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Sammanfattning 

 

Idag reser människor allt mer och besöksnäringen växer i en snabb takt, framför allt gäller detta 

Sveriges storstäder där Stockholm går i täten. Besöksnäringen är en viktig näring som spänner 

över flera politik- och intresseområden, aktörerna är oftast många och inte sällan förenas 

offentlig sektor och det privata näringslivet i olika typer av konstellationer. Utanför Stockholms 

stad ligger Stockholms skärgård vilket kan ses som en unik men svårtillgänglig plats. För att 

få fler besökare till skärgården handlar det om att minimera och överbrygga geografiska 

avstånd. Syftet med denna studie är att undersöka tillgängligheten i Stockholms södra skärgård 

ur besöksnäringens perspektiv, vilka positiva effekter en tillgänglig skärgård skulle medföra 

samt vilka som har ansvaret för att göra den södra skärgården tillgänglig för besökare.  

 

Utifrån en hermeneutisk inriktning och ett induktivt förhållningssätt har kvalitativa intervjuer 

genomförts. Den insamlade empirin har tillsammans med teorier som behandlar en destinations 

komponenter och attraktionskraft; samverkan, utveckling och planering; turistisk tillgänglighet 

samt betydelse av en tillgänglig destination analyserats. De huvudsakliga slutsatserna i denna 

studie är att arbetet kring tillgänglighet i Stockholms södra skärgård sker utifrån olika nivåer. 

Här framgår det att både privata och offentliga aktörer arbetar med att öka tillgängligheten på 

ett fysiskt och ett kommunikativt sätt för att skapa en öppen och tillgänglig skärgård för alla. 

En tillgänglig skärgård skulle gynna besöksnäringen och stärka attraktiviteten för 

Stockholmsregionen som besöksmål. En tillgänglig skärgård skulle även möjliggöra för ett 

större antal besökare vilket kan ge positiva effekter för stödjande samhälls-service och 

faciliteter. För att göra den södra skärgården tillgänglig för besökare står det klart att ansvaret 

ligger hos samtliga aktörer. Dock ses det som en problematik i att ingen har det övergripande 

ansvaret. 

 

Nyckelord: Stockholms skärgård, tillgänglighet, besöksnäring och destination. 

 

  



Abstract 

 

The tourism industry is growing at a rapid pace where Stockholm is at the forefront. The 

tourism industry spans many areas of politics and interest where the actors are many and the 

public and private sector rarely associate in a collaborative unit. The archipelago is located in 

the outskirts of Stockholm's city and can be seen as a unique but inaccessible place. In order to 

develop the tourism industry and to attract more visitors to the archipelago geographical and 

political distances must minimize. Therefore the aim of this study is to investigate the 

accessibility of Stockholm's southern archipelago from a tourism industry perspective. 

Furthermore the purpose is to examine what positive effects an accessible archipelago would 

generate and whom have the responsibility for making the archipelago more accessible.  

 

Based on a hermeneutical orientation and an inductive approach qualitative interviews have 

been conducted. The interviews along with theories of a destination's components and 

attractiveness; cooperation, development and planning; accessibility and significance of an 

available destination were analyzed. The conclusion of this study is that accessibility in 

Stockholm's southern archipelago occur on different levels. It is apparent that both private and 

public actors increase accessibility in a physical and communicative way to create an open and 

accessible archipelago. This would benefit the tourism and increase the attractiveness of the 

region of Stockholm. An available archipelago would also allow for a larger number of visitors, 

which could provide positive effects for supportive community services and facilities. 

Furthermore this study states that all actors involved shares the responsibility to make the 

archipelago accessible. However, it is seen as a problem that no one has the superior 

responsibility. 

 

Keywords: Stockholm Archipelago, accessibility, tourism and destination.   



Förord 

 

Vi vill tacka samtliga respondenter som ingått i denna studie för deras tid och engagemang. Ett 

tack ska även ges till handledaren Dennis Zalamans och vår seminariegrupp som bidragit med 

idéer och råd samt kommit med konstruktiv kritik.  

 

Vi har ett gemensamt ansvar för samtliga delar i denna studie och vi anser att det har varit 

behjälpligt att ständigt diskutera och bolla idéer med varandra för att utveckla resonemang och 

resultat.  

 

Malin Härling & Emelie Hultberg 

Stockholm 2017-05-30 
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1. Inledning 
I inledningskapitlet presenteras studiens forskningsområde genom att beskriva turismens 

omfattning, Stockholm och dess skärgårdsturism samt planering, utveckling och tillgänglighet 

i skärgården. Därefter diskuteras det problem med att Stockholms södra skärgård är 

svårtillgängligt. Problemdiskussionen följs med ett syfte vilket formuleras genom tre 

forskningsfrågor. Avslutningsvis i detta kapitel görs en avgränsning samt en disposition av 

denna studie.  

 

1.1 Bakgrund 
Idag reser människor allt mer och enligt FN:s världsturismorganisation ökade turismen runt om 

i världen med 4 procent år 2016 från föregående år. Liknande siffror syns även i Europa där 

besöksnäringen ökade med 5 procent år 2015 från året innan (Tillväxtverket 2016, 2017). I 

Sverige växer besöksnäringen i en snabb takt där turismens exportvärde har ökat med 177 

procent sedan år 2000 (Tillväxtverket 2016). Prognoserna pekar på en fortsatt global tillväxt 

där Sverige har en stor potential att hävda sig internationellt, både genom landets rika natur- 

och kulturvärden men även via attraktiva städer. I linje med detta är det framförallt i Sveriges 

storstäder som turismen ökar, där Stockholm går i täten, både inom besöksnäringen men även 

som en av de snabbast växande städerna i Europa (Tillväxtverket 2017).  

 

Bortom Stockholm stad ligger Stockholms skärgård som består av närmare 30 000 öar, kobbar 

och skär och innefattar totalt tio kommuner (Stockholms Archipelago 2016). Stockholms 

skärgård är en unik plats då den är belägen i ett skyddat innanhav samtidigt som den ligger nära 

en storstadsregion (Stockholms läns landsting 2016a). Stockholms skärgård etablerades som 

ett turistparadis redan i början av 1990-talet och ses idag som en landsbygds-idyll och ett 

rekreationslandskap (Bohlin & Elbe 2011, s. 13-16). I Stockholms skärgård får besökare ta del 

av kulturella, miljömässiga och traditionella värden men kan även uppleva ett rikt naturliv. 

Somliga öar står obebyggda ty andra har levande samhällen där grundläggande service, 

information, logi och lokalproducerade matupplevelser finns att tillgå. Stockholms skärgård är 

inget enhetligt område, vanligtvis delas den i en nordlig, en mellersta och en sydlig del (Visit 

Stockholm 2013; Stockholm Archipelago 2016).  

 

Att Sveriges natur- och kulturlandskap ska vara en tillgång för alla invånare finns inskrivet i 

allemansrätten men trots att friluftsliv bör kunna utövas av alla kan möjligheten vara begränsad 

på grund av svår terräng eller bristfällig tillgänglighet (Bengtsson 2004, s. 7-8). Vidare kan 

förutsättningarna för en individ att vistas på en plats dels påverkas av områdets attraktion, 

nåbarhet, information, orienterbarhet och framkomlighet. En annan påverknings-faktor är 

skillnaden mellan de mänskliga förutsättningarna som kan variera i linje med ålder, 

funktionsförmåga, bakgrund, intresse och språk (Regeringen 2012). I regeringens 

tillgänglighetsplan bör områden med god tillgänglighet vara utpekade för individer som har 

fysiska eller kunskapsmässiga barriärer samt att tillgänglighet i natur- och kulturlandskap bör 

tillgodoses inom långsiktig samhällsplanering, förvaltning och skötsel samt fysiska åtgärder, 

information, kommunikation och kunskapsspridning (Regeringen 2012). Tillgänglighet kan 

följaktligen innebära olika aspekter men främst talas det om tillgänglighet som möjligheten att 
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minimera och överbrygga geografiska avstånd för att skapa kontaktmöjligheter och närhet till 

nyttor och funktioner. Något som människor i alla tider har strävat efter (Länsstyrelsen 

Stockholm 2015). Vardagligt uttryck för tillgänglighet är en besökares möjlighet att uppleva 

något på annan ort, en bofast i skärgårdens möjlighet att ta sig till kommuncentra eller en 

grossists möjlighet att leverera varor till en skärgårdsrestaurang.  

 

Regeringens proposition (2008/09:93) nämner att turismindustrin är en näringsgren som är 

starkt beroende av goda persontransporter (Näringsdepartementet 2009). Att resa och 

transportera sig är således en grundförutsättning för en tillgänglig destination men det gäller 

även IT och bebyggelsestruktur. Informationsteknologi kan bidra till att göra resor och 

transporter mer tillförlitliga, flexibla, effektiva och säkra (Regeringen 2008). Tillgänglighet är 

inte bara centralt gällande resor och transporter utan i det bredare perspektivet för att 

medborgare och samhället ska fungera. Liksom i näringslivet i övrigt är den internationella 

konkurrensen stor och för att vara konkurrenskraftig behöver turismindustrin locka med god 

tillgänglighet för besökare (Trafikkontoret Stockholm 2008, s. 9-18).  

