 

infrastrukturen behövas att byggas ut (Oskarshamns kommun, B, 2014-02-17). TCR 

kommer att byggas i tre olika etapper. Byggnationen av etapp ett hade vid skrivandet 

av denna uppsats ännu inte påbörjats. Tidsplanen till färdigställningen av TCR, etapp 

tre, är för närvarande 15 år framåt i tiden från det att alla delplaner har blivit 

godkända (Oskarshamns kommun, C, 2014-04-13). På grund av dessa faktorer kunde 

inte uppsatsen handla om vad olika intressenter gjort, hur TCR har påverkat aktörer 

eller hur olika aktörer påverkar turismflödet till TCR när destinationen är klar. 

Istället kommer den att handla om hur deras roller varit hittills samt hur deras roller 

kan tänkas att ändras med utvecklingens gång. 

Uppsatsens problemformulering lyder: 

Hur påverkar olika intressenter och aktörer en destinationsutveckling?  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att se hur aktörerna och intressenterna i regionen som är 

kopplade till TCR kan påverka destinationens utveckling och hur de kommunicerar 

med varandra. 

 

2 Metod 
Under detta kapitel kommer uppsatsens metod att förklaras genom att gå igenom de 

begrepp som används och hur de har använts. Uppsatsens etiska övervägande och 

förklaring av vald fallstudie är några av de ämnen som kommer att förklaras.     

2.1 Ansats 

Turism är en industri som kontinuerligt växer och Sverige är ett naturskönt land med 

pulserande metropoler som både lockar till sig utländska och inhemska turister och 

det finns ett intresse av att utveckla fler destinationer (Tillväxtverket, B, 2015-01-

10). Författarna blev intresserade av destinationsutveckling då de fann det som något 

spännande samt ett viktigt område för framtiden där olika destinationer kan utvecklas 

och byggas upp allt efter vilka kundgrupper som söks. Efter lite sökningar hittades en 
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destinationsutveckling som bara var i planeringsfasen. Vidare information letades 

upp rörande destinationen och utvecklingen av The Circle Resort uppfattades av 

författarna som ett intressant objekt för vidare studier. Då projektet verkade kunna bli 

till något unikt i framtiden, där destinationen dessutom kommer att befinna sig i 

närområdet av var författarna bor. Där efter började författarna med att läsa in 

vetenskapliga artiklar för att skapa sig en bild över fältet samt se vad tidigare 

forskning säger om vad aktörer kan ha för påverkan på en destinationutveckling i en 

region med landsbygd. Empiriinsamlingen skedde genom intervjuer med de 

viktigaste aktörerna som, Oskarshamns kommun, en av personerna bakom TCR och 

lokala samt regionala intressenter som är av vikt för utvecklingen. Då fokus var på 

regionen och aktörerna i utvecklingsprocessen och hur de kunde påverkas av och 

påverka destinationen har författarna intervjuat olika individer, både privatpersoner 

samt offentliga intressenter. De intervjuade betraktades som både informanter och 

respondenter beroende på vilka de var och hur intervjun genomfördes (Smith, 2010). 

 

2.2 Fallstudie 

Författarna genomförde en fallstudie av TCR och för att det skulle anses vara en 

fallstudie krävdes det att fallet var exempelvis; en grupp, ett samhälle, en episod eller 

event och att undersökningen gjordes som helhet. Författarna delade inte upp 

destinationen och endast undersökte en del av den, utan författarna undersökte hela 

den tilltänkta utvecklingen. Dessutom finns det enligt Smith (2010) ytterligare 

kriterier som bör uppfyllas för att det ska kunna klassificeras som en fallstudie. 

Exempel på dessa kriterier är fördjupad kunskap om ett specifikt fenomen, begränsad 

omfång som i geografiskt, tid eller organisation och huvudmålet är att förstå 

fenomenet inte att förändra det.  Oftast genomförs en fallstudie för att kunna utforska 

och förstå ett fenomen mer än att kunna generalisera fallstudien med andra fall 

(Smith, 2010). För att få en väl underbyggd forskning kring fallet rekommenderas 

det att forskaren använder sig av olika metoder för insamling av data, även kallat för 

triangulering (Kumar, 2011). I detta arbete valde författarna att inte använda sig av 

triangulering på grund av att storleken på arbetet inte ansågs av författarna vara 

tillräckligt stort samt inte skulle få det utrymme och fördjupning som krävdes för att 

det ska bli en bra triangulering.   
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En risk med att göra en fallstudie är att det krävs flera olika metoder och därav tid till 

att kunna tolka och förstå den insamlade informationen. Detta medför en risk att 

undersökaren tolkar materialet med sina egna värderingar och erfarenheter och på 

detta vis skapas felindikationer, alltså misshänvisningar, vilket kan påverka resultatet 

(Smith, 2012). För att minimera risken för felindikationer användes flera olika källor 

och olika metoder för att samla in data. Författarna var dessutom noga med att 

uppärksamma de tolkningar som gjordes och utvärdera dem för att undvika 

användandet av egna värderingar av materialet. 

     

2.3     Aktörer och intressenter 
Författarna definierar en aktör som Silvas och Alexander (2014), nämligen att en 

aktör kan vara något mänskligt alltså en person. En aktör kan även vara icke-

mänskligt vilket är allt som påverkas men som inte är människor som djur, naturen, 

luften med mera. Dessa icke-mänskliga aktörerna företrädds vanligtvis av mänskliga 

aktörer som representerar dem i olika sammanhang, exempelvis via 

naturskyddsföreningar, organisationer och Länsstyrelsen. Aktörer har inte olika 

värden utan de är alla av samma värde vilket betyder att en politiker i Oskarshamns 

kommun inte har mer värde som aktör än området där TCR ska byggas (Silvas och 

Alexander, 2014). En intressent däremot definierade vi i detta arbete som en viss 

person eller en hel organisation eller företag som har ett intresse av utvecklingen 

eller är involverade i utvecklingen och däri kan deras makt över projektet variera.  

 

De intressenter som författarna har intervjuat på olika sätt genom olika metoder är: 

Regionförbundet, Rädda Fågelöfjärden, Kristian Wendelboe (WWP), Oskarshamns 

kommun, Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB (OKG) och Västervik Framåt AB. 

Författarna valde dessa intressenter då författarna ansåg att deras roll som 

intressenter var av vikt för TCR. Författarna kontaktade även några andra 

intressenter, nämligen Tillväxtverket, Astrid Lindgrens Värld, Visit Småland och 

Länsstyrelsen. På grund av olika anledningar valde de tyvärr att avstå från att vara 

med i denna studie.   
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2.4 Uppsatsens etiska övervägande 
När en studie genomförs kommer den stöta på olika etiska vägskäl som behövs ta 

ställning till. Vid intervjuer kan det uppstå flera situationer som kräver etiskt 

ställningstagande. Några exempel på detta är att intervjuaren innan intervjun frågar 

intressenterna om de godkänner att intervjun spelas in samt att intervjuaren inte 

vilseleder de/den som blir intervjuade med halvsanningar för att få ut mer 

information från dem (Bryman & Bell, 2013). 

Vid intervjuerna var författarna noga med att förklara vad materialet skulle användas 

till och vad författarna arbetade med för slags av uppsats. Inga intervjuer eller 

ljudupptagningar av intervjuer skedde utan medgivande från respondenternas sida.  

 

3 Intervjuer 
I detta kapitel kommer de olika intervjumetoderna som användes i denna uppsats att 

förklaras samt även hur författarna gick till väga när de genomfördes. 

 

3.1 Personintervjuer 
I arbetet med denna uppsats genomfördes två stycken personintervjuer. Den första 

intervjun var en ostrukturerad intervju med intresseorganisationen Rädda 

Fågelöfjärden (RFF). Då de inte ville att intervjun skulle spelas in gjorde författarna 

inte det utan tog istället mer noggranna anteckningar för att minnas allt som sagts. 

Den andra personintervjun var en strukturerad intervju med turismsamordnaren på 

Regionförbundet i Kalmar, Karin Ekebjär. Hon accepterade att författarna spelade in 

intervjun vilket författarna såg som en fördel när de senare skulle analysera sin 

empiri.  

Det finns olika för och nackdelar med att välja att utföra en personintervju. En av 

fördelarna är att personintervjuer kan ge mycket material. De nackdelar som finns 

med att genomföra en personintervju har sitt ursprung från både fysiska attribut men 

även psykiska attribut hos alla aktörer då de kan påverka svaren som ges samt hur 

intervjuaren uppfattar dem (Smith, 2010). Exempelvis kan de svar som ges vara 

påverkat av den andra personens tolkning av frågan, speciellt då det kan handla om 

intervjuer på språk som inte är den enas eller någon av deras modersmål. Detta kan 

försvåra kommunikationen mellan personerna vilket påverkar intervjuresultatets 

innerhåll. Psykiska attribut kan exempelvis vara att den som ska intervjuas eller 



Josephine Callton  2015-01-12 

Malin Nilsson  2TR41E
   

11 

intervjuaren är stressad, pressad eller tänker på något annat under intervjun. Olika 

forskare kan få olika svar på samma fråga från samma person beroende på platsen, 

tiden och personkemin mellan dem (Smith, 2010).  

Det går att dela in personintervjuer i två underkategorier, kvalitativa och kvantitativa. 

Då författarna hade en kvalitativ studie var även personintervjuerna av kvalitativ 

karaktär. Kvalitativ intervju kan delas in i två underkategorier, semistrukturerad och 

ostrukturerad. Vid en ostrukturerad intervju låts personen eller personerna som 

intervjuas att få prata fritt och intervjuaren kanske bara har en eller några 

öppningsfrågor för att få igång samtalet (Bryman & Bell, 2013). Under intervjun gör 

intervjuaren bara några stödord eller små anteckningar över vad som sägs och lägger 

det största fokuset på att bara lyssna till respondenten och informanten. En 

ostrukturerad intervju liknar mer ett vanligt samtal, om ett specifikt ämne, än vad en 

semistrukturerad intervju gör. Vid en semistrukturerad intervju pratar intervjuaren 

och intervjuobjektet relativt fritt men intervjuaren följer några specifika teman eller 

frågor genom hela intervjun. Frågorna kommer inte alltid i den ordningen 

intervjuaren kan ha tänkt då även detta blir mer som ett samtal, men alla frågor och 

teman bör tas upp under intervjun.  

I linje med Bryman och Bell (2013) transkibrerade författarna personintervjuerna 

snarast efter att intervjuerna var klara då allt var färskt på minnet vilket minskar 

otydligheter om vad som sades under intervjun. Transkribering har som huvudsakligt 

syfte att återge det som sades i exakta ordalag (Bryman & Bell, 2013). Att 

transkribera intervjuer är något som tar tid och informationen ska sedan även 

analyseras och struktureras upp tillsammans med de andra intervjuerna, därför 

rekommenderar Bryman & Bell (2013) att detta görs fortlöpande under 

intervjuperioden.   

Som tidigare nämnts genomfördes bara två personintevjuer. Författarna hade gärna 

sett att fler intervjuer genomfördes på detta sättet men tyvärr så avböjde resterande 

intressenter på grund av olika orsaker. Några av dem valde att istället få frågorna 

online och författarna genomförde två typer av online intervjuer, nämligen en survey 

och mailfrågor.     

3.2 Online intervjuer 
På grund av att flera av intressenterna har jobb som lämnar lite tid till att svara på 

studenters frågor satte författarna ihop en survey med viktiga frågor som skickades. 
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Den bestod båda av öppna och slutna frågor och gav författarna en bild över deras 

roll både i utvecklingen av destinationen men även till viss del deras roll i 

utvecklingen av regionen. Förutom en survey genomfördes även mailintervjuer med 

Kristian Wendelboe där frågor och svar skickades under en längre period allt 

eftersom uppsatsen utvecklades.   

På grund av de teknologiska framgångarna går det idag att göra intervjuer online, 

både genom enkäter, survey, mail eller med hjälp av en webbkamera på sidor som till 

exempel SKYPE (Janghorban et. al, 2014). Som tidigare nämnts genomfördes online 

intervjuerna till denna uppsats bland annat genom en survey som hade både öppna 

och slutna svar. Med detta menas att det antingen kan vara fullfärdiga alternativ till 

svar som respondenten bara ska kryssa i en eller flera utav, eller kan det vara en yta 

där respondenten själv skriver svaret på frågan. Det går även att låsa några frågor 

vilket gör att respondenten inte kan gå vidare med surveyn om hen inte svarar på den 

frågan. Detta kan vara en fördel när det finns essentiella frågor för undersökningens 

resultat som undersökaren vill ha svar på för att kunna genomföra undersökningen 

(Bryman & Bell, 2013). 

Att genomföra intervjuer online har både fördelar och nackdelar. Några av fördelarna 

är att intervjun inte behöver spelas in vilket sparar tid, intervjuobjektet kan vara 

anonym, det kan ske på personens egna vilkor och miljö vilket betyder att personen 

kommer att vara mer avkopplad och svara därefter. Då personen får en chans att läsa 

igenom sina svar och korrigera dem innan de skickas tillbaka till intervjuaren kan de 

känna sig tryggare med svaren, de kan svara när de passar dem, samt precis som vid 

telefonintervju, det blir billigare då intervjupersonerna kan befinna sig i ett annat 

land eller en lång sträcka ifrån intervjuaren. Nackdelar med att hålla en intervju 

online är att det kräver tillgång till dator och internet, samt att det kan vara svårt att 

bygga upp en kontakt mellan de olika partnerna samt att det kan vara svårare att få 

svar på mer komplicerade och obekväma frågor (Bryman & Bell, 2013). Något som 

de flesta företag har tillgång till är telefoner eller mobiler. Exempelvis ville en av 

intressenterna, OKG att intervjun genomfördes via en telefonintervju.  