 

I den regionala utvecklingsplanen1 (RUFS) för Stockholmsregionen går det att avläsa hur 

visionen är att Stockholm ska vara en av de mest attraktiva storstadsregionerna i Europa. Här 

spelar planering för en ökad tillgänglighet en viktig roll då en tillgänglig region leder till 

resurseffektivisering, ökad tillväxt samt ett mer öppet, jämlikt och jämställt samhälle som 

ligger till grund för en god livsmiljö för både bofasta och besökare (Stockholms läns landsting 

2016b). Kollektivtrafik på vatten är en grundförutsättning för att hålla ihop regionens delar då 

skärgårdstrafik utgör en direkt förutsättning för att boende ska kunna leva och verka i 

skärgården (Stockholms läns landsting 2012). En tillgänglig destination utgör en viktig del för 

näringslivets möjligheter att driva och utveckla sin verksamhet samt är betydande då det leder 

till ökad användning, bättre hälsa och livskvalité (Regeringen 2012). Att planera och utveckla 

samhället med tillgänglighet som grund ger således inte bara fördelar för framtida besökare 

utan påverkar indirekt regionens invånare, näringsliv och samhällsservice (Stockholms läns 

landsting 2016b). 

 

Övärlden utanför Stockholm har potential att stå sig i ett internationellt perspektiv, något som 

uppmärksammades då Stockholms skärgård var en utav fem nationella satsningar i projektet 

Hållbar destinationsutveckling som Tillväxtverket gjorde under år 2012-2014. Syftet var att 

belysa att det finns utrymme för fler attraktiva och konkurrenskraftiga destinationer i Sverige 

och att destinationer på landsbygden har lika mycket att erbjuda som storstadsregionerna 

(Länsstyrelsen Stockholm 2015). Utifrån detta bildades Skärgårdsstrategin, vilket fungerade 

som en destinationsutvecklingsplan för Stockholms skärgård. Strategins huvudsyfte var att 

göra skärgården attraktiv året runt och att skärgården skulle bli sedd som en betydande del av 

Stockholmsregionens utveckling (Länsstyrelsen Stockholm 2015).  

                                                           

1 Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen är framtagen av Stockholms läns landsting. Den 

regionala utvecklingsplanen ska ligga till grund för landstingets och kommunernas långsiktiga 

utvecklingsarbete, mellankommunalt samarbete, statliga infrastrukturplaner och regionens tillväxtarbete 

(Stockholms läns landsting 2016b).  
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1.2 Problemformulering 
Idag syns en ökning av turismen i Sverige och detta framförallt i storstadsregionerna. Trots att 

turismen i landet och i Stockholm ökar, och att satsningar har gjorts på skärgården är det 

förhållandevis få besökare som hittar till Stockholms övärld. Skärgården hamnar trots sin 

närhet till Stockholm i skymundan i en annars växande region, och utvecklingen av turismen i 

skärgården tycks stå stilla (Länsstyrelsen Stockholm 2015). I kontrast till den övriga 

Stockholmsregionen skapas det i skärgården få arbetstillfällen och tillgången till offentlig och 

kommersiell service är begränsad. Från aktörernas sida i skärgården finns det en efterfrågan på 

att utveckla besöksnäringen då Stockholms skärgård, likt landsbygden är beroende av 

besöksnäringen. Besöksnäringen är en viktig näring som spänner över flera politik- och 

intresseområden, aktörerna är oftast många och inte sällan förenas offentlig sektor och det 

privata näringslivet i olika typer av konstellationer. Dock är ett gemensamt mål för både privat 

och offentlig sektor att skärgården ska vara levande och här spelar besöksnäringen en väsentlig 

roll (Länsstyrelsen Stockholm 2015).  

 

Det finns samtidigt tecken från besökarnas sida att efterfrågan på skärgårdsupplevelser ökar i 

linje med att Stockholm som besöksmål växer (Visit Stockholm 2013). Dock är det flertalet 

potentiella besökare som inte vet hur de ska transportera sig, var de hittar information eller om 

det ens är möjligt att genomföra en resa dit. Här måste dels den fysiska tillgängligheten med 

resor, transport, orienterbarhet och framkomlighet utvecklas samt den kommunikativa 

tillgängligheten så att besökare får den information de behöver för att kunna besöka skärgården. 

Det är således av vikt att skärgården är öppen och användbar för alla och att den anpassas så 

att alla kan turista obehindrat. Det handlar också om att utveckla skärgårdens attraktionskraft 

och att minimera och överbrygga geografiska avstånd så att fler besökare får chans att besöka 

skärgården. Som tidigare nämnt är skärgården inget enhetligt område utan ägs, drivs och styrs 

bland annat av flera kommuner, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen, Skärgårdsstiftelsen, 

Visit Stockholm, organisationer och skärgårdsnära föreningar samt privata ägare. Ur 

besökarens perspektiv betraktas skärgården som en enhetlig destination.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka tillgängligheten i Stockholms södra skärgård ur 

besöksnäringens perspektiv.  

 

 Hur arbetar turismfrämjande aktörer, såväl privata, lokala som offentliga, med 

tillgänglighet för att Stockholms södra skärgård ska bli öppen och användbar? 

 Vilka positiva effekter skulle en tillgänglig skärgård medföra? 

 Vilka har ansvaret för att göra den södra skärgården tillgänglig för besökare?  

 

 

 

1.3 Avgränsningar 
Denna studie har geografiskt avgränsats till Stockholms södra skärgård (se bilaga för karta). 

Att Stockholms södra skärgård valts framför den norra och den mellersta skärgården är för att 
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Södertörn, där Södertörns högskola ligger, är närmast belägen den södra delen. Samt att den 

södra skärgården i kontrast till den mellersta är mindre välkänt för besökare som har sin 

utgångspunkt i Stockholm. Vidare skulle en studie över hela skärgården bli för omfattande.  

 

1.4 Tillgänglighet som begrepp i denna studie 
I denna studie behandlas begreppet tillgänglighet. Det kan tyckas svårt att finna en entydig 

definition som omfattar tillgänglighet, därför behandlar denna studie både fysisk och 

kommunikativ tillgänglighet i ett bredare perspektiv. Fysisk tillgänglighet handlar om att alla 

individer ska ha möjlighet att besöka och vistas i natur- och kulturmiljöer, det vill säga en miljö 

som är barriärfri och som underlättar platsens cirkulation av besökare. Fysisk tillgänglighet 

handlar även om att ha tillgång till transporter för att minimera och överbrygga geografiska 

avstånd. Kommunikativ tillgänglighet handlar om att besökare ska få tillgång till den 

information de behöver för att kunna besöka skärgården. Vidare preciseras turistisk 

tillgänglighet i den teoretiska referensramen.  

 

1.5 Studiens disposition 
Studien inleds med ett inledande kapitel (1) som ger en övergripande bakgrund om turismens 

omfattning, Stockholm och dess skärgårdsturism samt hur planering, utveckling och 

tillgängligheten ser ut i skärgården. Vilket följs av en problemformulering som mynnar ut i ett 

syfte och tre frågor. Kapitlet avslutas med en kort och koncist avgränsning. Detta följs av ett 

metodkapitel (2) där studiens vetenskapliga utgångspunkt presenteras med en hermeneutisk 

inriktning och ett induktivt förhållningssätt. Vidare motiveras även valet för en kvalitativ metod 

samt en beskrivning av tillvägagångssättet - från urval till insamling av empiri samt hur 

materialet har bearbetats. Här redovisas även de respondenter som ingått i studien. Efter 

metodkapitlet följer en teoretisk referensram (3) vilket presenteras under avsnitten 

destinationens komponenter och attraktionskraft; samverkan, utveckling och planering av en 

destination; och turistisk tillgänglighet samt betydelsen av en tillgänglig skärgård. I 

nästföljande empirikapitel (4) redovisas den empiri som samlats in från intervjuer och i 

efterföljande kapitel vävs empiri och teori samman i ett analyskapitel (5). Därefter behandlas 

slutsatser (6) som analysen har genererat och detta diskuteras i nästkommande 

diskussionskapitel (7). Det ges även i diskussionskapitlet förslag på fortsatt forskning. I slutet 

av studien återfinns de källor som använts samt bilaga med karta över Stockholms södra 

skärgård.  
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2. Metod 
I metodkapitlet redovisas studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt med en hermeneutisk 

inriktning och främst ett induktivt förhållningssätt. Här beskrivs även studiens kvalitativa 

forskningsteknik och hur intervjuprocessen i studiens empiriska undersökning gått till. Kapitlet 

är tillhjäpligt för den läsare som vill få en inblick i hur den vetenskapliga ansatsen kan ha 

påverkat slutresultatet. Alla forskningssätt har både förtjänster och brister, varför kapitlet 

avslutas med en kritisk granskning av det valda forskningssättet.  

 

2.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  
Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar till hur forskning bör bedrivas samt hur 

sanningen kan tydliggöras - positivism och hermeneutik. Positivismen har traditionellt sätt 

kallats för det naturvetenskapliga forskningsidealet och hermeneutiken har benämnts som det 

motsvarande inom socialvetenskapen (David & Sutton 2016, s. 45, 77-88, 291). Andersson 

(2014, s. 15-19) menar att dessa två inriktningar skiljer sig åt där forskare inom positivismen 

arbetar med säkra fakta och eftersträvar det objektivt sanna och gör inga spekulationer om hur 

saker och ting kan eller bör vara, medan hermeneutiken tolkar genom inlevelse och förståelse 

som fordrar att bevisa ett större eller mindre samband. Hermeneutiken avvisar således 

positivismens kunskapsideal. Dessa två synsätt är omfattande och gäller inte bara metodfrågor 

eller andra formaliteter utan att det handlar om skilda filosofiska ståndpunkter och 

världsåskådningar (Andersson 2014, s. 15-19). Inom hermeneutiken får ett och samma fysiska 

fenomen, oavsett om det är bokstäver, ord, föremål eller handling, olika betydelser i olika 

sammanhang eller kontexter (Andersson 2014, s. 29-33; David & Sutton, s. 77-88). Då studien 

har som syfte att öka förståelsen för ett fenomen lyder slutsatsen att den vetenskapliga ansatsen 

är av hermeneutisk karaktär. 

 

Genom att hålla ett öppet sinne till ämnet som studeras samt att en uppfattning bildas efter den 

empiriska insamlingen, innebär att studien har ett induktivt förhållningssätt. I det induktiva 

förhållningssättet utgår forskarna från empiriskt material och metoderna är explorativa som 

försöker bygga förklaringar till det som sker från de data som samlats in (David & Sutton 2016, 

s. 77-88).  Till viss del använder sig denna studie sig även av abduktion, det vill säga en 

blandning av teori och empiri, och fungerar som en växelverkan mellan induktion och 

deduktion. David och Sutton (2016, s. 33) menar att alla forskare är färgade av erfarenheter 

och tidigare forskning vilket innebär att ingen forskning börjar förutsättningslöst.  

 

2.2 Forskningsteknik och val av metod   
Det finns olika forskningsmetoder lämpade för att belysa olika typer av problem och beroende 

på vilken av forskningsmetoderna forskare ”väljer” speglar det ens förankrade kunskapssyn 

(Bell 2016, s. 19; David & Sutton 2016, s. 77-88). Att en forskare klassificerar en metod som 

kvalitativt, kvantitativt, etnografiskt, surveyinriktat eller aktionsforskning innebär inte att - när 

forskare väl bestämt sig för en viss metodisk inriktning - inte får avvika från det 

tillvägagångssätt som normalt förknippas med metoden i fråga. Bell (2016, s. 37) m.fl. menar 

att varje perspektiv har sina starka och svaga sidor och vart och ett av dem passar in i en viss 

kontext. Det beror även på vilken slags information som krävs för att besvara ens syfte (Bell 
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2016, s. 37; David & Sutton 2016, s. 77-88; Holme & Solvang 2008, s. 13). Det är inom 

samhällsvetenskapen ett centralt tvisteämne om att försöka göra en distinktion mellan kvalitativ 

och kvantitativ forskning. På en nivå är denna distinktion relativt lätt att identifiera, på en annan 

nivå, en djupare, blir betydelsen svårfångad. Dock menar David och Sutton (2016, s. 77-88) att 

all forskning är av den kvalitativa dimensionen, att identifiera begrepps-liga kategorier som 

bildar meningsfulla enheter, och den kvantitativa dimension, att mäta skalan eller frekvensen 

av sådana enheter. Den djupa klyftan går mellan dem som har en positivistisk kunskapssyn på 

den sociala världen och betraktar sociala institutioner som ”fakta”, och dem som har en 

hermeneutisk uppfattning, enligt vilken det är sociala aktörer som skapar mönster i det sociala 

livet genom sina övertygelser och handlingar (David & Sutton 2016, s. 291). Med en 

kunskapssyn som är hermeneutisk och ett induktivt förhållningssätt innebär det att ett 

kvalitativt perspektiv är att föredra och således används en kvalitativ metod i denna studie. 

Holme & Solvang (2008, s. 89-95) menar att den kvalitativa forskaren intresserar sig för att 

meningen kommer i helheter vilket möjliggör för ökad förståelse för sociala processer och 

sammanhang. Hartman (1998, s. 248-259) skriver att den kvalitativa forskaren ska påbörja sin 

datainsamling teorineutralt för att undvika snedvriden datainsamling och låta informationen 

själv generera en teori.  

 

Då denna studie undersöker tillgängligheten i Stockholms södra skärgård ur besöksnäringens 

perspektiv har kvalitativa intervjuer, en observation och analys av textuella data genomförts 

för att kunna besvara syftet. Holme och Solvang (2008, s. 99) menar att den kvalitativa 

intervjun har styrka i att den liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal vilket innebär 

att det är den intervjuform där forskaren utövar minst styrning vad gäller studiens respondenter. 

En intervjusituation är en social interaktion och att intervjua handlar lika mycket om att lyssna 

omsorgsfullt till de svar som ges (David & Sutton 2016, s. 113-119). Det finns en skillnad 

mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer där den strukturerade intervjun syftar på den 

grad i vilken frågornas form och ordning är identiska från intervju till intervju. I den 

ostrukturerade intervjun använder sig forskaren inte av standardiserade frågeformulär utan 

tematiska ramar, detta för att det inte ska finnas för stor styrning från forskarens sida. Dock 

måste forskaren försäkra sig om att få svar på de frågor som ska belysas så att inte intervjun 

lämnas med ett material som inte har relevans för studien (Hartman 1998, s. 248-259). I de 

ostrukturerade intervjuerna försöker forskaren framhäva varje enskild intervjus djupvaliditet 

och en fördel med den ostrukturerade intervjumetoden är dess flexibilitet och att en intervjuare 

kan följa idéer och komma med följdfrågor för att utveckla och fördjupa svaren, vilket är 

omöjligt i en enkät eller ett standardiserat fråge-formulär (David & Sutton 2016, s. 113-119; 

Holme & Solvang 2008, s. 105-107; Bell 2016, s. 189-190). Den ostrukturerade intervju-

metoden passar denna studie bättre än den strukturerade intervjumetoden.  

 

De tematiska ramarna som används i intervjuerna är uppdelade kring kärnfrågor, vilket handlar 

om forskningens centrala teman samt eventuella följdfrågor. David och Sutton (2016, s. 113-

119) menar att genom att formulera kärnfrågor och följdfrågor ökar forskaren sin förmåga att 

reagera kreativt på de svar som ges. Som tidigare nämnt har en observation genomförts, detta 

på ett ostrukturerat angreppssätt. Bell (2016, s. 225-227) menar att även om forskarna har en 

klar uppfattning om syftet med observationen är inte detaljerna helt klara. Vidare menar 
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författaren att forskaren kommer att vänta med definitioner och strukturer tills denne har 

upptäckt ett mönster (Bell 2016, s. 225-227). I en strukturerad observation har forskaren 

formulerat en hypotes och ett konkret syfte med observationen (Bell 2016, s. 225-227). Den 

textuella data som används i den empiriska insamlingen har två fördelar enligt David och 

Sutton (2016, s. 159), dels lever textuella data längre än sina upphovsmän, dels för att textuella 

data är “icke-reaktiv” vilket innebär att medan människor reagerar på det faktum att de blir 

föremål för forskning erbjuder texter mindre reaktion.  

 

I kvalitativ forskning prioriteras djupvaliditet framför generalisering vilket kan kopplas till 

diskussionen om deduktion kontra induktion (David & Sutton 2016, s. 77-88). Syftet med 

kvalitativa studier är att forskaren ska få en bättre förståelse av vissa faktorer där den statistiska 

representativiteten inte är i fokus. Kvalitativa forskare är även angelägna om att kunna påstå 

att resultaten från deras begränsade urval kan gälla för den population från vilket urvalets 

hämtats. Det vill säga att ett element inte kan brytas loss och mätas utanför sitt sammanhang 

(David & Sutton 2016, s. 193; Holme & Solvang 2008, s. 89-95). Ytterligare en fördel med att 

använda kvalitativa metoder är att forskaren har möjlighet att ändra på upplägget under 

genomförandet av studien. Förhållandet mellan litteratur, fråge-formuleringar, datainsamling 

och teoribyggande innebär ständiga modifieringar där data-insamlingen leder till att nya 

teoretiska idéer växer, vilket kan leda insamlingsprocessen i nya banor (Holme & Solvang 

2008, s. 89-95; David & Sutton 2016, s. 77-88).  

 

2.3 Genomförande 

2.3.1 Studiens urval och material 
Att välja tillgänglighet och Stockholms södra skärgård som undersökningsområde har varit ett 

icke slumpmässigt val. Att valet blev inom detta område var för att intresset kring detta har 

väckts under tidigare studier i turism och geografi. Att undersöka hur arbetet kring till-

gänglighet sker i södra skärgården är mer eller mindre relevant för samtliga aktörer och med 

detta som utgångspunkt undersöks det utifrån flera nivåer.  