3.3 Telefonintervju  

OKG var en av uppsatsens lite svårare intressenter att få en intervju med. Vid den 

första kontakten som skedde över mail meddelade de att de inte var inblandade i 

turismindustrin och att de inte såg hur de skulle kunna vara till någon hjälp. Men 
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meddelade att om vidare information önskades, kunde detta ske via telefon. 

Författarna såg dem dock som en intressent på grund av deras läge men även att 

deras existens kan ha en påverkan på destinationen. En givande telefonintervju 

genomfördes i början av december med Annika Carlsson som är 

informationsansvarig på kärnkraftverket i Oskarshamn.   

Telefonintervju är en av de traditionella sätten att göra en intervju på och gör att 

intervjuaren snabbare och mer kostnadseffektivt kan intervjua aktörer som befinner 

sig på ett betydande avstånd från intervjuaren (Smith, 2010). Precis som 

personintervjuer kan telefonintervjuer ske både som strukturerade och ostrukturerade 

men skillnaden mellan de två intervjuformerna är att en telefonintervju behöver vara 

kortare då personer finner det svårare att prata i telefon en längre stund. Detta är 

kopplat till personers motstånd mot att vara med på telefonintervjuer, något 

författarna som tur var inte hade problem med då en av informanterna ville göra en 

telefonintervju.  

De senaste åren, mycket på grund av den teknologiska utvecklingen med 

mobiltelefoner med mera, används inte telefonintervjuer lika mycket som förr. Nu 

har de tilltänkta intervjupersonerna tjänster som blockerar okända nummer samt att 

de själva kan se om ett okänt nummer ringer till deras mobiltelefoner och kan då 

välja att inte svara. Då många misstänker att det är försäljare som ringer (Smith, 

2010; Burk & Miller, 2001).   

Innan en telefonintervju genomförs behövs ett tyst utrymme hittas för intervjun där 

inte ljud kommer att störa när intervjun pågår. När intervjun börjar behöver 

intervjuaren berätta om samtalet spelas in och varför det gör det. Även om samtalet 

spelas in bör personen som hållit i intervjun skriva ner alla svar och funderingar 

direkt efter intervjun medan intervjun fortfarande är färskt i minnet (Burk & Miller, 

2001). För de tilltänkta intervjuerna som inte blev av användes istället information 

från sekundärkällor.  

3.4 Sekundärkällor  

Då några av de tilltänkta respondenterna inte hade möjlighet till att delta i uppsatsen 

krävdes det då kompletteringar via sekundärdata. Sådan data har tidigare blivit 

insamlad av andra forskare till andra syften än det egna, ofta till statistik. Vilket 

kräver att den information som samlas in beaktas noga med hänsyn till relevans för 

det egna arbetet och när det senast uppdaterades (Long, 2007). Då den information 
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som oftast finns på hemsidor är till för att informera om företaget som helhet och inte 

specifikt för det uppsatsen handlade om. Vilket är något som författarna är medvetna 

om och har tagit hänsyn till genom arbetet. Då det för denna uppsats var relevant 

med information om vad de olika intressenterna arbetade med och hur de arbetade 

var det inget fokus på att hitta statistik. Bryman & Bell (2013) menar att forskaren 

kan spara både tid och pengar och lägga mer fokus på analysen. Dock har forskaren 

ingen kontroll över kvalitén på den redan insamlade datan som används utan det 

måste bedömas innan användning för nya föremål (Bryman & Bell, 2013). Genom en 

litteraturstudie genomförs en form av sekundär dataanalys för att kunna skapa en 

överblick av vad tidigare forskning har gjort och skapat. Vilket är en av uppsatsens 

mål med användandet av sekundärdata. Den andra är som påpekats att komplettera 

den primära datainsamlingen.   

 

4 Litteraturöversikt 
I detta kapitel kommer det att ske en kort men extensiv kartläggning om vad tidigare 

forskning har fokuserat på inom områden som är relevanta för denna uppsats. Här 

presenteras forskning om aktörers roller och deras påverkan, hållbarhetstänk vid 

destinationutveckling, resortutveckling och landsbygdsutveckling med fokus mot 

turism.  

 

4.1 Aktörerna 
4.1.1 Aktörernas roll 

 

Både Pechlaner et.al (2012) och Bornhorst et.al (2010) trycker på vikten av 

samarbete mellan de olika intressenter och aktörer. De spelar en sådan viktig roll att 

saknas samarbete mellan dem kommer destinationen att lida på grund av bland annat 

förlorad inkomst (Aarstad, 2013). Även om alla artiklar diskuterar vikten av samspel 

mellan de olika aktörerna anser Beritelli och Laesser (2011) i sin artikel ”Power 

dimensions and influence reputation in tourist destinations: Empirical evidence from 

a network of actors and stakeholders” att det är maktrelationen mellan de olika 

aktörerna som är det viktigaste. Beroende på vilken makt aktörerna har när de 

kommer in i projektet, kommer de att ha olika roller för projektet, men makt kan 

ändras och ändras under destinationsutvecklingar (Beritelli & Laesser, 2011). Ett sätt 

för att se hur maktrelationen kommer att se ut under projektet är att studera vilken 
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roll de olika aktörerna har spelat i tidigare projekt samt vilken slags av projekt dessa 

har varit delaktiga i (Beritelli, 2011).  

 

Beroende på om aktörerna och intressenterna har ett egenintresse i destinationen eller 

inte, kan detta påverka hur de kommer agera. Om de kommer ifrån området där 

destinationen ska byggas kan de ha ett privat intresse, samt ha ett ytterligare intresse i 

destinationen om de jobbar med destinationen professionellt  (Beritelli, 2011). En 

annan viktig faktor att uppmärksamma är att aktörer och intressenter rör sig på olika 

nivåer inom samhället och därav kan samarbeten försvåras. När aktörer 

från  regionala, kommunala, nationella och kanske även aktörer från andra länder ska 

samarbeta kommer de att ha olika anledningar till varför de vill bygga destinationen 

och detta kan orsaka problem (Haugland et. al, 2011).  

 

Destinationer är stora och komplexa med både abstrakta och konkreta delar. För att 

allt ska fungera behövs något som fungerar som ett nav i allt och överser alla delarna 

med dess alla aktörer. Detta är vad DMOs gör. DMO är en förkortning för 

Destination Management Organizations och som namnet uppger är det de som 

hanterar destinationen (Volgger & Pechlaner, 2014). DMO har inte bara hand om 

aktörer, den är själv en aktör och när destinationen väl är byggd antar DMO rollen 

som den viktigaste aktören. Inom dagens turismindustri är det hård konkurrens, inte 

bara nationellt men även internationellt. Destinationers målgrupper ändras allt 

eftersom tiden går och vad som är populärt ett år kan vara helt ute det kommande 

året. Det är här DMOs kommer in. Med dess ledande roll inom destinationen kan det 

bära eller brista för destinationens överlevnad beroende på skickligheten hos dess 

DMO (Pechlan et. al, 2012).  

 

En annan nästan lika viktig aktör som DMO är enligt Bornhorst et. al (2010) 

lokalbefolkningen. Om destinationen inte har lokalbefolkningen med sig kommer det 

vara betydligt svårare för destinationen att lyckas. Gästerna kommer träffa på 

lokalbefolkningen och lokalbefolkningens åsikter kommer bli hörda och påverka 

gästernas intryck av destinationen (Bornorst et. al, 2010).  
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4.1.2 Aktörer och påverkan 

Mycket av den tidigare forskningen kring destinationsutveckling har fokuserat på hur 

den lokala befolkningen påverkas av och kan påverka utvecklingen av destinationer, 

men det är därtill ett stort fokus på de olika aktörerna som är involverade i 

utvecklingen, oberoende av om de är lokala eller ej. De olika aktörerna har olika 

kunskapsbakgrunder och därmed olika förutsättningar för att kunna påverka 

utvecklingen (Jordan et. al, 2014; Ruhanen, 2013; Kimbu & Ngoasong, 2013). 

Internationella aktörer och utvecklare riskerar då att utveckla en destination som 

enbart kan komma att påverka det lokala området negativt då eventuella vinster och 

liknande går ut från landet till moderbolag och att eventuell personal hyrs in från 

andra länder med mera. Detta är främst ett fenomen i utvecklingsländer, då den 

lokala befolkningen är de som har minst makt men förmodligen blir mest påverkade 

av destinationen  (Marzuki et. al, 2012; Afrodita, 2012; Van Niekerk, 2014). Under 

tidigare forskning har det dessutom undersökts hur samhället kan bli involverade i en 

destinations utveckling och vad som krävs för att de lokala aktörerna ska bibehålla 

intresset. En del av denna forskning har lett fram till olika teorier om eller 

grupperingar av de lokala aktörerna och deras intresse och makt (Jamal & Stronza, 

2009; Kimbu & Ngoasong, 2013). Det har oftast varit fokus på hur 

destinationsutvecklaren skapar en framgångsrik utveckling eller motverkar en dålig 

utveckling av en destination där lokala aktörer istället kommer att vara emot det som 

de stora aktörerna föreslår. De stora aktörerna kan i dessa sammanhang vara 

utländska företag, nationella entreprenörer, regering, kommuner eller liknande 

överordnade organisationer (Marzuki et. al, 2012; Afrodita, 2012; Van Niekerk, 

2014). Något dessa olika aktörer har gemensamt oavsett vart de befinner sig är att de 

bör värna om den miljö de använder sig av för att utveckla sina destinationer. 

 

4.2 Hållbar destinationsutveckling 

 

Hållbar utveckling kan beskrivas olika av olika personer men  FN gav 

Världskommisionen för miljö och utveckling i uppdrag att skriva en rapport om 

hållbar utveckling och vad som behövde ske globalt för att rädda jorden. Rapporten 

publicerades 1987 och dess ursprungliga namn är  Report of the World Commission 

on Environment and Development: Our Common Future men kallas ofta i folkmun 

för  Brundtlandsavtalet eller Brundtlandkommissionen (Brundtland, 1987). I 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Brundtlandkommissionen&action=edit&redlink=1
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rapporten definieras hållbar utveckling som ”utveckling som tillgodoser behoven hos 

dagens generation utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov ” (egen översättning) (regeringen.se, 2015-01-07: 2; Powell et. 

al, 2009;2)  

 

Hållbar destinationsutveckling är inte bara hållbar från ett ekologiskt perspektiv, den 

ska därutöver vara hållbar både från en ekonomisk och ett kulturellt perspektiv 

(Látková & Vogt, 2011). Eftersom destinationsutveckling är något som ansetts 

attraktivt och viktigt för de flesta olika destinationerna är detta något som det har 

forskats mycket kring, särskilt då det på senare år har blivit allt viktigare med 

hållbarhet inom turistindustrin. Det är meningen att den påverkan destinationer gör 

på sin omgivning bör minska och istället skapa mer positiv påverkan. I dagsläget tas 

mer hänsyn till miljön och nya idéer skapas för att försöka minimera den påverkan 

som utvecklingen kan ha. Exempelvis kan destinationerna förstöra skör natur, 

förorena vatten eller importera allt de behöver till platsen vilket skadar den lokala 

ekonomin. Bland annat genom att många av de nya destinationerna anläggs i och 

kring natursköna områden skapas en påfrestning på miljön (Simao & Partidario, 

2012). För att kunna skapa en form av ekologisk hållbarhet på sikt är det viktigt att 

undersöka olika prognoser om hur framtiden kan komma att bli.  

 

På grund av den globala uppvärmningen, är förutom jordbruk, turism den industri 

som prognoser för hur världen kan komma att ändras viktiga. Vid en 

destinationsutveckling idag bör planeraren tänka på framtidens spådda ökade 

havsnivåer, det ändrade klimatet med mera (Ibret et.al, 2013). Tidigare forskning har 

förutom detta lagt fokus på hur en del nationalparker och unika platser blir etablerade 

som attraktioner för turism. Detta är något som tidigare forskning inte endast anser 

vara negativt utan det kan även fungera som något positivt för de lokala invånare 

som befinner sig i närheten av dessa områden (Jamal & Stronza, 2009; Simao & 

Partidario, 2012; Ruhanen, 2013; Haukeland, 2011).  Likaså Látková och Vogt 

(2011) trycker på att innan en destination byggs är det viktigt att förstå vad 

lokalbefolkningen tycker om destinationen och den påverkan som utvecklingen 

förutsetts ha för området (Látková & Vogt, 2011). Detta förtydligar Haukeland et. al 

(2011) samt Haven-Tang & Sedgley (2014) där deras studier visar på att 

destinationsutvecklare på landsbygden bör ta tillvara på den lokala rösten och 
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samarbeta med lokalbefolkningen. Om destinationsutvecklaren väljer att inte arbeta 

med lokalbefolkningen och lyssna till vad de har att säga, kommer detta troligtvis 

orsaka att det går dåligt för destinationen (Haukeland et. al, 2011; Haven-Tang & 

Sedgley, 2014). TCR är inte enbart en destination utan mer specifikt en resort. 

Författarna kategoriserar resort som en underkategori till destination och dess 

utveckling som en resort följer inte enbart en destinationsutveckling utan även en 

resortutveckling.  