 

När populationen är för stor för att varje enskilt fall ska undersökas måste forskaren välja en 

representativ grupp, det vill säga göra ett urval. Eliasson (2013, s. 44-50) menar att 

urvalsprinciperna kan se olika ut beroende på vilken typ av metod forskaren arbetar med och 

urvalet styrs mycket av forskningsfrågan. Urvalet i denna studie är gjort utifrån ett icke-

sannolikhetsurval av typen teoretiskt urval som bygger på forskarens egna kunskap och 

uppfattning om vilka människor som kan lämpa sig för ämnesområdet (David & Sutton 2016, 

s. 196). Dessa individer bedöms av forskarna sitta inne med specifika kunskaper i frågan, och 

David och Sutton (2016, s. 196) menar att urvalet helt och hållet bygger på forskarens upp-

fattning om vem som är den lämpligaste. Ett icke-sannolikhetsurval är lämpligt när det är svårt 

att identifiera alla potentiella fall i populationen vilket även gör det till en nackdel då urvalet 

inte kan generaliseras till någon population. I denna studie har även ett snöbollsurval gjorts 

vilket är ett urval som byggs upp genom information som erhållits i det senaste stadiet av 

datainsamlingen. Detta bygger på socialt nätverkande och erbjuder en informell metod för att 

vinna tillträde till den efterfrågade populationen (David & Sutton 2016, s. 196).  
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Vid inhämtning av bakgrundslitteratur och tidigare forskning om tillgänglighet ur besöks-

näringens perspektiv samt Stockholms skärgård gjordes en sökning på orden: tillgänglighet, 

fysisk tillgänglighet, kommunikativ tillgänglighet, Stockholms södra skärgård, attraktiv 

destination, samverkan, destinationsutveckling och samhällsplanering. Sökningarna har skett 

utifrån en systematisk kedjesökning, det vill säga att utifrån den första källan har ytterligare 

relevant litteratur hittats i källans källförteckning (David & Sutton 2016, s. 163). Vid 

inhämtning av vetenskapliga artiklar till den teoretiska delen har en systematisk sökning i 

artikeldatabasen Scopus genomförts. Sökningen skedde på orden: accessibility, tourism 

destination, attractiveness, competitiveness och spatial organization. Efter inhämtning av de 

vetenskapliga artiklarna kontrollerades de på Ulrich´s Web i syfte att granska den 

vetenskapliga relevansen.  

 

2.3.2 Insamling av empiri  
Inledningsvis bestod denna studie av att studera och inhämta kunskap angående ämnet genom 

att studera tidigare forskning och litteratur. Då tidigare forskning på området var begränsat 

lades ändå mycket tid ner på att skapa sig en generell förståelse kring de olika aktörerna i 

Stockholms södra skärgård och vilka kommunala och statliga aktörer som behandlar 

tillgänglighet i Stockholms skärgård. Efter det att kunskap erhållits kring ämnet formulerades 

ett problem och syfte med tillhörande frågor. Hartman (1998, s. 248-259) menar att detta är ett 

viktigt moment i planeringsfasen då frågorna kommer att styra hela studien. Den 2 mars 2017 

formulerades ett e-mail där studiens syfte presenterades. Utifrån tidigare resonemang skickades 

detta e-mail till totalt 18 aktörer, av dessa var 9 stycken myndigheter, organisationer eller 

kommunala aktörer, och 9 stycken var privata aktörer. Om det inte framgick vilken eller vilka 

personer som kunde vara behjälpliga skickades e-mailet till företagets eller organisationens 

infomail. Inom en vecka hade svar från 11 stycken aktörer erhållits där 5 stycken svarade att 

de gärna ställer upp på en intervju, resterande aktörer hänvisade vidare. Efter ca två veckor 

skickades ett påminnelsemail till de som inte besvarat tidigare mail och därefter kontaktades 

ytterligare 3 stycken aktörer. Efter ett antal veckor svarade fler aktörer och totalt har 9 stycken 

intervjuer genomförts i denna studie, 5 stycken per telefon, 3 stycken personliga intervjuer samt 

en spontan intervju. Intervjuerna per telefon pågick i ca 20-30 minuter och de personliga 

intervjuerna pågick i ca 1-1½ timme på respektive aktörs arbetsplats. Inför de personliga 

intervjuerna har tänkta frågor och teman blivit sänt per e-mail till respektive respondent 1-2 

dagar innan intervju, detta för att den intervjuade ska kunna förbereda sig. Under de personliga 

intervjuerna gavs tillåtelse att spela in intervjun och det ställdes frågor utefter intervjumallen 

med teman, vilket har grund i studiens problemformulering. Det ställdes även följdfrågor samt 

uppmuntrades till sidospår som var av intresse. Vid intervjuerna per telefon togs det 

anteckningar.    

 

Den 20:e april 2017 genomfördes en observation på Utö. Syftet med observationen var att 

skapa en bild av destinationen samt undersöka hur den fysiska tillgängligheten var till, och på 

destinationen. På Utö besöktes även Utö turistbyrå där en spontan intervju genomfördes med 

föreståndarinnan för Utö turistbyrå. Under studiens gång har även textuella data i form av 
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kompendier och broschyrer som respondenterna delat ut i samband med intervjuerna studerats 

samt material från Internetsidor.  

 

2.3.3 Presentation av intervjupersoner  
Nedan presenteras samtliga intervjupersoner då respondenternas yrke kan ge en förståelse för 

deras kunskap inom detta område.  

 

Marcus Friström, telefonintervju den 22:a mars klockan 11:00-11:30. Friström är värd på 

Drömgården Arbottna på Muskö.  

 

Anna Lindqvist, telefonintervju den 22:e mars klockan 15:00-15:30. Lindqvist är HR- och 

ekonomiansvarig på Gålö havsbad.  

 

Camilla Näsström, telefonintervju den 30:e mars klockan 13:00-13:30. Näsström arbetar på 

Naturvårdsverket med tillgänglighetsfrågor inom skyddade områden.  

 

Erik Josephson, personlig intervju den 3:e april klockan 10:00-11:30 i Handen, Haninge 

kommunhus. Josephson är näringslivs- och landsbygdsutvecklare i Haninge kommun, 

 

Mats Huss, telefonintervju den 3:e april klockan 14:00-14:15. Huss är fastighetsskötare och 

driftansvarig på Fjärdlång vandrarhem som ligger på södra delen av Fjärdlång.  

 

Christina Larsson, personlig intervju den 11:e april klockan 09:00-10:00 hos tillväxt- och 

regionplaneförvaltningen. Larsson är regionplanerare med fokus miljö och skärgårdsbidrag och 

skärgårdsutveckling. Christina arbetar utifrån den regionala utvecklingsplanen (RUFS).  

 

Peter Kristiansson, personlig intervju den 12:e april klockan 09:00-10:20 på trafik-

förvaltningen. Kristiansson arbetar som affärsförvaltare på trafikavdelningen för sjötrafik och 

representerar Waxholmsbolaget och SL-trafiken på vattnet.  

 

Britt-Marie Ahnell, spontan intervju den 20:e april klockan 14:00-14:20 på Utö turistbyrå. 

Ahnell driver Utö turistbyrå samt bedriver uthyrning av stugor .  

 

Ulrika Palmblad, telefonintervju den 21:a april klockan 09:30-09:55. Palmblad är 

kommunikationschef på Skärgårdsstiftelsen. 

 

2.3.4 Bearbetning av material och analysmetod 
Då denna studie utgår från ett induktivt förhållningssätt avser inte studien att testa befintlig 

teori utan först samlas data in, för att sedan analyseras för att finna och rättfärdiga samband. 

Denna typ av analysarbete kallas enligt Hartman (1998, s. 248-259) för analytisk induktion. 

David och Sutton (2016, s. 257) kallar detta för induktiv kodning och det liknar praktiskt sätt 

en textanalys då nästan all kvalitativ data kan “skrivas ut”. Grundläggande för den analytiska 
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induktionen och induktiv kodning är att teorier och generaliseringar dras utifrån det insamlade 

empiriska materialet (Hartman 1998, s. 248-259). 

 

Respektive personlig intervju transkriberades och det första steget i bearbetning av materialet 

var en reducering och organisering genom kategorisering, vilket kallas för kodning (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson 2014, s. 32-43). Det insamlade materialet, både från de personliga 

intervjuerna och telefonintervjuerna har kategoriserats - i relation till syfte och frågor - utifrån 

teman och innebär en ackumulering av stora mängder av material. Teman är inga etiketter utan 

en samling av idéer och bygger på ofta förekommande begrepp i materialet. Genom att 

framhäva de textstycken där centrala teman tycks återkomma kan uppmärksamheten riktas mot 

det som författarna finner intressant (Hartman 1998, s. 248-259; David & Sutton 2016, s. 271-

279). Detta är även ett försök till att ge en kort sammanfattning av ett större fenomen (David 

& Sutton 2016, s. 271-279). Det andra steget var tolkning, vilket innebär en sökning efter 

mening i de företeelser som undersöks (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 32-43). Detta är 

vad en hermeneutisk inriktning består av, termer som sätts i relation till varandra och innebär 

hur de olika meningsbärande företeelserna hänger samman (Hartman 1998, s. 248-259). 

Hartman (1998, s. 248-259) menar att tolkningen är en väsentlig del vid analys av den 

insamlade informationen och tolkningen är slutpunkten för studien, och det är här den förståelse 

forskaren är ute efter i kvalitativa metoder framträder. Likaså menar Bell (2016, s. 140) att de 

data som samlats in egentligen inte har någon mening förrän forskaren har identifierat olika 

kluster och börjat förstå vad de betyder. Det insamlade materialet har ytterligare en gång blivit 

värderat i förhållande till syftet, detta för att skapa ett trovärdigt material.  

 

2.3.5 Etiskt ställningstagande 
Enligt David och Sutton (2016, s. 51-56) finns det två grundläggande etiska ståndpunkter, den 

konsekventialiska och den deontologiska. Den förstnämnda ståndpunkten är starkt bunden till 

positivismen och syftar till att kvantifiera mänskliga värden och resultat. Inom denna tradition 

väger forskaren fördelar och nackdelar mot varandra och om fördelarna uppväger skadan kan 

en handling räknas som etiskt försvarbar. Inom den deontologiska ståndpunkten kan etik inte 

växlas mot andra fördelar vilket betyder att ett resultat inte är etiskt försvarbart om det uppstått 

genom en missgärning (David & Sutton 2016, s. 51-56). Då denna studie är av den de-

ontologiska ideologin är det etiskt viktigt att respektera de valda respondenternas vilja. Ett 

resultat som inte godkänns av respondenterna ska således inte användas för att uppnå studiens 

mål.  