 

4.3 Resortutveckling 
 

En resort är en plats som kan ta emot och husera turister. En av de grundläggande 

idéerna är att gästerna ska kunna både bo och äta på platsen samt att de vill åka dit 

och semestra och ta del av de aktiviteter som erbjuds på platsen.Via tidigare 

forskning omkring utvecklingar av resorter är det tydligt att några idéer om resorter 

är allmängiltiga och anses därmed vara sanna, som till exempel att en av de 

grundläggande ideérna är att de som besöker en resort ska vilja stanna i den och inte 

bege sig utanför dess area (Barnett, 2005; Andriotis, 2008). Barnett (2005) menar att 

det finns tre typer av risker vid en utveckling av en resort, planeringsrisk, 

utvecklingsrisk och driftrisk (egen översättning). De olika riskerna fokuserar på de 

olika delarna av en destinations livsstid (Barnett, 2005). Andriotis (2008) menar att 

det mesta av forskningen kring utvecklingar av resorter görs efter att de har byggts 

då det är lättare att få tillgång till material som inte längre hålls hemlig. Däremot 

finns det inom turismen mycket forskning kring landsbygdturism.   

 

4.4 Landsbygdsturism 
 

Det finns tillika en del forskning kring destinationsutveckling som ett medel i 

regional utveckling. Forskningen handlar främst om areor som vid nuläget inte tar 

tillvara på de turismmöjligheter som finns, men som skulle kunna utvecklas till att bli 

destinationer. Där Bianu et.al (2013) påpekar svårigheterna med att definiera ett 

ruralt område, samt vad som bör anses vara just ett ruralt område.  Följande är något 

som bedöms utifrån olika människors åsikter om vad de anser borde vara landsbygd. 

Detta är något som kommer att variera både inom en nations gränser men vidare via 

olika länder beroende på befolkningstäthet och invånarantal (Bianu et.al, 2013; 
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Afrodita, 2012). Afrodita (2012) menar att en av de främsta anledningarna till 

regional utveckling av turism i industriländer kan vara ett försök till att minska 

eventuella olikheter mellan städer och landsbygd. Medan det i utvecklingsländer görs 

med syfte att utveckla landet som helhet och därigenom förhoppningsvis kunna 

minska klyftan mellan dessa länder och industriländer (Afrodita, 2012).   

 

Det finns två typer av landsbygdsturism. Det första är när lokala företag som 

lantbruk och privatägda hem skapar ett företag och gör sitt företag till en destination, 

som  exempelvis ett lantbruk som tar emot gäster som vill uppleva hur det är att leva 

på en gård, eller privatägda hus blir till Bed & Breakfast.  Den andra är när företag 

går in och gör större destinationer på landsbygden som en resort eller liknande 

(Zdorov, 2009).  Turism kan som tidigare nämnts, användas som ett verktyg för 

utveckling, både lokalt, regionalt och nationellt. Som i alla former av turism ökar 

konkurrensen även för landsbygdsturism. Detta medför att destinationer måste vara 

ännu mer vaksamma på att deras destination är hållbar och att de har något som 

lockar turisterna till just deras destination. Ett problem med destinationer på 

landsbygder kan vara att de ligger på svåråtkomliga ställen, dels att det kan saknas 

kollektivtrafik till platsen, samt att destinationen kan ligga en bit från en större väg 

(Haven-Tang & Sedgley, 2014). 

 

Det är viktigt att alla intressenter är engagerade i utvecklingen av destinationen på 

landsbygden då en destination kan förstöra någons levebröd, till exempel fiskare som 

inte kan fiska i samma utsträckning på grund av destinationen (Haven-Tang & 

Sedgley, 2014). Utvecklingen av en destination  kan dessutom påverka samhället 

genom att kommersialisera den lokala naturen och sälja den som en 

turismupplevelse. Utvecklingen kan å andra sidan skapa en lokal stolthet över 

destinationen genom att den finns där som en kraft (Rukuižienė, 2014).  

 

Ett av de problem som uppstår vid destinationsutvecklingar är att de särdrag som 

först drog gästerna till destinationen, kan försvinna vid överexponering (Tan et. al, 

2013). Destinationens vilja att bevara kännetecknerna för destinationens skull, gör att 

lokalbefolkningen tar skada genom att de inte tillåts att utvecklas med de större 

städerna runt omkring, detta för att bevara en viss känsla på destinationen. Det kan 

likaledes bli att lokalsamhället måste spela en påhittad roll inför gästerna, medan de 
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lever ett annat liv annars utanför turisternas ögon. Detta skapar inte bara oäkta 

autencitet, det gör likaså att lokalbefolkningen måste leva ett dubbelliv, allt för att 

gästerna ska fortsätta att komma (Tan et. al, 2013)  

 

På grund av den snabba tekniska utvecklingen och urbaniseringen, inte bara i 

västvärlden men nästan helt globalt, lever människor i en miljö som de inte är skapta 

för. Detta tros vara en av faktorerna till varför fler och fler personer söker sig till 

landsbygden och pittoreska städer när de är på semester. Det är en flykt bort från 

storstäderna och in i gröna områden där livet kan påminna mer om hur de tror de vill 

leva (Ibret et. al, 2013). Att vilja fly vardagen och storstäderna är populärt i ett flertal 

länder. I Danmark är sommarhus den vanligaste och viktigaste formen av turism. Det 

är inte bara positivt med sommarhus, utan det för dessutom med sig problem som 

ökad belastning på infrastrukturen under enskilda månader, kostnader för att hyra, 

samt att överexponeringar av semesterbyar gör att många turister anser att de tappar 

sin charm och därav överger sina sommarhus (Tress, 2002).  

 

4.5 Sammanfattning av litteraturöversikten 
 

Litteraturöversikten visar på mycket forskning kring destinationsutveckling från flera 

olika perspektiv som till exempel landsbygd och hållbarhet. Mycket av den tidigare 

forskningen har intresserat sig för hur de olika aktörerna samarbetar och vikten av att 

lokalbefolkningen involveras i utvecklingen och då främst i utvecklingsländer. Det 

finns vidare mycket forskning kring hur utvecklingen kan vara med och användas 

som ett medel för att utveckla landsbygd eller utvecklingsländer. Litteraturöversikten 

visar även på möjligheten till mer forskning kring hur olika aktörer är involverade i 

utvecklingen. Den visar även på brister i forskning kring när de olika intressenterna 

blir involverade, på vilka nivåer de kan bli intresserade i en destinationsutveckling 

samt vad deras roll kan bli eller utvecklas till genom utvecklingens gång. Detta ger 

uppsatsen möjlighet till att fylla delar av detta behov av mer eller djupare forskning 

genom att undersöka de olika involverade intressenterna och aktörerna för 

utvecklingen av TCR och dessutom inom ett industriland vilket inte tidigare har 

fokuserats lika mycket på.   
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5 Bakom uppbyggnaden av en turistdestination - The Circle 

Resort 
 

I detta kapitel presenteras de aktörer och intressenter som har varit av intresse för 

studien. Först i kapitlet kommer en förklaring till vad TCR planeras att utvecklas till. 

Detta  följs av en presentation av de empiriska källor som använts. 

 

Bild Nr. 1 Översiktskarta över Småland där Figeholm är utmärkt (egen modifiering) 

http://2.bp.blogspot.com Hämtad 2014-12-19 

 

5.1 The Circle Resort 

Förebilden till TCR är den senast byggda Lalandia, en resort  i Billund i Danmark 

och precis som Lalandia planeras TCR att bli som en hel liten stad (Kristian 

Wendelboe, 2014-11-06; Lalandia, 2014-11-08). Resorten kommer att bli en fritids- 

och upplevelseanläggning som byggs och drivs efter de bästa energibesparande och 

miljövänliga metoderna och är inte enbart för turister utan anläggningen ska även 

kunna nyttjas av lokalbefolkningen. Det kommer finnas vattenland, minigolf, en 
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gäst- och småbåtshamn, aktivitetshall med bland annat en ishall samt restauranger 

när projektet är klart. De flesta av husen planeras att säljas vidare som privata 

sommarhus. Arbetet med att utveckla TCR kommer att ske genom tre etapper där de 

två första har fått sina detaljplaner godkända.  

 

Bild Nr. 2 The Circle Resort som färdigställd destination.  Från the Circle Resort/ om 

Projektet  Hämtad 2014-12-19  Länk: http://thecircleresort.com 

De två första etapperna berör främst byggnationer på land och utvecklingen av ett 

aktivitetscenter. På området kommer det att byggas närmare 1000 små och stora 

bostads- och gästhus där en del av dessa planeras att placeras på pålar i vattnet, andra 

på en pir samt några i skogspartier. Det planeras dessutom att byggas tre öar ute i 

vattnet som  även de ska ha stugor till uthyrning. Den sista etappen är för närvarande 

under diskussion och inget är därmed bestämt angående byggnationerna i vattnet då 

all byggnation i vattnet kommer ske i denna etappen.  Förväntan från Oskarshamns 

kommun och entreprenören är att The Circle Resort ska komma att besökas av ca 

4000-5000 besökare per dygn under högsäsongen (Figeholms Konferens A, 2014-10-

13).  

För att sätta detta i perspektiv går det att se till Böda Camping som ligger på norra 

Öland och är en av de största campingplatserna i Sverige. De har ungefär 9000 

besökare per dygn under högsäsongen (Lotta Ruchatz, 2014-10-21). På platsen för 

den tilltänkta destinationen finns sedan tidigare en liten camping och 

konferensanläggning med runt 100 fristående stugor och 25 stycken rum och 

lägenheter i en hotellbyggnad, samt möjligheter till att spela golf på en nio-hålsbana, 
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träna på gym, spela minigolf och bada vid stranden (Figeholms Konferens B, 2014-

10-13). 

 

5.2 Presentation av empirikällorna 

Författarna genomförde fem stycken intervjuer genom telefon- , survey- och 

personintervjuer. Då destinationen inte är byggd ännu var det lite svårt att hitta 

informanter då det inte är många involverade ännu.  

Den första intervjun var en personintervju med Rädda Fågelöfjärden (RFF). De är en 

intresseorganisation från Figeholm som har som mål att stoppa etapp 3 i 

utvecklingen av TCR. Då de är den enda intresseorganisationen som existerat kring 

detta projektet såg författarna RFF som en viktig intressent då de representanterar 

den del av lokalbefolkningen som är emot TCR och främst utvecklingarna i vattnet 

vilket etapp tre involverar. RFF var informanter då de under intervjun pratade fritt 

om vad de gör.  Den andra personintervjun genomförde författarna med Karin 

Ekebjär som är turismsamordnare på Regionförbundet. Författarna ansåg att 

Regionförbundet är intressenter i utvecklingen av TCR då Regionförbundets roll är 

att erbjuda bland annat samordning samt ekonomiskt stöd för projekt som är till 

fördel för hela regionens utveckling. Det är en politiskt styrd organisation som ägs av 

Kalmar läns 12 kommuner samt landstinget (Regionförbundet, 2014-12-09). Karins 

roll som turismsamordnare är att underlätta för turismen i regionen samt att jobba 

med projekt som lockar fler turister till regionen (Karin Ekebjär, 2014-12-01).  

Då två av de som författarna ville ha personintervjuer med inte hade tid att ta emot 

fick intervjuerna genomföras med hjälp av en survey istället. Länsstyrelsen 

hänvisade författarna vidare till den första vilket var Pär Hansson, Planchef i 

Oskarshamns kommun. Författarna såg redan innan de blev hänvisade till 

Oskarshamns kommun dem som en viktig intressent då TCR byggs i kommunen. 

Den andra personen som författarna skickade surveyn till var Hanna Hägg som 

jobbar som turistchef för Västervik Framåt AB vilket är Västerviks näringlivs 

företag. De arbetar med att skapa tillväxt för Västervik genom att gynna bland annat 

näringslivet, besöksnäringen samt företagsetableringar (Västervik Framåt, 2014-12-

09). Västervik Framåt AB är en viktig intressent då de som nämnts arbetar med 

tillväxt.  
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Den sista intervjun var en telefonintervju med Annika Carlsson som är Informatör på 

OKG. Författarna anser att kärnkraftverket är en intressent då de ligger i närheten 

och kan bli till både en säkerhetsrisk för TCR och omvänt, samt att det kan påverka 

turisterna som besöker TCR då turisterna kan ha åsikter om att semestra nära ett 

kärnkraftverk. Då de inte anser att de är en intressent till TCR använde författarna 

dem som informanter och pratade allmänt om säkerheten och deras åsikter gällande 

den kommande destinationen.   

 

5.3 Icke-intervjuerna 
Författarna hade även några bortfall från de tilltänkta intervjuer. Författarna ansåg att 

Länsstyrelsen i Kalmar län skulle vara en bra intressent då de har kommit upp i 

rapporter gällande TCR. Författarna kontaktade först Länsstyrelsen i Kalmar län men 

de hade just nu ingen person som höll på med turismelaterade frågor samt att de inte 

kunde kommentera den pågående överklagelsen som de har fått in mot etapp två 

(Länsstyrelsen, A, 2014-12-09). Då det gäller en destinationsutveckling såg 

författarna Tillväxtverket som en viktig intressent och kontaktade Tillväxtverkets 

lokala avdelning Småland och Öarna men de sa att de inte hade någon kommentar 

angående TCR och vidarebefodrade författarna till deras huvudkontor i Stockholm. 

Där tog det stopp med motiveringen att Tillväxtverket inte kunde delta på grund av 

att de ska agera som en politiskt oberoende myndighet och därav kunde de inte uttala 

sig om utvecklingen (Christina Rådelius, 2014-11-28).  

Den intressent som författarna såg som viktigast var WWPs ena entreprenör och 

drivande person bakom projektet av TCR, Kristian Wendelboe. Författarna hade 

genom stora delar av uppsatsskrivandets gång mailkontakt med Kristian och höll på 

att planera in en intervju. I början av december stoppades plötsligt etapp tre av TCR 

av samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamn och författarnas kontakt med honom 

sattes på is då han behövde engagera sig i det framför att hjälpa författarna (RFF-fig, 

2014-10-17) . Förutom detta hamnade WWP i hetluften ett par veckor senare när 

SVT avslöjade att företaget har varit misshänvisande  mot Oskarshamns kommun 

gällande tidigare byggnationer som skulle finnas i Skurup (Ahlgren, 2014-12-17). 

Författarna har förståelse för att Kristian inte längre har tid att hjälpa uppsatsen 

genom en intervju men då denna intervju var tänkt att bli en av de viktigare för 

insamlingen av empirin i denna uppsats, krävdes det att författarna tänkte om och 
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beslut togs om att frångå att bara få empirisk fakta från intervjuer utan att även 

komplettera med sekundära källor som TCRs hemsida där mycket information finns 

om projektet.  

Då dessa intressenter som tackat nej till intervjuer fanns med på författarnas egna 

intressemodell valde de att ta reda på aktörernas och intressenternas roll genom att 

undersöka deras hemsidor och på detta sätt se vad deras roller i 

destinationsutvecklingen kan tänkas vara. 

 

6 Actor-Network Theory 
I detta stycket kommer det presenteras hur destinationsutveckling kan ses som ett 

nätverka av interessenter och aktörer. Författarna valde att använda sig utav ANT 

på grund av deras fokus på aktörerna som är involverade i projektet med TCR. 

Precis som Pollack et. al, (2013) skrev gick författarna in i arbetet med ett hum om 

vilka aktörer som existerade.   

 

ANT (Actor-Network Theory) gör, som tidigare nänmt, ingen skillnad mellan 

människor och icke-människor som platser och ting, utan alla är aktörer. Teorin har 

sina rötter i både sociologiska - , antropologiska -  och teknologiska studier och var 

starkt influerad av både grundad teori och semiotik (Silvis & Alexander, 2014).  

 

En av anledningarna till varför ANT har blivit populärare nu de senaste åren tror 

Arnaboldi & Spiller (2011) beror på att det är en teori som räknar med alla faktorer 

och aktörer, mänskliga som icke-mänskliga, samt både sociala och teknologiska 

element vilket skapar en bättre bild över hur alla komponenter hänger samman. 

Genom att de icke-mänskliga aktörerna inte kan föra sin egen talan blir de 

människor, naturskyddsföreningar, organisationer som för de icke-mänskliga 

aktörernas talan själva till aktörer.   

 

Turismindustrin har mer och mer börjat inse vikten av nätverk för att förstå vart 

industrin passar in bland alla omkringliggande aktörer som vid en första glans inte 

har något med turism att göra (Arnaboldi & Spiller, 2011). ANT tar hänsyn till att 

aktörer ändras och utvecklas hela tiden med ändrade grupper, individer, kulturella 
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värderingar, politik med mera vilket gör den till en flexibel teori (Silvis & Alexander, 

2014).  En av de akademiker som ANT har influerats av, Bruno Latour, sa en gång 

att ANT inte är ett sätt att förklara samhället utan ett sätt att lära sig från aktörer om 

hur samhället är skapat kring dem. ANTs nätverk är inte som andra nätverk, den är 

en metafor, endast gjord för att visa på osynliga kopplingar mellan aktörer och detta 

gör att olika personer ser olika aktörer i samma nätverk (Bajde, 2013).  

 

Som tidigare nämnts förklarar ANT hur förhållandet mellan aktörer ändras och teorin 

används ofta för att se hur ett nätverk av aktörer ändrar sig beroende på olika 

händelser (Silvis & Alexander, 2014). En av de andra inspiratörerna bakom 

teorin,  Callon (2001) förklarar att ANT är ett analytiskt redskap för att se hur 

samhället är uppbyggt och då inte som andra teorier, förklara hur samhället blev 

byggt. Istället beskriver ANT hur samhället konstant byggs och ändras. Genom att 

beskriva hur samhället byggs och visar på att det aldrig slutar byggas utan bara 

ändras är ANT nyanserat och ger på detta sättet en bredare och fördjupad bild över 

hur nätverket fungerar (Callon, 2001) som hur olika intessenter påverkar 

utvecklingen av TCR. De kommer in i projektet för att göra en sak men kan under 

projektets gång uträtta andra saker och på det sättet få en ny roll i nätverket.  

 

Vad som hjälpter turismindustrin inom ANT är dess syn på att inte skilja mellan 

mänskliga och icke-mänskliga aktörer. Inom turismindustrin är det nödvändigt att se 

till alla aktörer för alla spelar en roll i turismupplevelsen. Aktörerna är allt från 

hotellpersonalen, inköparna, försäljarna till stranden och naturen på destinationen. 

Allt spelar en stor roll för upplevelsen och är kopplade till varandra inom ANT 

(Arnaboldi & Spiller, 2011).  

 

Det finns flera positiva attribut med ANT. Som tidigare nämts är det en teori som 

blivit mer populär och används mer på senare år och det tror Roberts (2012) har att 

göra med globaliseringen. Då ANT visar på alla aktörer utan att särskilja någon och 

helt utan att ta någon hänsyn till aktörerns värde eller atributer, sträcker sig nätverket 

över landgränser och kopplar samman lokala med globala aktörer (Roberts, 2012; 

Durepos & Mills, 2011; Latour, 1996).  Latour (1996) ser till fördelarna med 

heterogenitet samt att tillföra interobjektivitet till den akademiska världen och dess 

forskning. Genom att frånse aktörernas maktposition och plats i samhället ger ANT 
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en mer trovärdig och uppfriskande bild över hur ett nätverk av aktörer ser ut och 

formas inom industrier och platser (Callon, 2007). 

 

En av de negativa aspekterna med ANT som flera författare håller med om, är hur 

vaga gränserna är mellan aktörerna då det ibland inte går att urskilja vad en aktör 

börjar och den andra slutar (Silvis & Alexander, 2014; Alcadipani & Hassard, 2010; 

Callon, 2007) Det går inte, genom att se till ANT särskilja vilken aktör som är 

väsentlig och har den största makten från de som är obetydliga och inte har något av 

vikt att tillägga (Callon, 2007). Alcadipini och Hasard (2010)  följer i Latours (1996) 

spår och beskriver att de största problemen med ANT är att det helt frånser politiska - 

,sociala - och ekonomiska aspekter hos aktörerna samt att samtidigt som ANT tar 

med flera aktörer, utesluts och inkluderas även några aktörer som inte bör tillhöra 

nätverket. Enligt detta har alla intressenterna kopplade till TCR samma värde vilket 

kan ses som missvisande då det kan tyckas att det bör finnas några intressenter med 

mer makt än de andra. Senare i uppsatsen står det om hur RFF, en intressent som kan 

verka ha relativt liten makt till att faktisk kunna påverka beslutet om att bygga TCR, 

visar sig faktiskt kunna påverka några andra intressenter tillräckligt för att göra 

skillnad.  

 

6.1 Hur ett nätverk av intressenter blir till en turistdestination 
6.1.1 Vill och kan påverka  

Av de intressenterna som författarna valde ut är RFF, Regionförbundet, Oskarshamn 

Kommun, Kristian Wendelboe och Länsstyrelsen de som har både viljan och makten 

till att kunna påverka TCR. Då Länsstyrelsen och Kristian Wendelboe inte kunde 

intervjuas, kommer fokuset hamna på de andra tre intressenterna.  

 

Den intressent som har mest påverkan av dessa tre är Oskarshamn Kommun. De har 

något som kallas planmonopol vilket kortfattat betyder att de bestämmer vad och hur 

mycket som får byggas i kommunen (Pär Hansson, 2014-12-02). De har jobbat med 

projektet sedan 2008 då WWP först började ansöka om tillstånden och projektet 

startade. Oskarshamn kommuns roll inom projektet är att de möjliggör byggnationen 

juridiskt sett via detaljplaneringen (Pär Hansson, 2014-12-02). 
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Regionförbundet har även de varit involverade i TCR sedan 2008 då Wendelboe tog 

kontakt med dem för att ansöka om ekonomiska medel för att kunna komma igång 

med projektet. Länsstyrelsen hade vid den tidpunkten en man anställd som jobbade 

för att få utländska etableringar till Kalmar län, samtidigt jobbade Länsstyrelsen med 

att få investerare att uppmärksamma och investera i projektet. Deras roll i byggnaden 

av TCR är frånsett vad redan presenterats att göra uppdrag från kommunerna. 

Beroende på vad kommunerna vill och har velat att Regionförbundet ska göra ändras 

deras arbetsuppgifter rörande TCR (Karin Ekebjär, 2014-12-01). Karin anser att de 

inte direkt kan påverka projektet längre utan deras jobb är nu att stötta Kristian och 

han besökte Regionförbundets kontor vid flera tillfällen under projektets gång (Karin 

Ekebjär, 2014-12-01). Detta ligger i linje med hur Silvis och Alexander (2014) 

skriver om hur aktörers roller ändras under tiden och att samma aktör kan ha flera 

olika roller innan ett projekt är färdigt men även efteråt.  

 

RFF är en intresseorganisation då alla personerna inom den är privatpersoner som 

har ett intresse i vad som kommer att ske med Figeholm och närliggande område då 

de alla har anknytning till området, antingen som sommarhusägare eller invånare. De 

har under hela projektets gång gjort vad de har kunnat för att stoppa de delar av 

projektet som de inte vill ska byggas. De har dels överklagat beslut samt att de har 

gjort namninsamlingar som de presenterat till politikerna i kommunen och de gav 

politikerna en guidad tur i området där TCR ska byggas för att de med egna ögon såg 

hur platsen såg ut som de höll på att bestämma över. Flertal av politikerna hade 

aldrig varit i Figeholm tidigare och då inte heller sett platsen utan gjort alla sina 

bedömningar enbart efter vad ansökningarna sagt (RFF, 2014-11-05).  

 

6.1.2 Inte vill eller kan påverka  

Som Bajde (2013) skrev kan olika personer se olika aktörer i samma nätverk. 

Eftersom de kommande två antingen inte vill eller kan påverka TCR skulle några 

nödvändigtvis inte komma att se dem som aktörer i nätverket. Författarna anser dock 

att även om dessa två inte har en aktiv roll i destinationsutvecklingen kommer de 

ändå påverkas av dess uppkomst, dock är de två aktörer som kan komma in mer 

aktivt i nätverket när destinationen väl är byggd. Den första är OKG som har en 

policy att hålla sig neutrala till sin omvärld och kan därför varken vara för eller emot 

utvecklingen. Enligt Annika Carlsson (2014-12-11) lever och fungerar OKG som 
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andra kärnkraftverk i en egen bubbla och deras enda åsikter är gällande saker som 

sker innanför staketet. Detta gör inte att de är helt oberoende då de blir till en 

sekundär intressent. Även om de inte har några åsikter om destinationsbyggnationen 

kan det komma att påverka dem genom ökad trafik i området. Detta är inte OKGs 

arbete att hålla reda på eller ordna för utan det är Länsstyrelsens uppgift. OKG har en 

kontinuerlig dialog med både Länsstyrelsen och andra myndigheter rörande allt som 

rör kärnkraftverket och måste rapportera alla incidenter som händer på kraftverket till 

dessa (Annika Carlsson, 2014-12-11).  

 

Västervik Framåt AB har ingen aktiv roll i utvecklingen och anser sig därför inte 

kunna påverka utvecklingen men Hanna Hägg som är turistchef säger att det ligger i 

deras indirekta intresse att följa utvecklingen av projektet då det ligger i deras 

besöksregion (Hanna Hägg, 2014-12-01).  

 

6.1.3 Följd av deras påverkan 

Den tredje december 2014 kallade politikerna i Oskarshamns kommun till 

presskonferens där de meddelade att de har stoppat etapp tre efter att ha lyssnat till 

allmänheten och miljöexperter om deras oro. Partierna har satt ihop en skrivelse till 

samhällsbyggnadsnämden med förslag om att etapp tre ska arbetas om. De 

huvudsakliga delarna som innefattar etapp tre är även de sakerna som politikerna vill 

ta bort, nämligen piren, stolphusen samt de konstgjorda öarna (Åsa A Cederbom, 

2014-12-03). RFF som har tryckt på för att få etapp tre stoppat var tillfreds  över 

beskedet och känner att deras möda varit värt besväret. Föreningen kommer att 

finnas kvar då etapp tre är under omkonstruktion och inte är helt borttagen. Kristian 

Wendelboe var naturligtvis inte glad när nyheterna nådde honom och sa att det är 

synd att investeringar för flera miljoner riskerar att försvinna för ”en grupp 

pensionärer tycker om sin privata havsutsikt” (Sverigesradio, P4 Kalmar, 2014-12-

03). 

 

Pensionärerna som Kristian pratar om är troligtvis RFF då de står bakom 

namninsamlingarna samt jobbat med att få politikerna att stoppa etapp tre. En annan 

aktör som varit viktig i beslutet är naturen och påverkan som TCR kommer att 

betyda för den. Då naturen inte själv kan protestera blir naturexperter dess röst. 
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Naturen är precis som ANT beskriver, en aktör, och lika viktig som det mänskliga 

(Arnaboldi & Spiller, 2011).  