 

Vidare finns det forskningsetiska principer att förhålla sig till (Vetenskapsrådet 1990;  

David & Sutton 2016, s. 51-56). För det första bör forskaren informera sina respondenter att 

denne förstår vad deras deltagande i studien handlar om och vilka förutsättningar som gäller 

för deltagandet (Vetenskapsrådet 1990). I linje med informationskravet presenterades studiens 

syfte i de e-mail som skickades till respondenterna, vidare har det i början av varje 

intervjutillfälle förts en dialog där studiens syfte har upprepats. Den andra principen är 

samtyckeskravet som handlar om att forskaren ska erhålla respondenternas godkännande 

(Vetenskapsrådet 1990). Efter genomförd intervju var det av vikt att få respondenternas 
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medgivande till att använda deras information i studien. Den tredje principen är 

konfidentialitetskravet som handlar om att respektera integriteten hos studiens deltagare (David 

& Sutton 2016, s. 51-56). Inom konfidentialitetskravet ska information skyddas på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av den och att information inte sprids utanför 

forskningsområdet (Vetenskapsrådet 1990). Under studiens gång har inhämtad information 

skyddats på ett omsorgsfullt sätt och det har undvikits att ställa etiskt känsliga frågor som på 

något sätt kan skada respondenterna. Vidare har inhämtad information lagras på ett säkert sätt 

som endast författarna har tillgång till. Den fjärde och sista principen behandlar nyttjandekravet 

där inhämtad information endast får användas för studiens ändamål (Vetenskapsrådet 1990). I 

linje med den fjärde och sista principen kommer denna studie inte att användas för andra 

ändamål än de inom vetenskapens ramverk.  

 

2.4 Kritisk granskning 

2.4.1 Metoddiskussion 
Holme och Solvang (2008, s. 13) menar att kvalitativa angreppssätt med sitt flexibla och nära 

förhållande till informationskällan borde ge goda möjligheter för att göra relevanta tolkningar. 

Däremot har den betydelse som respondenterna gett lett till en öppen och inte särskilt enhetlig 

information. Detta kan vara en svaghet eftersom en sådan flexibilitet gör det svårt att jämföra 

information från de olika enheterna och det gör att tolkningen icke blir entydig. Den första 

intervjun gav tämligen lite information i relation till den sista intervjun och det beror troligtvis 

inte på intervjupersonerna utan på att kunskap har införskaffats under studiens gång. Enligt 

Holme och Solvang (2008, s. 105-107) ändrar forskare uppläggningen under studiens gång för 

att få pålitlig information om de enskilda enheterna. Genom intervjuerna skapades hela tiden 

en bredare uppfattning och nya insikter gällande arbetet kring tillgänglighet och vilka som 

ansvarar för att göra den södra skärgården tillgänglig.  

 

Gällande urvalet av respondenter i denna studie har det gjorts utifrån formulerade kriterier som 

är teoretiskt och strategiskt definierade. Dock ska det poängteras att tyngden i resultatet kan 

vara svårt att bedöma då intervjupersonerna är utvalda efter tycke och smak och det kan 

diskuteras hur väl respondenter har anknytning till eller insikt i saken för att kunna uttal sig 

trovärdigt. Frågan forskare kan ställa sig är om informationen är rimlig och om det stämmer 

med sådant som forskaren vet sedan tidigare (Holme & Solvang 2008, s. 101). Intervjuerna har 

gett studien stora mängder material och i empiridelen tas deskriptiva detaljer upp vilket Bryman 

(2011, s. 412) menar är något som kännetecknar kvalitativa forskare då det betonar vikten av 

en kontextuell förståelse. Det betyder att studiens författare har behövt tolka vad som är aktuellt 

i en kontext, ett sammanhang, och innebär att det inte går att förstå hur respondenterna svarar 

om inte hänsyn till den miljön de är verksamma i tas. Det har även tagits hänsyn till att det kan 

vara svårt att förhålla sig kritisk mot den information som respondenterna ger, då fördjupning 

inom den teoretiska referensramen sker efter insamlat empiriskt material (Eriksson & Hultman 

2014, s. 103). En nackdel med analysen är att den i viss grad baseras på tolkningar kring vad 

som är relevant i just de valda temana. 
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Om andra respondenter hade ingått i studien hade analysen och slutsatsen möjligtvis resulterat 

i annat. Det hade varit av värde att få fler respondenter att delta men av olika skäl har det inte 

varit möjligt. Likaså ska det tas med i beräkningen att det kan ha missats att kontakta eller 

intervjua viktiga aktörer. Utifrån den observation som gjordes inhämtades inte så mycket 

information som det hade hoppats på. Det var visserligen av värde att en spontan intervju med 

föreståndarinnan för Utö turistbyrå genomfördes. Att endast besöka en destination i södra 

skärgården ger en begränsning i uttalandet om tillgänglighet för hela Stockholms södra 

skärgård, dock har det primära syftet med denna studie varit att få en ökad förståelse för ämnet.  

 

2.4.2 Tillförlitlighet och giltighet 
Oavsett vilken metod som väljs för insamling av empiri ska den alltid kritisk granskas för att 

forskaren ska kunna avgöra hur tillförlitlig och giltig den är. Tillförlitlighet och giltighet finns 

i designen av studien och skall inte ses som en särskild mätning (David & Sutton 2016, s. 33).  

 

Tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid 

olika tillfällen, under i övrigt lika omständigheter. För att tillförlitligheten ska säkerhetsställas 

krävs det att forskaren har varit noggrann i arbetet när det gäller att redogöra alla moment i 

forskningsprocessen, detta för att studiens resultat ska kunna replikeras (Bell 2016, s. 133; 

Bryman 2011, s. 351-356; Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 83). I denna studie har samtliga 

moment redogjorts. För att hålla en hög tillförlitlighet har respektive respondenter blivit 

tillfrågade om de vill läsa transkribering och sammanfattning från intervjun för att se om 

information blivit korrekt uppfattat, eller om denne vill lägga till information som kan ha 

missats. Holme och Solvang (2008, s. 105-107) menar att forskarens upplevelse av situationen 

kan vara felaktig och att han eller hon inte helt och hållet förstår enheternas motiv eller de 

signaler som de uttrycker. Allt material är sparat under arbetes gång för att skapa möjlighet att 

gå tillbaka om något har missats. Det har även tagits hänsyn till att respondenterna kan vara 

tendentiösa eftersom deras uttalanden kan vara tillrättalagda samt att nästintill lika frågor ger 

olika svar. Samt att svaren kan skilja sig om beroende på vem av forskarna som ställt frågan. 

Av anledning till bristande forskning inom ämnet att det är svårt att avgöra hur pass korrekt 

slutsatsen är. David och Sutton (2016, s. 33) anser att förutom att informationen ska vara 

tillförlitlig måste den också ha en definitionsmässig giltighet.  

 

Giltighet är ett mått om en viss fråga beskriver det som forskaren vill att den ska beskriva, det 

vill säga relevansen av det empiriska materialet för de givna frågorna (Bell 2016, s. 225-227). 

Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014, s. 32-43) beskriver giltighet som ett mått på om 

forskningen har lett till en närgången kännedom om sammanhanget och ämnet. För att hålla en 

hög giltighet har datainsamlingen tagit lång tid, vilket inneburit att studiens författare lärt sig 

“kulturen” och begrepp i det som studerats. Det har även givits tillfälle att pröva ifall miss-

förstånd och vrångbilder funnits implicit i situationer. Dock menar Hjerm, Lindgren och 

Nilsson (2014, s. 32-43) att vad som är giltigt eller trovärdigt är en fråga som rör värdering och 

tolkning. I intervjuerna har författarna agerat aktivt samt förhållit sig till intervjumallen med 

teman för att få svar på frågor, och för att få ett giltigt material. Bryman (2011, s. 351-356) 

diskuterar att den interna giltigheten (god överensstämmelse mellan forskarens observationer 
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och de teoretiska idéer som denne har utvecklat) tenderar att bli en styrka i kvalitativa metoder, 

vilket denna studie stämmer överens med. Bryman (2011, s. 351-356) diskuterar även extern 

giltighet, i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras och användas i andra sociala miljöer 

och situationer. Denna studies problematisering kan således generaliseras i linje med andra 

regioner som går att jämföra med Stockholms skärgård och landsbygdsområden i Sverige. En 

styrka i den externa giltigheten är att respondenterna representerar olika organisationer och 

nivåer vilket gett denna studie olika infallsvinklar. Den textuella data som blivit tilldelad från 

respondenterna anses vara giltig då det är öppet material som publicerats och gjorts tillgängligt 

i arkiv.   
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3. Teoretisk referensram 
I teorikapitlet presenteras studiens teoretiska referensram. Först presenteras teorier om en 

destinations komponenter och attraktionskraft, därefter teorier om samverkan och planering 

av en destination, sedan en övergripande teori om turistisk tillgänglighet samt en teori som 

berör fysisk och kommunikativ tillgänglighet, slutligen berörs betydelsen av en tillgänglig 

destination. 