 

7 Intressemodell 
Inom detta kapitel kommer intressemodellen att behandlas och kapitlet avslutas med 

en analys och empiridel av just denna modell. Denna modell valdes då den av 

författarna ansågs kunna koppla ihop de olika intressenterna med varandra och för 

att se hur de hänger ihop. 

 

 

 

Bild Nr. 3 Bild på en intressmodell, Källa: gmservices.com  Whight, Bill Hämtad 2014-11-27 

 

“Intressenter är de aktörer med ett intresse i vardagliga problem och inkluderar alla 

individer, grupper, eller organisationer, direkt influerade av handlingarna andra gör 

för att lösa ett problem”(egen översättning) (Gray, 1989:5) 

 

Olika aktörer vill och har olika mål med sin medverkan vid utvecklingen av 

destinationer. Det första problemet är att kunna identifiera och hitta dem samt att få 

dem att förstå att de är involverade i turism. Sedan bör de olika aktörerna kunna 

komma fram till en form av samarbete för att utvecklingen av en destination ska gå 

framåt (Jamal & Getz, 1995). Bild Nr. 3 visar på vilka de olika intressenterna kan 
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vara vid en destinationsutveckling. En annan åsikt om aktörerna är hur de identifieras 

och hittas och därmed kan bli involverade i turismutvecklingen samt hur de borde bli 

involverade i utvecklingen. Då det ibland kan vara svårt att hitta de aktörer som har 

intresse i utvecklingen eller blir påverkade av den. Detta gör att som tidigare nämnts 

i texten, det svårt att få aktörerna att arbeta ihop då de i princip kan ha helt skilda 

åsikter om hur destinationen bör utvecklas. Det viktiga är dock att lokalisera och 

hitta dem, det behöver i sin tur inte leda till att alla påverkar utvecklingen lika 

mycket bara de får sina åsikter hörda angående utvecklingen kan räcka. 

 

De olika aktörerna kan bli involverade antingen formellt eller informellt i 

utvecklingen. Detta kan ske genom olika forum såsom, öppna möten, fokusgrupper, 

konsultuppdrag, enkäter med mera (Sautter & Leisen, 1999; Byrd, 2007). 

Lokalsamhället kan generellt beskrivas bli involverade i utvecklingen på tre olika 

sätt, variant ett där de blir informerade om utvecklingen och hur det kommer att bli 

där de inte kan påverka. Alternativ två innebär i sin tur att de blir involverade och 

kan informera utvecklarna om sina åsikter men att det inte kan påverka beslutet i alla 

fall, då de inte har någon beslutsmakt. Slutligen i variant tre kan de både informera 

om sina åsikter och dessutom påverka besluten som tas om utvecklingen och hur det 

skall bli. Dessa tre synsätt gäller inte enbart för lokalsamhället utan kan som princip 

användas för att beskriva alla de olika aktörerna som kan bli inblandade i 

utvecklingen (Byrd, 2007).  Denna modell ansåg författarna var intressant då 

författarna ville kunna skapa samband mellan de aktörer som författarna hittade 

under uppsatsens gång. Författarna ville kunna påvisa eventuella skiftningar i hur de 

fungerar beroende på vart i utvecklingen destinationen befinner sig.   
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7.1 Intressemodell för utvecklingen av TCR 
 

 

 

Bild Nr. 4  Intressemodellen gjord av författarna 2014-12-09 

Ovanstående modell är en konstruktion som är utvecklad av författarna. Den är till 

för att visa på de olika intressenterna som är identifierade för utvecklingen av 

destinationen. Den visar inte på alla de som har varit eller kommer att vara 

involverade i utvecklingen utan endast de som under uppsatsens gång har blivit 

sedda som viktiga. Till exempel är olika företag inhyrda för att göra eller har 

gjort  undersökningar och ansökningsmaterial åt både kommunen och Kristian 

Wendelboe som inte nämns i denna uppsats. Då de anses jobba åt någon eller några 

av de intressenter som finns med i modellen. OKG är i sin egna bubbla därför att de 

inte direkt är en intressent till utvecklingen då de varken kan eller vill påverka 

utvecklingen men ändock finns i närheten (Annika Carlsson 2014-12-11). Författarna 

valde dessutom att lägga till en miljö- bubbla därför att den ansågs vara en viktig del 

i utvecklingen för de flesta intressenterna som kontaktats på olika sätt. Till exempel 

går det att utläsa i underlaget för hur TCR ska byggas att det finns ett miljötänk (The 

Circle Resort, C, 2014-12-15). Gruppen RFF har tydligt visat att de tänker på miljön 

i form av att de vill skydda skärgården från att exploateras (RFF- fig, 2014-12-12). 
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Länsstyrelsens jobb är att till stora delar undersöka hur miljön förändras och kan 

påverkas både positivt och negativt av utvecklingar inom länet (Länsstyrelsen, (B), 

2014-12-12).  

 

7.1.1 Kommunikation   

En viktig del för att kunna utveckla en destination är att kunna identifiera och hitta de 

olika intressenerna som kommer att bli involverade. Det gäller även att dessa inser 

att de är involverade och har en roll i utvecklingen (Jamal & Getz, 1995). I relation 

till TCR kan detta ha betytt att utvecklaren behövde börja med att kontakta 

Oskarshamns kommun för att inleda en kommunikation. Därutöver fungerar 

Regionförbundet i Kalmar län som en starthjälp för utvecklingar inom turism. 

Särskilt då utvecklingen av TCR tog sin början 2008 fanns det för tillfället en 

speciell agenda inom länet med att försöka få in utländska entreprenörer i länet. En 

del av det som Regionförbundet kunde hjälpa till med var att locka investerare till de 

olika projekten som ville utvecklas i länet (Karin Ekebjär 2014-12-01).  

Det ligger dessutom under kommunens ansvar att bestämma över planerna av 

utvecklingen då de har något som kallas för planmonopol vilket har nämnts tidigare i 

uppsatsen. Där de har beslutsmakt över vad och hur mycket som får byggas inom 

kommunen (Pär Hansson, 2014-12-02). Rent utvecklingsmässigt går det då att tänka 

sig att det har varit viktigt för entreprenören att kommunicera sina planer till 

kommunen. För att kunna invänta respons från dem och göra dem införstådda med 

vad utvecklingen betyder för att undvika missförstånd. Missförstånd kan vara 

onödiga och tidskrävande för att entreprenören då kan behöva förklara allt igen och 

förtydliga vad som sagts tidigare. En annan viktig del har förmodligen varit att kunna 

förmedla tillräckligt med information till de företag som har gjort olika 

undersökningar för både Oskarshamns kommun och WWP. Då det är bra om de vet 

vad som förväntas undersökas av dem, vilket gör att informationen blir användbar.  

Ytterligare en stor del av projektet är ansökningsprocesser till olika myndigheter för 

att kunna komma vidare i projektet. Detta är något som delats upp i tre etapper och 

ansökts i just etapper då projektet som helhet kan tänkas vara för stort för att kunna 

genomföras under en enda etapp. Länsstyrelsen liksom kommunen är här de stora 

beslutsfattande instanserna. Då det är dem som  tidigare nämnts har rätten till att 

besluta om vad och hur mycket som ska byggas. Länsstyrelsen är den instansen som 
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avgör och arbetar med miljöfrågor, riksintressen med mera som berör flera 

kommuner i länet. De inspekterar därutöver kommunens planering (Länsstyrelsen, C, 

2014-12-12). Då dessa olika ansökningar om tillstånd för exempelvis bygglov och 

strandskydd behöver övervägas och tänkas igenom, leder detta till en hel del 

betänketid och väntetid. Inom intressemodellen är det av intresse att uppmärksamma 

att olika intressenter kan ha olika mål med det de kommunicerar även om de har en 

gemensam idé om utvecklingen (Jamal & Getz, 1995).  Detta kan vara en av 

anledningarna till att ansökningsprocesserna tar tid då de relevanta myndigheterna 

behöver överväga alla olika intressenters åsikter och synpunkter om utvecklingen. Då 

myndigheterna inte bara har ett ansvar gentemot den drivande intressenten utan även 

mot samhället i övrigt poängterar Pär Hansson (2014-12-02) att de behöver skilja på 

kommunens myndighetskrav och intressentens kommersiella intresse vid planeringen 

och utvecklingen av TCR.  

 

7.1.2 Föränderliga konstellationer   

Vidare uppmärksammar intressemodellen skillnader i vad de olika  intressenterna 

kan göra för att påverka nätet. Byrd (2007) menar att intressenterna kan grupperas i 

tre kategorier. Den ena kategorin innebär att delar av nätverket blir informerade om 

utvecklingen. I fallet med TCR kan exempelvis Västervik Framåt AB, destinationer 

och andra turistorganisationer inom länet vara sådana som blir informerade om 

utvecklingen utan att bli tillfrågade om åsikter. En annan kategori är att medan 

exempelvis Regionförbundet kan ses som en intressent som blir tillfrågad för att 

andra delar av nätet vill höra deras åsikter men de påverkar inte de beslut som fattas. 

Slutligen finns den kategorin som innebär att intresenternas åsikter efterfrågas men 

också tas i betraktning för beslut. Detta kan exempelvis gälla intressenter som 

entreprenören, lokala samfundet,  Länsstyrelsen och kommunen allt beroende på vem 

som anses vara den som leder nätverket. Intressenternas möjligheter till att påverka 

det som händer med utvecklingen varierar dessutom genom vart i utvecklingen 

projektet ligger (Byrd, 2007). Det går därför att konkludera att intressemodellen 

följer ett interaktivt nätverk som konstant skiftar skepnad beroende på de olika 

situationerna som kan uppstå under utvecklingar av destinationer och befintliga 

destinationer.  

Detta går att tolka som om intressenter och andra turistdestinationer som under 

utvecklingsfasen blir eller hålls informerade utan att påverka destinationen kan efter 
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färdigställlandet få andra roller. Dessa nya roller inom nätverket kan innebära att 

deras åsikter nu har en påverkan på de beslut som tas genom exempelvis en önskan 

om samarbete eller gemensam marknadsföring. Eller som Karin Ekebjär (2014-12-

01) vid intervjun nämnde att Regionförbundet i början av utvecklingen konsulterade 

Kristian Wendelboe medan de i nuvarande fasen av utvecklingen enbart håller sig 

informerade om vad som sker utan att interagera med nätverket. När destinationen är 

klar kommer de eventuellt att bli aktiva inom nätverket igen och då jobba med att 

försöka skapa samarbeten inom länet. Där en av de arbetsuppgifter de kan komma att 

ha, blir att hjälpa till med att marknadsföra destinationen hos VisitSweden (Karin 

Ekebjär, 2014-12-01).  

 

8 Strategisk turismplanering         
Kapitlet tar upp de fem olika underkategorierna som ingår i denna teori. Teorin är 

tätt sammankopplad med empirin och analysen och detta gör att en teoridel följs av 

empiri och analys innan nästa teoridel förklaras. Författarna använde sig av 

strategisk turismplanering för att kunna lokalisera vilken variant av planeringsteori 

som används för utvecklingen av TCR. Då dessa teorier är greppbara men därutöver 

relativt enkla att koppla ihop ansåg författarna att denna planeringsstrategi passade 

bra in i det som författarna ville undersöka. 

Att planera för en turismutveckling var något som först började tas på allvar runt 

1960-talet då massturismen fick sin början. Då började en del av turistplanerarna 

använda sig av boosterism som idag är en av fem olika planeringsteorier inom 

turism. De andra fyra inom samma förhållningssätt är: ekonomisk teori, 

fysisk/rumslig teori, samhällsteori och hållbarhetsteori (Wisansing, 2005). Det finns 

dock flera andra teorier och förhållningssätt som en planerare kan använda sig av 

eller följa än dessa fem. Författarna valde de tidigare nämnda fem teorierna, under 

den sammanfattande teorin Strategisk turismplanering, för att de är tydliga och kan 

visa på tydliga samband mellan de olika aktörernas roller och vad för förhållningssätt 

som utvecklaren eventuellt följer. 

 

8.1     Boosterism 
Boosterism utvecklades som nämnts ovan under 60- 70-talet. Det var då början av 

massturismen och stor energi lades på att marknadsföra och att försöka öka 
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försäljningen till de olika platserna och destinationerna som fanns. Planeringen, som 

i detta tidevarv främst bestod av att marknadsföra sin plats då de ville ha flera turister 

på sina destinationer. Detta innebar i realiteten inte speciellt mycket av det som 

författarna idag anser är planering då de anser att planering är mer än enbart 

marknadsföring, men likväl är det detta som definierar boosterism. När boosterismen 

kom ansågs det att turism var bra och därför borde flera turister på en destination 

vara det bästa som kunde hända. De negativa aspekterna med flera turister på de 

olika destinationerna ignorerades och istället var fokus enbart på det positiva 

(Wisansing, 2005; Dízdarevíc, 2010). Marcoullier (2007) menar att denna teori är 

den som än idag vanligtvis används i USA vid planering av turism då den är politiskt 

enkel och syftar till att marknadsföra platsen. Det anses främst vara politiker och de 

som tjänar pengar på den ökade mängden av turister som intresserar sig för denna 

variant av planering. Dessutom menar Hall (2008) att boosterism idag vanligen 

används vid planering av mega- events såsom VM - och OS - arrangemang.  

 

Då TCR är under planering kan det undersökas om de följer den boosteristiska iden. 

Vid intervjun med Karin Ekebjär (2014-12-01) antyddes det att all turism som 

kommer till regionen är bra och att desto fler som kommer desto bättre. Detta kan 

tydas som att all turism är bra oavsett konsekvenser. Å andra sidan finns det genom 

Oskarshamns kommuns (D, 2014- 12-15) detaljplansprogram, information om att 

TCR bör undersöka hur miljön kan påverkas genom olika utredningar. Då även 

entreprenören bakom konceptet har en önskan om att denna utveckling bör ske med 

tanke på att skapa hållbarhet (The Circle Resort, A, 2014-12-15) går det att 

konkludera att boosterism inte är den strategi som används i denna utveckling. Men 

det är likväl av intresse att i framtiden marknadsföra och sälja platsen till turister då 

den under högsäsong beräknas ha cirka 4000 besökare per dag (The Circle Resort, A, 

2014-12-15). Detta betyder att viss marknadsföring kommer att krävas då stora 

mängder av turister förväntas besöka destinationen. Därav kan iden med de unika tre 

öarna och husen på vattnet ses som ett sätt att skapa en unik miljö som bör göra det 

lättare att sälja ut husen till presumtiva kunder då inget liknande i nuläget existerar i 

Sverige. 

 



Josephine Callton  2015-01-12 

Malin Nilsson  2TR41E
   

37 

8.2 Ekonomiska planeringsteorin 
Den ekonomiska planeringsteorin uppkom som en utveckling av boosterism där den 

huvudsakliga ideen var den samma om turismen. Här fokuseras det mer mot 

turismindustrin och hur denna kan tjäna på utvecklingen.  Där turismen erkänns som 

en industri som vilken annan. Med detta tankesätt borde turismindustrin generera 

flera jobb, attrahera flera utländska turister och utveckla regionerna som de befinner 

sig i. Den ekonomiska teorins grundidé är att användas som ett medel för att utveckla 

främst specifika regioner för att öka ekonomin i dessa områden. Ofta är dessa 

områden i eller i närheten av landsbygd. Fokus har här flyttats från att marknadsföra 

platser för att få dit fler turister till att tjäna pengar på dessa turister och därigenom 

utvecklas (Wisansing, 2005; Dízdarevíc, 2010; Hall, 2008).  Hall (2008) antyder 

dessutom att denna teori liksom boosterism inte har fokus på de möjliga negativa 

aspekterna med att utveckla turismindustrin utan intresset är enbart på hur och vem 

som kan tjäna ekonomiskt på en utveckling. 

Liksom under boosterism går det att antyda att Regionförbundet ser utvecklingen av 

TCR som en möjlighet för hela regionen att utvecklas och få flera turister. 

Därigenom kan regionen omsätta mer och utvecklas ytterligare. Särskilt om det 

beaktas att Regionförbundet har haft samarbeten för att hitta utländska investerare till 

regional utveckling (Karin Ekebjär, 2014-12-01). Oskarshamns kommun ser denna 

möjliga utveckling som något som kan generera jobb till kommunen och därav går 

det att tyda att de erkänner turism som en industri vilken de kan tjäna pengar på 

(Oskarshamns kommun, A, 2014-12-15). Detta skulle kunna antyda att 

Regionförbundet och kommunen tänker i banor som ligger i linje med den 

ekonomiska teorin angående utvecklingen av TCR. Entreprenören bakom TCR anser 

författarna borde anse att det som ska utvecklas är en del inom turismindustrin och 

därför erkänna turism som en industri där det självklart finns en ekonomisk tanke om 

att tjäna pengar. Detta följer den boosteristiska teorin mer då den ekonomiska teorin 

använder ekonomin för att utveckla, inte för egen vinnings skull.   

 

8.3 Fysiska/ Rumsliga teorin 

Härefter kommer den fysiska/ rumsliga teorin om turismplanering och inte helt 

oväntat härstammar denna teori från de två föregående. Däremot grundar sig denna 

teori snarare i hållbarhet gentemot turismen än i vinsten av den. Från denna 
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tankebana kommer teorier som Butlers TALC och Irritations index av 

lokalbefolkningen av Doxley (Wisansing, 2005). Med dessa som exempel blir det 

tydligt att det fokuseras mer på miljön och hur mycket den kan tåla och vart de 

eventuella gränserna går för att utvecklingen ska vara positiv från flera aspekter 

exempelvis, från lokalbefolkningens perspektiv. Det viktiga här är att värna om 

landskapet och skydda den från turismen och styra besökarna från att förstöra alltför 

mycket av naturen. Detta kan som i vissa nationalparker ske genom markerade 

gångstigar som turisterna bör följa. Denna teori fokuserar mer på omgivningens 

bärkrafter än vad de tidigare har gjort, dock utan att helt involvera alla aspekter som 

samhället och befolkningen (O´Sullivan et. al, 2014; Dízdarevíc, 2010; Hall, 2008). 

 

Utvecklingen av TCR erkänner den omgivande miljön genom att idén med projektet 

är att det ska bli hållbart och ge naturen en chans (The Circle Resort, A, 2014-12-15). 

Däremot går det inte helt att säga om den dessutom intresserar sig för de andra 

bärkrafterna som involveras i denna teori. Dock går det att anta att destinationen 

byggs för att finnas en längre period då den kommer att bli relativt dyr att konstruera. 

En av riskerna med en sådan utveckling är att det inte går som planerat och då finns 

en chans att projektet avstannar i utvecklingen. Detta kan leda till att projektet tär på 

de bärkrafter som den var tänkt till att utveckla som ekonomi, befolkning och miljön 

(RFF 2014-11-05). Oskarshamns kommun har myndighetsansvar som gör att de 

beaktar flera aspekter men även de är intresserade av att skapa en turistdestination 

som blir hållbar över tid (Oskarshamns kommun, D, 2014-11-15). Denna teori tar 

inte upp det lokala samhället eller befolkningen i diskussionerna om hållbarhet för 

dem (O´Sullivan et. al, 2014; Dízdarevíc, 2010; Hall, 2008). Detta gör det svårt att 

helt särskilja denna teoretiska ide från den ekonomiska och den samhälleliga teorin. 

Vilket leder till ett övervägande om att denna teori finns med som en grund i 

utvecklingen men inte är den huvudsakliga teorin som projektet planeras efter.   

 

8.4 Samhälleliga teorin 
Den samhälleliga teorin fokuserar på utveckling på det lokala planet och beaktar 

samhället och dess befolkning i sin utveckling av turism. Den fokuserar på de sociala 

och kulturella bärkrafterna för invånarna på det lokala stället där turism ska 

utvecklas. Då denna teori erkänner att turism inte enbart är positiv utan även har 
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negativa effekter på olika plan, strävar denna teori efter att gå ifrån massturismen för 

att skapa mer hållbarhet (Wisansing, 2005; Dízdarevíc, 2010; Hall, 2008). Samarbete 

mellan de olika aktörerna är viktigt för att skapa en hållbar utveckling av 

destinationen (Jamal & Getz, 1995). Detta tilltänkta samarbete gör även att 

planeringen av utvecklingen blir svårare och tar oftast längre tid då det är flera 

aktörer inblandade som alla har olika intressen och kunskaper. Det är dock inte alltid 

de lokala har något att säga till om mer än i symboliskt syfte då kommuner redan kan 

ha bestämt sig för hur utvecklingen ska se ut. Det kan dessutom vara svårt att 

motivera det lokala samhället och dess invånare till att intressera sig för utvecklingen 

om de inte känner att de får ut något av den tilltänkta utvecklingen som exempelvis, 

jobb och flera möjligheter (Jamal & Getz, 1995; Hall, 2008).   

Under planeringen av TCR har Oskarshamns kommun följt myndighetskrav genom 

att följa en viss struktur som ger samhället och befolkningen möjlighet till att 

inkomma med synpunkter angående projektet. Dessa synpunkter kan sedan 

samhällsbyggnadsnämnden som är beslutsfattande organ välja att beakta eller att 

ignorera vid beslut (Oskarshamns kommun, D, 2014-12-15). Något som föreningen 

RFF har engagerat sig i och haft möjlighet till att uttrycka sina åsikter om projektet 

då kommunen har valt att följa en planeringsteori som liknar den samhälleliga teorin 

(RFF, 2014-11-05). Även den drivande entreprenören har försökt uppmuntra 

omgivningen till att engagera sig i utvecklingen för att dels få ta del av åsikter men 

även informera om tankarna bakom projektet genom att inbjuda till olika möten och 

föreläsningar som samhällsbyggnadsnämnden har hållit i (The Circle Resort, B, 

2014-12-15). Författarna väljer att tolka detta som om utvecklaren och kommunen 

inser att det kan vara viktigt att höra befolkningens åsikter samt att utvecklingen kan 

ha negativa aspekter. Då projektet i sin slutgiltiga form kommer att räknas som en 

resort beaktas därför miljön som en aspekt som kan påverkas negativt och bland 

annat genomfördes flera olika undersökningar av vattenkvalitén i området. Detta 

genomfördes för att undersöka hur denna redan ansatta östersjömiljön kan komma att 

påverkas av de tänkta byggnationerna i vattnet (Oskarshamns kommun, C, 2014-11-

02).    

8.5 Hållbarhetsteorin  
Slutligen utvecklades hållbarhetsteorin där turismplaneringen erkänner behovet av att 

tänka långsiktigt i sin planering och genom detta är målet att bli mer hållbara. Där 
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utvecklingen av en destination tar hänsyn till flera olika aspekter som, miljö, 

ekonomi, politik, invånare och sociala påverkningar. Denna teori involverar delar 

från de tidigare teorierna och skapar därmed en mer holistisk bild av vad som borde 

beröras i utvecklingen av en ny destination. Denna teori är den som i nuläget 

diskuteras mest inom turismforskningen som vägen framåt (Dízdarevíc, 2010; Page 

& Thorn, 1997; Wisansing, 2005). 

Hållbarhetsteorin delas ibland in i två olika synsätt där den ena av dem är att 

turismen söker det individuella, det smala istället som tidigare massturism. 

Turisterna menas nu söka sig till små familjedrivna hotell och undviker de stora 

hotellkedjorna, turismen har utvecklats till att bli mer alternativ. Detta betyder att det 

inte längre endast finns sol och bad turism att tillgå utan även andra former som 

exempelvis ekoturism, hälsoturism och liknande. Det andra synsättet inom 

hållbarhets teorin är att all turism fokuserar på att bli mer hållbar istället för att enbart 

några delar av den. Med detta menas att de stora kedjorna borde fokusera på att bli 

miljövänliga och hållbara från flera olika perspektiv likväl som att de små nischade 

platserna försöker bli hållbara. En av de största skillnaderna mellan detta perspektiv 

och de andra är att här ses hållbarhet som något mer en endast naturen, här används 

ordet som ett holistiskt begrepp för allt som kan och blir påverkade av turismen 

(Wisansing, 2005; Page & Thorn, 1997). 

Det går att tänka sig att detta är den planeringsteori som entreprenören har lagt sitt 

stora fokus på då det framgår från projektets hemsida att TCR vill: 

”Grundtanken bakom The Circle Resort är att på sikt bidra till förbättringar inom 

flera olika miljöområden, att inspirera besökarna till ökad miljömedvetenhet och få 

se dem ta med sig ny kunskap hem” (The Circle Resort, C, 2014-12-15).  

Detta är en av de delar som entreprenören har fokuserat på när det gäller miljön och 

att behålla djurlivet och floran som redan finns på platsen idag. Meningen är 

dessutom att flera av de tilltänkta stugornas tak ska beläggas med gräs för att skapa 

ett mer kamouflerat utseende till växtligheten runt omkring (The Circle Resort, C, 

2014-12-15). Att detta är grundidén bakom projektet betyder i sig inte att detta 

kommer att ske men författarna antar att då dessa idéer är tydligt artikulerade ökar 

sannolikheten av att det kommer ske. En ytterligare utmaning med denna idé består 

av om det i dagens samhälle finns metoder och teknik som kan göra dessa idéer 

möjliga. Något som kan tydas som lite kontraproduktivt kan vara planerna om att 
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bygga tre öar och en pir i vattnet då det förmodas bli en stor inverkan i havsmiljön 

som kan leda till försämringar för vattenlevande organismer (RFF, 2014-11-01). 

Förutom detta kan miljöhänsynen i planeringen användas som ett sätt att 

marknadsföra destinationen i framtiden och attrahera utländska besökare från 

exempelvis Tyskland och Danmark (Karin Ekebjär, 2014-12-01). 

 

8.6 Summering av turismstrategierna 
Det är viktigt att vara medveten om att dessa fem olika teorierna inte helt går att 

skilja från varandra då de har sina ursprung från dels varandra men också från den 

era då de utvecklades. Vilket gör att i dagens samhälle kan en turismplanerare 

använda sig av olika delar av dessa teorier i sin planering av en destination. Bara för 

att en person följer den ena teorin betyder inte det att hen inte kan ha inslag från de 

andra (Wisansing, 2005). Detta är något som är intressant och kan eventuellt påvisa 

hur kommunikationen mellan de olika aktörerna får eller kan ta olika mycket plats 

under planeringsfasen beroende på vilken teori som är vald eller om en teori är 

medvetet använd av planeraren eller ej. En del destinationsplanering sker utan att ha 

någon av dessa fem teorier som grund. Dock förespråkas idag att all turism bör tänka 

hållbart och använda sig av hållbarhet i sin planering på grund av de framtida hoten 

mot miljön. Ett miljötänk är dock något som kan vara svårt för destinationer att 

faktiskt genomföra och göra aktiva val istället för att bara ha det som en plan eller 

idé (Page & Thorn, 1997; Wisansing, 2005).    