 

3.1 Destinationens komponenter och attraktionskraft 
Inom turism blir produktion, konsumtion och erfarenheter sammankopplade i en given plats, 

och när de ekonomiska fördelarna med turism blir uppenbart har en besöksdestination uppstått 

(Kelly & Nankervis 2001, s. 41-44). De komplexa processerna av turism, produktion och 

konsumtion är beroende av destinationer vare sig det är en enda gemenskap, en region eller ett 

land (Saraniemi & Kylänen 2011; Kelly & Nankervis 2001, s. 41-44). En destination ses som 

ett brett utbud av kollektiva nyttigheter såsom landskap, hav, sjöar, atmosfärer, sociokulturella 

miljöer etc. och alla dessa element betraktas tillsammans som en enhet - en destination - eller 

som ett varumärke. Utifrån besökarens perspektiv konsumerar de destinationen som om den 

vore en enhetlig upplevelse utan en tanke på att varje enskilt element hanteras av individuella 

aktörer (Buhalis 2000; Saraniemi & Kylänen 2011; Haugland et al 2010). Cracolici och 

Nijkamp (2008) menar att en destination således består av en komplex och integrerad portfolio 

av individuellt framställda turismprodukter och tjänster vilket utgör en integrerad besöks-

upplevelse, och som därmed möter besökarens behov. Då destinationer består av specifika 

fysiska, naturliga och kulturella resurser som är unika, exceptionella och icke utbytbara, 

fungerar samma faktorer som den underliggande grunden för dess attraktionskraft. I synnerhet 

avser destinationens attraktionskraft till de känslor en besökare har om en destination och dess 

upplevda förmåga att tillfredsställa sina behov (Reitsame & Brunner-Sperdin 2017). En 

destination existerar således inte bara fysiskt utan även mentalt i medvetandet hos besökare 

och blivande besökare (Saraniemi & Kylänen 2011). Huruvida besökarens uppfattning om att 

en destination är tillgänglig eller inte skiljer sig från om den faktiskt är det, och uppfattningen 

är oftast viktigare (Holloway & Humphreys 2012, s. 14-18). Den slutgiltiga destinationen som 

väljs blir den som uppfattas för resenären som den som bäst uppfyller önskemål och 

förväntning, i relation till kostnader och tid för att besöka den (Kelly & Nankervis 2001, s. 41-

44). Dock kan sevärdheter och aktiviteter stärka övervägandet i val av destination och kan tjäna 

som viktiga motivationsfaktorer för att välja en plats över en annan (Reitsame & Brunner-

Sperdin 2017).  

  

Sambandet mellan turismprodukten och interaktionen mellan besökare och aktörer utgör 

således ett erbjudande vilket Saraniemi och Kylänen (2011) definierar som en kombination av 

tjänster som levererar immateriella och psykologiska fördelar med konkreta inslag. 

Destinationer som har ett erbjudande tävlar ofta mot varandra och måste då utveckla 

konkurrensfördelar (Haugland et al 2010). Att det uppstår en konkurrens mellan destinationer 

beror oftast inte på en enda aspekt utav turismprodukten utan på hur väl destinationens alla 

delar är sammansatta och integrerade. Det beror heller inte på en enda producent som har 

kontroll över hela destinationen, utan det handlar oftast om flera inblandade aktörer och 
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intressenter (Cracolici & Nijkamp 2008; Bohlin & Elbe 2011, s. 107-109). För att skapa en 

fungerande destination måste de knappa resurserna organiseras, samspela och samarbeta på ett 

effektivt sätt för att kunna erbjuda en turismprodukt som står ut gentemot andra potentiella 

besöksdestinationer och alternativ (Cracolici & Nijkamp 2008; von Friedrich Grängsjö 2001, 

s. 41-48). Om en destination lyckas eller inte beror på hur väl de klarar av att möta marknadens 

krav. En destinations utformning och image kan således vara lämpad för somliga besökare då 

känslor och tyckande är subjektivt men långt ifrån alla destinationer lyckas möta kraven 

(Buhalis 2000). Vidare menar Buhalis och Michopolou (2011) att destinationen i fråga måste 

fånga de specifika önskemålen från ens nuvarande och tilltänkta marknad för att skapa en 

enhetlig destination där kunderna är nöjda och där destinationen har potential att få nya 

besökare. 

 

3.2 Samverkan, utveckling och planering av en destination 
Haugland et al (2010), Buhalis (2000) och Cracolici och Nijkamp (2008) menar att en 

destination är komplex och dess komplexitet bygger på att de kan vara artificiellt uppdelade 

efter sin geografiska eller politiska barriär, som inte tar hänsyn till besökarens preferenser eller 

besöksnäringens funktioner. Då destinationer består av ett komplex samproducerande nätverk 

föreslår författarna Haugland et al (2010) att inblandade aktörer, vid utveckling av en 

destination ska utveckla en strategi som involverar flera företag och andra aktörer som t.ex. 

lokala och regionala myndigheter. Bohlin och Elbe (2011, s. 199-209) menar att det finns ett 

ömsesidigt beroende mellan destinationens aktörer och mellan dem kan det bildas 

organisationer vilket tillsammans koordinerar och genomför planering och marknadsföring av 

destinationen. Destinationer bör därför ses som organisatoriska konstruktioner som baseras på 

det turistiska utbudet i en geografisk region och som framträder genom samarbete mellan olika 

privata och offentliga aktörer, inom regionen men även med aktörer utanför regionen (Bohlin 

& Elbe 2011, s. 199-209). Bohlin och Elbe (2011, s. 199-209) hävdar att destinationer oftast 

bildas genom samarbete mellan olika offentliga institutioner, i de flesta fall kommuner med 

huvudsyfte att utveckla den lokala besöksnäringen. Även Haugland et al (2010) hävdar 

liknande, att en destinations framgång beror på de individuella aktörer som tillsammans med 

hela destinationen utgör en effektiv koordinering och integration av de individuella företagens 

resurser och utbud. Vidare menar författarna att det krävs att alla aktörerna kommer överens 

om en uppsättning gemensamma strategiska mål och ett aktivt deltagande samt att alla är villiga 

att genomföra strategierna (Haugland et al 2010). von Friedrich Grängsjö (2001, s. 41-48) 

menar att samarbete och gemensamma mål inom en destination ger flertalet positiva effekter 

och en av de främsta är att en förstärkning av destinationens image sker. Samarbete på en 

destination leder även till en sammanhållen turistprodukt i förhållande till andra resmål. Vidare 

menar von Friedrich Grängsjö (2001, s. 23-28) att en destination kan komma att utvecklas eller 

stagnera beroende på om privata aktörer och offentlig sektor samverkar eller inte inom de olika 

dimensionerna. 

 

Till skillnad från många andra länder med hierarkiska förvaltningsstrukturer har Sveriges 

kommuner starka politiska ställningar, och har olika politiska ledningar och mål (Hall 2006). 

Då Sveriges kommuner generellt har eget ansvar för planering av områden, är nationella och 
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internationella ingripanden och förordningar undantag och sker främst när riksintressen berörs, 

när naturskyddade områden kräver särskild behandling eller då insatser inom ramen för EU:s 

olika utvecklingsprogram genomförs (Bohlin & Elbe 2011, s. 199-209). Aktörer på nationell 

nivå är inblandade när det gäller destinationsmarknadsföring. Vid planering av en destination 

är det viktigt att samarbete förs mellan offentlig sektor och lokal nivå och von Friedrich 

Grängsjö (2001, s. 31-38) menar att det gäller att tänka globalt men att arbeta lokalt. Att 

samarbeta lokalt är oftast en förutsättning för att kunna konkurrera globalt. Även Bohlin och 

Elbe (2011, s. 199-209) menar att det ofta utgör grunden för destinationsutveckling. Målet med 

destinationsutveckling är oftast att nå en kvantitativ ökning av besöksantalet men även en 

kvalitativ utveckling av produkt- och tjänsteutbudet (Bohlin & Elbe 2011, s. 199-209). Vid 

genomförandet av detta är det enligt Bohlin och Elbe (2011, s. 199-209) viktigt att integrera 

alla dimensioner inom destinationsutveckling och det mest effektiva sättet att göra detta på är 

genom planering. Kelly och Nankervis (2001, s. 41-44) menar att planering av turism måste 

vara integrerad i den översiktliga planeringen för utveckling av en hel region. Detta går i linje 

med Hall (2006) som menar att turismutveckling på en destination sällan sker i ett politiskt 

vakuum utan kan komma att påverka många andra samhällsintressen än de rent ekonomiska. 

 

3.3 Turistisk tillgänglighet  
Alla destinationer delar vissa karakteristika. Grundläggande menar Holloway och Humphreys 

(2012, s. 14-18) och Bohlin och Elbe (2011, s. 13-16) att destinationens attraktivitet beror på 

kvaliteten i de tre nödvändiga funktionerna som erbjuds; attraktioner, tillgänglighet och 

grundläggande och stödjande service. Kelly och Nankervis (2001, s. 41-44) hänvisar till 

väsentliga komponenterna av en destination som de “5A:n” - attractions (attraktioner), 

accessibility (tillgänglighet), amenities (grundläggande service), accommodation (boende) och 

activities (aktiviteter). Reitsame och Brunner-Sperdin (2017) menar att graden av en 

destinations attraktivitet uppmuntrar människor att besöka och tillbringa tid på platsen.  