 

9 The Tourist Area Life Cycle  
Detta kapitel kommer att förklara Richard Butlers klassiska TALC-modell innan den 

går vidare in i empiri och analysdelen där det kommer att framställas två möjliga 

scenarion om hur utvecklingen av TCR kan komma att bli. Författarna valde att 

använda sig utav TALC för att visa på hur en destination aldrig är klar utan att den 

kontinuerligt utvecklas eller stagnerar.  

 

9.1 TALC 

The Tourist Area Life Cycle (TALC) skapades av Richard Butler 1980 och grundar 

sig till stora delar på två artiklar, båda publicerade 1972. Den ena är Towards a 
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sociology of international tourism av Eric Cohen och den andre är Why destination 

areas rise and fall in popularity av Stanley Plog  (Butler, 1980).  

 

 

Bild Nr.5 Tourist Area Life Cycle.  Källa: (Butler, 1980:7) 

 

Modellen används för att se hur en turistdestination utvecklas, från första stadiet 

vilket är engagemang och exploration när destinationen inte har byggts ännu men 

små skaror av turister har börjat söka sig till platsen. Här är det lokala samhället 

oftast engagerade och fungerar som värdar för gästerna. Detta steg följs av utveckling 

där fler turister har tagit sig till platsen vilket har gjort att turismaktiviteterna har ökat 

i området och nu finns det en utvecklad destination. Det är i denna fasen av 

livscykeln, där nischad turism blir till massturism på många ställen. Hotell och 

servicehus har byggts och ju högre upp på modellen utvecklingen går, ju längre bort 

från individuel massturism går det, mot opersonlig och institutionaliserad 

massturism. När destinationen når sin peak kommer den, om inget ändras, först att 

hamna i en period av konsolidering vilket kommer följas av stagnation. Andra 

destinationer kan då ha fångat turisternas intresse men om destinationen utvecklas 

och förnyas kommer den återigen komma in i en utvecklings fas. Om den istället 

misslyckas med att förnya sig, kommer den fortsätta in i fasen deklinering tills den 

tillslut inte finns längre om inget händer (Romão et.al, 2013; Butler, 1980).  
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Vad som behöver tas under beräkning är dock att inte alla destinationer följer TALC 

från första till sista fasen. Det finns destinationer som hoppar direkt in i utvecklings 

fasen då de kommer som ett färdigt paket, som Disney World eller Cancu´n (Romão 

et.al, 2013). Det som gör TALC till en bra modell, inte bara för TCR utan även för 

andra destinationer, är att även om inte alla destinationer följer den precis, är det en 

modell som visar på dels hur majoriteten av destinationerna utvecklas. Den visar 

även på vilken kurva utvecklingen följer, oavsett vart på kurvan destinationen 

kommer in (Romão et.al, 2013; Butler, 1980). På senare år har Butler börjar integrera 

globaliseringen som en faktor inom destinationsutveckling och sett till hur större 

möjligheter destinationer har när det kommer till hur de kan förnya sig (Romão et.al, 

2013).  Butler anser själv att TALC kan behöva att ändras. Istället för att ha linjen i 

modellen formad som en våg, kan den i några fall istället behöva att likna ett hjul. 

När destinationen når stagnations fasen, kan den antingen förnya sig och börja på ett 

nytt varv av hjulet, eller så försvinner den helt (Butler, 2009). För en destination som 

TCR som kommer att vara öppet som destination samtidigt som den utvecklas och 

färdigbyggs efter de fas-planer som finns, passar hjulet bättre än vågen. Detta beror 

på att eftersom TCR byggs så kommer den ha snabbare färd genom utvecklingen 

men samtidigt börja om vid varje färdigbyggd fas.  

 

9.2 Framtida möjligheter 

Då TCR fortfarande bara finns på papper är allt nedanstående bara spekulationer och 

möjliga scenarios enligt författarna baserat på den informationen som författarna 

hade att tillgå. Författarna förutsätter idag att destinationen kommer att byggas upp, 

även om de olika etapperna är under granskning och överklagande.  

 

Destinationen befinner sig idag i engagemang och explorations fasen  och de turister 

om tar sig till platsen är där för konferensanläggningen eller för att bada vid stranden 

under sommaren. När TCR öppnas kommer den in i utvecklingsfasen där den 

marknadsförs, både av sig själv men även av de andra destinationerna i regionen, och 

fler turister kommer söka sig till platsen (Pär Hansson, 2014-12-02; Hanna Hägg, 

2014-12-01; Karin Ekebjär, 2014-12-01).  Då destinationen kommer byggas i olika 

etapper så kommer det uppkomma påbyggnader under tiden som anläggningen är i 

drift. Detta kommer medföra inkomster som möjliggör de vidare byggnationerna. Ju 

mer färdigställt TCR kommer att bli ju fler turister kommer söka sig till platsen och 
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TCR kommer bli till en destination för massturism. När TCR når detta skedde 

kommer den snart komma in i en period av konsolidering då det går bra för 

destinationen men de kommer inte att ha några ökningar i besöksantalet (Romão 

et.al, 2013; Butler, 1980).  

 

9.2.1 Positivt framtidscenario för regionen  

TCR drar in pengar till kommunen och skapar arbetstillfällen. Hela kommunens 

turism har lyfts av destinationen och regionen har fått ytterligare en destination att 

kunna locka turister med. Nu när destinationen har nått stagnation måste den förnya 

sig genom att erbjuda ytterligare saker eller förbättra deras vara (Romão et.al, 2013; 

Butler, 1980). När de lyckats med detta kommer TCR hoppa ner till utvecklingsfasen 

igen och de börjar igen stiga på TALC-modellens kurva. Tack vare TCR och de 

andra destinationerna i regionen får fler och fler turister upp ögonen för regionen och 

väljer Kalmar framför andra regioner (Karin Ekebjär, 2014-12-01). TCR tar plats 

som en vinstdrivande och självklar destination bland både regionen men även bland 

Smålands utbud av turistdestinationer vilket skapar fler jobb i regionen (Pär 

Hansson, 2014-12-02). 

 

Samtidigt som de är konkurrenter tjänar alla destinationer i regionen på om det går 

bra för de andra. Genom att få turisterna som tar sig till regionen för att besöka eller 

gå på TCR till att besöka Astrid Lindgrens Värld som en sekundär destination tjänar 

båda destinationerna på den andres existens (Pär Hansson, 2014-12-02; Karin 

Ekebjär, 2014-12-01 ). De olika destinationerna kan då skapa samarbeten mellan sig 

som gör det lättare för turisterna att hitta till länet. De olika destinationerna skulle 

även kunna skapa en gemensam biljett som gäller för de olika destinationerna som är 

med i nätverket. Detta är något som skulle kunna utvecklas då de olika 

destinationerna kommer in i nätverket och känner att de kan tjäna på det genom att få 

dit fler turister till sina destinationer. Där de olika destinationerna framförallt kan 

locka till sig kundgrupper som de inte vanligen har från de andra destinationerna och 

på så vis kan de hjälpa varandra till fler turister. Inom det positiva framtidsscenariot 

finns det bra kommunikation mellan de olika destinationerna i länet som underlättar 

för marknadsföringen och att locka dit turisterna då kommunikationen mellan de 

olika intressenterna fungerar bra (Hanna Hägg, 2014-12-01; Karin Ekebjär, 2014-12-

01).  



Josephine Callton  2015-01-12 

Malin Nilsson  2TR41E
   

45 

 

9.2.2     Negativt framtidscenario för regionen 

Om TCR inte skulle förnya sig skulle andra destinationer locka till sig turisterna och 

destinationen hade hamnat i ett läge av stagnation (Butler, 1980). RFF diskuterade 

under deras intervju med författarna om vad som skulle hända om det gick dåligt för 

destinationen. När TCR börjar stagnera kommer den tillslut nå ett läge där TCR 

kommer gå i konkurs. Husen kommer kunna säljas som sommarstugor då de ligger i 

ett fint område nära vatten, men det kommer inte kunna gå, eller vara väldigt svårt att 

sälja det stora centret. Om TCR bara skulle lämnas skulle det på platsen finnas 

konstgjorda öar och en pir som stoppar vattengenomflödet och kan komma att orsaka 

bland annat bottendöd vilket kommer göra området mindre attraktivt för 

sommarhusägarna (RFF, 2014-11-05). De personer som varit anställda på TCR 

skulle behöva hitta nya jobb och lokalbefolkningens missnöje mot kommunen skulle 

kunna att öka för att en destination som inte varit bra genomtänkt eller planerad fått 

byggas för bland annat deras skattepengar (Ahlgren, 2014-12-17).  

 

Om det skulle gå mindre bra för destinationen skulle de andra omkringliggande 

destinationerna förmodligen inte vara lika intresserade av att skapa ett samarbete. De 

skulle inte anse att de skulle kunna tjäna något på att samarbeta med TCR utan att ett 

sådant samarbete snarare skulle kunna vara dåligt för de andra destinationerna. 

Eventuellt genom att TCR får dålig publicitet som sedan kan misstolkas och då 

felaktigt appliceras på de andra destinationerna inom regionen av turisterna som inte 

alltid har tillgång till all information. Turisterna kan då tro att alla destinationer inom 

regionen är likadana och håller på att gå i konkurs. Ifall detta blir turisternas 

uppfattning är de sannolikt inte intresserade av att boka sin semester dit då det känns 

osäkert, ifall nu destinationen inte skulle vara kvar till sommaren då de flesta turister 

har semester. Turisterna väljer då förmodligen att spendera sin semester någon 

annanstans där det känns mer säkert. Alternativt kan det ske 

kommunikationsproblem mellan de olika destinationerna som vill in i ett nätverk 

som gör att några av dem inte längre vill vara med i gemenskapen på grund av 

otydligheter. Detta kan då göra att nätverket blir svagare inom regionen då eventuella 

starka och kända destinationer inte längre vill vara med inom nätverket och 

komplettera de mindre och mer okända destinationerna inom regionen.  
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10 Avslutande reflektioner 
Under detta kapitel kommer de olika teorierna att sammanfattas och visa på de olika 

slutsatser som går att finna med hjälp av TCR som exempel. Dessutom presenteras 

de förändringar som skett med projektet under uppsatsskrivandet.  

10.1 Actor-Network Theory 

Författarna har genom denna uppsats visat på hur olika intressenter påverkar 

utvecklingsproccesen av TCR och hur de alla är sammankopplade med varandra. 

Genom ANT identifiera författarna de intressenter som de behövde att ta i beaktning 

och då inte bara de mänskliga utan även de icke-mänskliga aktörerna. Genom 

intervjuerna kunde författarna se aktörernas och intressenternas mål med 

destinationen, samt hur de såg på dess utveckling. Uppsatsen påvisade även att om en 

aktör eller intressant är med i nätverket betyder det inte att de kan eller ens har ett 

intresse av att påverka destinationsutvecklingen. Detta kan bero på att destinationen 

inte ännu befinner sig i den fas då dessa aktörer och intressenter kommer in i 

utvecklingen. Vissa aktörer och intressenter kan ha ett stort intresse i utvecklingen 

utan att ha en del i den medan andra har ett vilande intresse fram till dess att de 

kommer att ha en aktiv roll i utvecklingen. För de aktörer och intressenter som är 

med och kan påverka destinationen i planeringsfasen förändras deras roller mot ett 

mer passivt eller aktivt deltagande. Ett exempel på detta är Regionförbundet som nu 

har tagit en mer passiv roll i TCRs utveckling.  

 

10.2 Intressemodell 

Under uppsatsskrivningen var ett av de problem som författarna visste att de skulle 

möta att de olika intressenterna som togs med i uppsatsen är med i olika faser av 

TCRs utveckling från ide till verklighet. Några av de intressenterna som visats på i 

denna uppsats har jobbat med planeringen av TCR under flera år medan andra 

aktörer inte kommer ha någon roll i dess utveckling förrän vid senare skede. Ett 

annat problem som författarna kände till och som var begränsande var 

tidsbegränsningen för undersökningen. Informationen som var möjlig att samla in var 

begränsad då det till stor del enbart är spekulationer, planer och åsikter beträffande 

framtiden då arbetet med att bygga destinationen ännu inte har påbörjats. Detta kan 

på sikt betyda att de aktörer och intressenter som författarna har undersökt vid senare 

skeden kanske inte längre blir aktuella för projektet. Då det även kan dyka upp nya 
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och andra intressenter som blir viktiga för utvecklingen. Redan nu kan författarna se 

att Västervik Framåt AB inte håller en aktiv position som intressent just nu, men att 

deras roll kan ändras när TCR blir färdigställt.    

En av de intressenterna som författarna kan se redan nu haft en påverkan är RFF. 

Genom sitt arbete med att få politikerna att engagera sig lite djupare i platsen har de 

lyckats ändra eller åtminstone skjuta upp utvecklingen. Innan RFF hade politikerna 

röstat igenom TCR utan att ha varit på platsen eller ha någon kännedom om den, 

vilket RFF ändrade på genom att ta dem dit och visa dem området. Detta antyder 

vilken makt som intresseorganisationer och lokalbefolkningar kan ha när det kommer 

till destinationsutvecklingar och visar på att det kan vara värt att kämpa när det är 

delar i en destination som lokalbefolkningar har problem med att acceptera.   

 

10.3 The Tourist Area Life Cycle 
Författarna har i uppsatsen använt sig av TALC för att se hur TCR skulle kunna 

utvecklas. Genom att applicera TALC på utvecklingen gjordes en framtidsprognos av 

hur destinationen skulle kunna komma att utvecklas och från intervjuerna målades 

två scenarion upp, ett positivt och ett negativt. Det positiva visar på att TCR skulle 

kunna skapa jobbmöjligheter och utveckling för närområdet och regionen. Det mer 

negativa scenariot visar på att om det skulle gå dåligt för TCR kan det få 

konsekvenser som ett ökat misstroende mot politikerna från 

lokalbefolkningens sida samt att TCR skulle kunna skapa negativ påverkan av miljön 

i området.    