  

Enligt Kelly och Nankervis (2001, s. 41-44) refererar tillgänglighet till nivån av relativ lätthet 

eller svårighet en besökare kan få tillgång till en destination och innebär generellt tillhanda-

hållandet av transportmedel. Tillgänglighet refererar också till underlättandet av rörelse inom 

en destination och lokaliseringsfaktorer som bidrar till framgång för dess attraktioner (Kelly & 

Nankervis 2001, s. 41-44). En destination måste vara tillgänglig för att främja besök och de 

flesta besökare är inte lockade av en destination om den inte är relativt lätt att nå (Holloway & 

Humphreys 2012, s. 5). Å andra sidan, en allt för lättillgänglig destination kan resultera i en 

stor efterfrågan vilket kan resultera i trängsel, och destinationen i fråga blir mindre attraktiv.  

 

3.3.1 Fysisk och kommunikativ tillgänglighet 
Kommunikativ tillgänglighet innebär att information ska levereras på ett sådant sätt att både 

mottagaren och givaren kan ta in budskapets innebörd på lika villkor (Stockholms läns 

landsting 2010, s. 5-12). Tillgänglig information handlar vidare om att alla individer ska kunna 

ta del av information via tryckta medier, webb och film vilket uppnås genom att information 

ges på ett begripligt och enkelt språk. Praktiskt betyder detta att formgivningen på texter och 

bilder ska underlätta inhämtning av information samt vara logiskt uppbyggda där skriftlig 
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information även ska vara tillgänglig via alternativa format eller versioner (Myndigheten för 

delaktighet 2016). En viktig del inom den kommunikativa tillgängligheten är att det finns 

information som beskriver tillgängligheten för publika platser och lokaler. Det gör att individen 

själv kan avgöra om en plats är tillgänglig eller inte (Darcy & Dickson 2009).  

 

Den fysiska tillgängligheten handlar om att alla individer ska ha möjlighet att besöka och vistas 

i inne- och utemiljöer samt ha tillgång till transporter, attraktioner och byggnader 

(Myndigheten för delaktighet 2016). Det finns en intern fysisk tillgänglighet som är av vikt 

t.ex. gångvägar, staket, skyltning och ramper etc., dessa gör att cirkulationen av besökare på 

en plats underlättas. Det kan även vara bestämmelser som är obligatoriska enligt lag för 

exempelvis personer med funktionsnedsättning (Kelly & Nankervis 2001, s. 41-44). I mindre 

konstruerade miljöer såsom nationalparker kan intern tillgänglighet innebära ett större ingrepp 

på miljön och i skyddade miljöer såsom känsliga, biotopiska eller kulturella miljöer är 

tillgänglighet avsiktligt begränsat, till den nivån att besökare ses som exkluderade (Kelly & 

Nankervis 2001, s. 41-44). Det är av vikt att den publika sfären tillfredsställer besökaren när 

denne är på destinationen och den publika sfären definieras vanligtvis som en av funktionerna 

i en destination som representerar den miljö som besökaren är och rör sig i, vilket inkluderar 

parker, offentliga toaletter, papperskorgar, gångvägar, parkering, skyltning mm. och liknar den 

interna tillgängligheten. Den interna tillgängligheten och den publika sfären är viktiga 

funktioner för besökarens upplevelse och dess image av destinationen. Sammanfattningsvis 

konstaterar Vila, Darcy och Gonzáles (2014) och Buhalis och Michopolou (2011) att besökare 

som önskar tillgängliga destinationer kräver: 

 

1.     En utvecklad fysisk tillgänglighet i området 

2.     Information angående tillgänglighet 

3.     Kommunikativ tillgänglighet på webben 

 

Darcy och Dickson (2009) menar att inför en utveckling av turism bör samhället förhålla sig 

till en universell design. Det syftar till att, från ett samhälls- och aktörsperspektiv, ska det 

planeras för att öka tillgänglighet och framkomlighet där huvudsyftet är att skapa en barriärfri 

miljö. Den universella designen bör beakta sambanden mellan åldrande, rörelse och 

funktionsnedsättning samt den gradvis minskade rörligheten som sker under en individs livstid. 

Universell design kan ses som en planeringslösning där utformning av produkter och platser 

bör ske i den grad att de så långt som möjligt ska kunna användas av alla individer och där det 

inte behövs någon ytterligare anpassning. Avsikten är att förenkla miljön för alla genom att 

göra produkter, infrastruktur och omgivningen användarvänlig och ska därmed beröra alla 

individer oavsett målgrupp, ålder eller förmåga (Darcy & Dickson 2009). Vidare menar 

Buhalis och Michopolou (2011) att tillgänglighet i både fysisk och kommunikativ form kan 

vara ett gynnsamt sätt för destinationer att konkurrera gentemot andra destinationer samt 

attrahera besökare.  

3.4 Betydelsen av en tillgänglig destination 
Luiza (2010) anser att en viktig beståndsdel för att lyckas skapa en positiv besöksupplevelse 

med återkommande besökare är att aktörer värdesätter alla delar som besöksnäringen består 
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utav, och inte minst tillgängligheten. Enligt Luiza (2010) och Darcy och Dickson (2009) är det 

därför förvånande att tillgänglighet inom besöksnäringen länge har beaktats som ett 

lågprioriterat område då det leder till både lönsamhet och nöjda besökare. Att destinationer 

och/eller attraktioner är tillgängliga är därför inte något som endast gynnar de som är i behov 

utan bör snarare ses som en nödvändighet för majoriteten då alla individer någon gång under 

sin livstid är i behov av utvecklad tillgänglighet (Darcy & Dickson 2009). Vidare menar 

författarna att besöksdestinationer med god tillgänglighet inte bara är en fördel för de i behov 

utan kan även underlätta för andra besökare såsom seniorer, föräldrar med barnvagnar eller 

besökare med mycket bagage. En god tillgänglighet på en destination leder även till att det är 

säkerhetsanpassat (Darcy & Dickson 2009). Enligt Shirt (2011) och Luiza (2010) bör det inte 

göras någon skillnad mellan målgrupper som är, eller inte är i behov av tillgängliga miljöer då 

alla målgrupper gynnas av fungerande tillgänglighet inom de turistiska delarna som behandlar 

transport, logi och attraktioner. En tillgänglig destination får således inte bara positiva och 

återkommande besökare som är i direkt behov av en god tillgänglighet utan kan likväl attrahera 

och förenkla tillvaron för individer utan rörelse- eller funktionsnedsättningar (Shirt 2011).  
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4. Empiri 
I det empiriska kapitlet presenteras resultatet från genomförda intervjuer. Empirin är uppdelad 

och redovisas utifrån teman: tillgänglighet i Stockholms skärgård, planering och utveckling i 

skärgården och ansvaret för att göra skärgården tillgänglig.  

 

4.1 Tillgänglighet i Stockholms skärgård  
Skärgårdsstiftelsen 2  äger 40 områden i skärgården och har som mål att göra skärgården 

tillgänglig då natur- och kulturmiljöer är något som alla individer bör kunna ta del av, oavsett 

bakgrund eller ekonomiska resurser (Palmblad 2017). Vidare är all mark som Skärgårds-

stiftelsen äger naturreservat (Skärgårdsstiftelsen u.å.a). Enligt Ulrika Palmblad (2017) som 

arbetar som kommunikationschef på Skärgårdsstiftelsen är Stockholms skärgård svår-

tillgänglig och en av anledningarna till detta tror hon beror på att kunskapen om skärgården är 

liten. Erik Josephson (2017) som arbetar som näringsliv- och landsbygdsutvecklare i Haninge 

kommun menar liknande att “skärgården är nära men ändå långt borta”. Christina Larsson 

(2017) på tillväxt- och regionplaneförvaltningen säger att besökare faktiskt kan och har 

möjlighet att ta sig till skärgården men att det oftast tar lång tid. Ur skärgårdens perspektiv 

handlar tillgänglighet främst om huruvida en individ faktiskt kan ta sig till skärgården eller inte, 

säger Larsson (2017) och menar vidare att tillgänglighet skiljer sig beroende på vilken del av 

skärgården det rör sig om. “I det stora hela är skärgården inte svårtillgänglig men dess terräng 

är” (Larsson 2017). 

 

Camilla Näsström (2017) som arbetar på Naturvårdsverket med tillgänglighet i skyddade 

miljöer menar att alla destinationer är inte tillgängliga för alla även om tillgängligheten i sig är 

hög. Peter Kristiansson (2017) på sektionen för sjötrafik på trafikförvaltningen anser att 

tillgänglighet är en viktig grundsten för att göra Stockholms skärgård levande året runt, och att 

det bör omfatta alla oavsett om individen är bofast i skärgården eller på besök. Vidare nämner 

både Kristiansson (2017) och Larsson (2017) att planering för en tillgänglig och levande 

skärgård ger möjligheter för bofasta att leva och bo i skärgården samt möjliggör för turism i 

skärgården. Larsson (2017) förklarar att “skärgården skulle gynnas på flera plan om den blev 

tillgänglig, bland annat skulle förutsättningarna för de bofasta gynnas då de skulle få bättre 

underlag för kommunikationer och service såsom butiker, restauranger och taxibåtar”. Även 

Josephson (2017) menar att tillgänglighet är en viktig byggsten för att besökare ska kunna ta 

sig till skärgården och både Josephson (2017) och Larsson (2017) poängterar att det är av stor 

vikt för skärgården att få besökare då flertalet av skärgårdsborna är verksamma inom 

besöksnäringen. Besöksnäringen är likväl viktig då det är grunden för andra yrkeskategorier 

som skapar jobb, och en tillgänglig skärgård berör således inte bara besöksnäringen (Josephson 

2017). Palmblad (2017) som säger att Stockholms skärgård är relativt svårtillgänglig menar att 

                                                           

2 Skärgårdsstiftelsen bildades år 1959 och anledningen till det var att fritidshus och områden i skärgården köptes 

och privatiserades. För att säkerhetsställa att det fanns områden i skärgården som kunde besökas av allmänheten 

och inte endast en priviligierad grupp av människor startades Skärgårdsstiftelsen (Palmblad 2017). 