 

Att veta hur TCR verkligen kommer att följa TALCs kurva är omöjligt då 

destinationen bara är i planeringsfasen. En trolig möjlighet enligt författarna är i alla 

fall att den, precis som för en större destination som Disney World, kommer att 

hoppa över de två första stegen med engagemang och exploration. Som även nämnt i 

kapitlet rörande TALC, kommer Butlers nya ide om att se TALC som ett hjul istället 

för den traditionella vågen vara något som passar TCR. Författarna tror även att detta 

sätt att se på destinationers livscyklar kommer att ge en ny bild och förståelse för 

denna process. Det ger en mer positiv bild av livscykeln då stagnation kan vara 

början av något nytt, inte bara början av slutet.   
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10.4 Strategisk turismplanering 
Med de olika strategiska planeringsteorierna som bas går det att antyda att 

entreprenören bakom projektet följer hållbarhetsteorin och samhällsteorin med en 

aning boosterism då meningen förmodligen är att TCR ska gå med vinst liksom de 

flesta andra företag i världen. Oskarshamns kommun kan då antas använda sig av 

den samhälleliga teorin då de även har ett ansvar gentemot befolkningen i 

kommunen. Regionförbundet upplevdes av författarna som den intressent med mest 

fokus på den boosteristiska teorin. Anledningen är att de vill ha fler turister till 

regionen men å andra sidan är det lite av deras jobb att marknadsföra och sälja 

regionen. Författarna anser då att det kan vara bra att Regionförbundet är den 

organisation som mest följer boosterismen och anser då inte att denna antydan är 

märklig eller oroande. Det hade varit mindre bra om de hade varit den organisationen 

som fokuserade mest på hållbarheten då det eventuellt inte hade lagts lika stort fokus 

på att öka turismen i regionen. Allt detta är förutsatt att dessa olika mer styrande 

intressenter medvetet har planerat utefter någon form av strategi. Men, författarna 

anser att även om detta inte är fallet går det att se riktningar mot vilka eller vilken 

teori som figurerar som strategi. Slutligen går det att insinuera att en utveckling av en 

stor destination som TCR kan behöva olika intressenter som har beslutsmakt eller 

möjlighet till att påverka. Dessa intressenter behöver följa de olika strategiska 

planeringsteorierna för att kunna skapa en sammanhållen och väl utvecklad 

diskussion om olika för och nackdelar med utvecklingen.   

 

10.5 Förändringar med TCR under arbetets gång  
Under arbetet med denna uppsats har det kommit upp en del progressioner rörande 

TCR. Då destinationen fortfarande är i planeringsfasen och det kommer att ske 

förändringar fram till dess att den står färdigbyggd, beslutade författarna att inte 

ändra på förutsättningarna för uppsatsen. Enbart den information som fanns att tillgå 

innan dessa senaste ändringar skedde är med under huvuddelen av denna uppsats, 

dock diskuterar författarna kort vad dessa ändringar kan innebära. 

 

De nya förändringarna som offentligjordes den tredje december 2014 betyder för 

TCR att etapp tre skall arbetas om. Detta på grund av att politikerna i Oskarshamns 

kommun har sagt nej till de befintliga planerna med öar, pir och pålhus i vattnet. Då 
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detta är kommunens åsikt återstår det att se vad som sker när förfarandet hamnar hos 

Länsstyrelsen. Beslut väntas dessutom inkomma från miljödomstolen angående etapp 

två under de sista dagarna av uppsatsens arbete (Cederbom, 2014-11-04). Detta 

försvårade även för författarna att genomföra kompletterande intervjuer då 

förutsättningarna och hur de olika intressenterna tänker om projektet kan ha ändrats i 

samband med händelserna.  

 

Den 17 december avslöjade ett nyhetsreportage i SVTs Smålandsnytt att WWP kan 

ha varit misshänvisande mot Oskarshamns kommun gällande tidigare byggnationer 

som skulle finnas i Skurup (Ahlgren, 2014-12-17). Detta kan tänkas påverka 

relationen mellan Kristian Wendelboe och Oskarshamns kommun negativt då hans 

trovärdighet kan komma att ifrågasättas av kommunen.  

 

11 Slutsats och kunskapsbidrag 
I detta slutliga kapitel kommer en presentation av uppsatsens upptäckter och vad den 

kan bidra med samt vad författarna ser som framtida forskningsmöjligheter rörande 

intressenter och aktörers påverkan av destinationsutvecklingar. Därefter kommer det 

avslutas med vilka lärdomar och nytta som författarna har dragit av denna uppsats. 

Utvecklingen av TCR kommer att kunna påverka sin omgivning genom exempelvis, 

konkurrens och samarbeten med befintliga destinationer rörande turisterna då det i 

regionen redan finns destinationer som är kända. Exempel på dessa redan kända 

destinationerna i regionen är Öland med framförallt Böda Camping, Astrid Lindgrens 

Värld och Glasriket. TCR kan genom sin uppkomst ändra på turismflödet i regionen 

genom att turisterna nu tar nya vägar och eventuellt stannar längre inom regionen för 

att hinna med och besöka de turistmål som de gärna vill se. Skapandet av TCR kan 

eventuellt ge möjligheter till att öka på antalet gästnätter i hela regionen då den stora 

centrumanläggningen planeras att ha flera olika aktiviteter för hela familjen. Den har 

även en möjlighet till att utöka samarbetet mellan destinationerna i regionen. Då 

TCR i framtiden kommer att kunna fungera som en bra komplettering till de 

destinationer som redan finns.   

Något som är viktigt att beakta är att detta projekt fortfarande även efter att 

uppsatsen är klar, kommer befinna sig i planeringsfasen. Det finns flera ansökningar 

som ska omarbetas och utvecklas för att de ska bli godkända. Det går därför inte att 
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med säkerhet att säga att denna utveckling kommer att bli av i framtiden, utan det 

finns en risk med att utvecklingen kan  komma att stagnera och stoppas. 

Finansieringen av TCR söks till viss del hos externa finansiärer även om 

Oskarshamns kommun kommer bidra med viss del skattepengar. Det kan vara viktigt 

att kunna visa på att projektet är något unikt för att kunna knyta investerare till sig. 

Om projektet exempelvis kommer att behöva ändra karaktär för att bli godkännt av 

kommunen och Länsstyrelsen, kan eventuellt det som gör platsen unik försvinna.  

 

Konkurrensen mellan destinationer är hård och destinationsföretag måste kunna 

utmärka sig för att få turisterna att välja just deras destination. Om en destination 

förlorar de attribut som är unika kan de förlora sina gäster till en destination med mer 

utmärkande attribut. Det kan i sin tur göra det svårt att hitta de externa intressenterna 

som vill och kan bidra med finansiering samt locka dit turisterna.  Om alla planerna 

däremot godkänns kan det eventuellt skapa ett lite kyligare förhållande mellan den 

framtida destinationen och det lokala samhället för en tid. Det positiva med att om 

alla planerna blir godkända är att destinationen kommer att bli unik för regionen. 

Detta gör att det kommer gå bättre för den vilket kommer, som tidigare nämnts, vara 

till en fördel för både lokalsamhället men även hela regionen. Denna destination kan 

bli en unik plats då det är den enda plats i norra Europa med konstgjorda öar och 

pålhus som författarna har kännedom om.  Tyvärr ställer sig inte alla positivt till 

destinationsutvecklingen och på grund av att en del personer i det lokala samhället 

kan ha haft negativa åsikter om utvecklingen av destinationen. De kan ha sett 

negativt på utvecklingen enbart på grund av att de har känt att politikerna inte har 

beaktat deras åsikter vid beslutstagandet. Dessa personer inom samhället kan då 

eventuellt välja att bojkotta de fritidsaktiviteter som ska komma att erbjudas vid 

destinationen eller skapa negativ publicitet på grund av sitt missnöje. Även om alla 

planer blir godkända kan det påverka sin omgivning negativt genom att naturen kan 

bli överexploaterad och mängden turister kan då ha en direkt inverkan på hur stor 

skada det blir. 

 

 Eftersom författarna i dagsläget vet att delar av etapp tre förväntas stoppas av 

kommunen, vilket visar på att de beaktar det lokala samhällets åsikter i sina beslut, 

men även de rapporter som undersökt hur naturen skulle kunna bli påverkad av 
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byggnationerna i vattnet tas på allvar. Detta kan göra att den lokala omgivningen 

väljer att se positivt på utvecklingen då de känner att deras röst räknas. Detta kan 

leda till att de känner sig säkrare till kommande destinationsutvecklingar i regionen.  

 

11.1 Kunskapsbidrag  
Uppsatsen har bidragit med kunskap om hur ett nätverk vid en destinationsutveckling 

kan se ut och vilka olika roller som finns inom nätet. Författarna anser att 

Oskarshamns kommun har rollen som den ledande intressenten då det är dem som till 

stor del bestämmer vad som sker inom kommunen och har som vi tidigare nämnt 

planmonopol. Det är även de som står för att de olika intressenterna kan 

kommunicera med varandra via olika möten och kunskapsbaserade föreläsningar. 

Ytterligare en intressent med makt är Länsstyrelsen som kan påverka vad, var och 

om det byggs  vid destinationen då det är dem som ger tillstånd för byggnationer. De 

ser även över strandskydd och riksintressen vilket finns på platsen för TCR.  

Entreprenören, Kristian Wendelboes roll uppfattar författarna som inte lika maktfull 

då han måste göra olika ansökningar till de två tidigare nämnda intressenterna. 

Entreprenören blir då beroende av deras godkännande för att kunna genomföra sina 

planer med att bygga destinationen. Dock anser författarna att entreprenören har en 

viss makt genom att kunna påpeka att han kan hitta andra platser för destinationen 

om inte hans ansökningar godkänns och därigenom lämna den regionen. Då 

författarna antar att regionen vill förbättra sin turismnäring kan detta vara en allvarlig 

sak om en entreprenör som kan bidra med att utveckla turismen i regionen väljer att 

utveckla destinationen på annan plats. RFF och andra privatpersoner har makt genom 

sin åsiktsrätt. Då politiker är folkligt valda ligger det ett stort intresse hos kommunen 

att lyssna till invånarnas åsikter gällande destinationsutvecklingar.  

Som noterats tidigare i uppsatsen ändras intressenters roller med tiden. När Kristian 

Wendelboe först kom med idén om TCR gjorde han det till Regionförbundet och de 

hade den ledande rollen genom att bygga ut nätverket från dem själva och WWP 

genom kontakter och investerare.  Men i nuläget har Regionförbundet ingen större 

makt inom nätverket då dessa kontakter nu är befästa. Deras roll kan komma att 

ändras senare efter att destinationen är byggd men de kommer som författarna ser det 

inte att ha lika stor makt som tidigare inom nätverket. Regionförbundet kommer mer 

att vara en del av nätverket likt andra intressenter. På samma sätt kan RFF bli mer 
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offensiva då de har sett att de kan påverka utvecklingen och att kommunen lyssnar 

till dem. Nya intressenter kommer att skapas vid utvecklingen av TCR. Ett exempel 

är att om TCR byggs, finns det en chans att det utvecklas en kommunikation med 

Böda Camping. De kommer att bli de destinationer som erbjuder liknande tjänster i 

närområdet. Detta kommer kunna orsaka konkurrens mellan de två destinationerna 

vilket kan göra att de båda kan komma att behöva utvecklas vidare.   

Den nytta som kunskapsbidraget i denna uppsats har att bidra med inför framtida 

studier är att den fokuserar på hur de olika aktörer och intressenter i en 

destinationsutveckling samarbetar och skapas. För en samordnande organisation som 

Regionförbundet, kan det vara av intresse att få en inblick i hur dessa konstellationer 

fungerar då de jobbar med att samverka och marknadsföra regionen till utlandet och 

VisitSweden. Ett starkt samarbete mellan alla de inblandade intressenterna kan bidra 

till en ökad förståelse som kan göra att samarbetet mellan dem blir bättre och mer 

värdefullt för de inblandade och då även för hela regionen. 

Det går inte att påstå att de slutsatser som framkommer förutspår den verkliga 

framtiden då det är svårt att förutsee alla typer av händelser som kan ske och vad 

olika intressenter kan komma att säga eller göra. Då intressenter har olika roller 

beroende på vilket sammanhang man ser dem i. Exempelvis Västervik Framåt AB 

har en roll när det rör TCR, men de har förmodligen en helt annan roll när det 

kommer till antingen ett annat projekt eller till exempel något som sker i Västervik. 

En av de saker som skulle kunna studeras om några år är en vidareutveckling på 

denna studien då destinationen har kommit längre och intressenätverket har 

förändrats. Även efter färdigställandet av destinationen skulle det kunna gå att 

undersöka hur aktörernas roller har ändrat sig från det att denna uppsats skrevs, till 

det att destinationen är färdig.  Några av de huvudsakliga intressenterna kan ha 

försvunnit och dynamiken kan ha förändrats. Ytterligare forskning kan vara att se hur 

nätverket rörande andra destinationer i regionen utvecklas och samordnas gällande 

vilka aktörer som tar vilken roll. Bara tiden kan utvisa vad som sker med TCR i 

framtiden och genom detta avgöra slutresultatet med hur intressenter och aktörer 

verkligen påverkar en fullgången destinationsutveckling.  
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