Skärgårdsstiftelsen står för turistisk infrastruktur, de äger och förvaltar mark och fastigheter i skärgården vilket 

arrenderas av entreprenörer som driver bland annat vandrarhem, stugbyar och värdshus mm. 

(Skärgårdsstiftelsen u.å.b). 
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den borde gå under kategorin glesbygd då de delar liknande egenskaper och utmaningar, 

speciellt gällande frågor såsom frakt och persontransporter, och har långa pendlingsavstånd. 

Vidare menar Palmblad (2017) att skärgården skulle vinna på att vara klassad som glesbygd då 

andra typer av stöd både från staten och från EU, kan fås, något som skulle gynna 

tillgängligheten både för besökare och bofasta. Larsson (2017) menar å andra sidan att det 

skulle vara av vikt för Stockholms skärgård att ses som en expansiv utväxt utav Stockholm. 

 

En ökad tillgänglighet skulle betyda att fler besökare får möjlighet att ta sig till en destination 

vilket skulle ge positiva effekter för både turister, bofasta och aktörer på destinationen 

(Näsström 2017; Friström 2017; Lindqvist 2017). Näsström (2017) säger att “..tillgänglighet 

till Sveriges natur- och kulturmiljöer bör snarare ses som en demokratifråga som ska inkludera 

alla individer”. För att få fler turister att besöka skärgården menar Josephson (2017) att Haninge 

kommun måste beskriva skärgården för att fler ska veta om att den finns och förklara hur de 

kan ta sig dit. Det handlar även om att få en variation i beskrivningen, beskriva platsen för den 

som söker lugnet och tystnaden liksom för den som söker en aktiv destination (Josephson 

2017). Palmblad (2017) förklarar att det i Skärgårdsstiftelsens stadgar står att skärgården ska 

bevaras och utvecklas, något som ska göras på ett varsamt sätt.  

 

Idag vill besökare ofta uppleva den skärgård “som syns på bild” vilket gör att man måste värna om 

dessa miljöer men samtidigt utveckla både transportmöjligheter och faciliteter i skärgården för att 

människor ska kunna ta del av detta. (Palmblad, 2017)  

 

Från Skärgårdsstiftelsens sida har bland annat ekonomiska restriktioner orsakat att de inte kan 

marknadsföra skärgården i den mån de önskar (Palmblad 2017). Larsson (2017) menar att 

kommuner som har en skärgårdsprofil har naturligt en tendens att profilera sin skärgård, arbeta 

med tillgänglighet och sprida information, vilket kan attrahera bofasta och besökare. Larsson 

(2017) menar vidare att det är en kommunal angelägenhet att få bofasta i skärgården. 

 

Både Josephson (2017) och Palmblad (2017) menar att i skärgården, mellan olika öar och 

verksamheter, är de måna om att samarbeta och arbetar gemensamt kring att öka 

tillgängligheten. Aktörerna i skärgården har enligt Palmblad (2017) förstått att om en 

destination har båttrafik och får besökare till sin ö kommer det även att gynna de närliggande 

öarna, vilket leder till ökade arbetsmöjligheter och samhällsservice. Josephson (2017) menar 

att i skärgården säljs naturen, tystnaden och det orörda och för att skydda detta görs ofta 

skärgårdens landskap om till naturreservat. Enligt Josephson (2017) kan naturreservat minska 

möjligheten för utveckling av servicefaciliteter, vilket är en begränsning angående möjligheten 

att besöka naturen. Alla län i Sverige har natur- och kulturskyddade områden där de arbetar 

med tillgänglighet men då det finns ca 4000 naturreservat i Sverige måste varje län prioritera 

gällande hur de arbetar med detta (Näsström 2017). I Stockholms län finns det ca 300 

naturreservat där Länsstyrelsen förvaltar 170 av dem, övriga förvaltas av Skärgårdsstiftelsen, 

kommuner, Statens fastighetsverk mm. (Ellqvist 2017). Näsström (2017) påpekar dock att de 

flesta områden i Sverige är möjliga för besökare att komma till och det ska inte finnas några 

inskränkande föreskrifter för besökare. Vidare säger Näsström (2017) att “..det ska således inte 

vara något hinder får någon besökare att röra sig i skyddade områden”.  
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4.1.1 Riktlinjer och mål kring tillgänglighet 
Naturvårdsverket har bland annat uppdrag i att verka för att förutsättningar för friluftsliv 

bevaras och utvecklas (Näsström 2017). Näsström (2017) säger att Naturvårdsverket arbetar 

efter ett dokument, ett PM som de själva har upprättat, vilket ger riktlinjer för hur de ämnar att 

arbeta med tillgänglighet i skyddad natur. Näsström (2017) förklarar vidare att detta PM ger 

riktlinjer dels för Naturvårdsverket själva men vägleder även länsstyrelserna i grova drag. 

Riktlinjer för tillgänglighet som Naturvårdsverket måste förhålla sig till är funktionhinders-

politiken och friluftslivspolitiken med mål - där “tillgänglig natur för alla” är ett, säger 

Näsström (2017). Vidare nämner Näsström (2017) att “..det i tillägg till dessa finns en 

lagstiftning där olika paragrafer handlar om att tillgängliggöra, vilket alla ska följa”. Larsson 

(2017) på tillväxt- och regionplaneförvaltningen berättar att de har inga direkta riktlinjer kring 

tillgänglighet att förhålla sig till, bara då det gäller det praktiska arbetet.  

 

Stockholms läns landstings mål för kollektivtrafiken3 har formulerats på en övergripande nivå; 

attraktiva resor, tillgänglig och sammanhållen region, effektiva resor med miljö- och 

hälsopåverkan. En tillgänglig och sammanhållen region innebär att kollektivtrafiken ska bidra 

till ökad jämlikhet och jämställdhet i regionen genom följande mål: 

 

 Kollektivtrafiken ska erbjuda god tillgänglighet och rörlighet för alla som bor eller 

vistas i regionen och svara upp mot olika gruppers behov.  

 Kollektivtrafiken ska upplevas som ett attraktivt resealternativ för alla. Trafiken ska 

utvecklas med hänsyn till medborgarnas behov och deras olika ekonomiska 

förutsättningar.  

 Kollektivtrafiken ska utvecklas till att vara ett självklart val för äldre och resenärer med 

funktionsnedsättning, och därmed minska alla medborgares beroende av färdtjänst i 

regionen (Stockholms läns landsting 2012). 

 

4.1.2 Fysisk tillgänglighet 
Skärgårdsstiftelsen tar emot synpunkter, önskemål och förslag på hur den fysiska miljön kan 

förbättras och detta är något som Skärgårdsstiftelsen försöker möta, berättar Palmblad (2017). 

Enligt Britt-Marie Ahnell (2017) som driver Utö turistbyrå på Utö har Skärgårdsstiftelsen på 

senare år blivit bättre på att tillgodose önskemål från de lokala aktörerna på Utö som rör hur 

den fysiska tillgängligheten kan förbättras. Palmblad (2017) och Ahnell (2017) menar att Utö 

tillsammans med Sandhamn ses som en av de mest tillgängliga destinationerna i Stockholms 

skärgård. Det finns en året-runt båttrafik och en grundläggande service att tillhandahålla även 

under lågsäsong (Ahnell 2017). Denna typ av tillgänglighet har enligt Ahnell (2017) gjort det 

möjligt för besökare att besöka Utö året runt, och att de lokala aktörerna på Utö håller öppet 

längre på säsongen har lett till att nya utländska marknader besöker Utö. Ahnell (2017) nämner 

                                                           

3 Målen för kollektivtrafiken i Stockholms län utgår från de nationella transportpolitiska målen samt regionala 

och lokala mål inom samhällsbyggnadsområdet, bl.a. RUFS 2010, landstingets miljömål, strategiska dokument 

för kollektivtrafiken och kommunala översiktsplaner (Stockholms läns landsting 2012).  
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att besökare idag har ett högre krav på att skärgården ska vara tillgänglig och de förväntar sig 

det i form av längre och utökade öppettider och grundläggande servicefaciliteter. Även 

Josephson (2017) säger att: 

 

Utö är en av de mest besökta öarna i södra skärgården men utvecklingsmässigt är den begränsad i 

och med att det är ett naturreservat och militärt område, vilket bland annat begränsar möjligheten att 

utveckla faciliteter och framkomligheten till bland annat badstränder.  

 

Beträffande transporten till skärgården berättar Josephson (2017) att det för den enskilde 

individen är ett problem att ta sig till skärgården med kollektivtrafik, och framförallt till den 

södra skärgården då besökaren behöver åka pendeltåg, buss och båt, något som inte är 

synkroniserat. Framförallt inte på vintern tillägger Josephson (2017). Ahnell (2017) säger att 

de lokala aktörerna på Utö inte får vara med att påverka båtens turer eller tidtabeller utan det 

är kommunen som för den dialogen med Waxholmsbolaget. Likaså menar Anna Lindqvist 

(2017) som är HR och ekonomiansvarig på Gålö havsbad att det är kommunen som sköter 

kommunikationen med SL gällande hur kollektivtrafiken till Gålö havsbad ska köras. 

Josephson (2017) säger att det inte är det lättaste att ta sig till Gålö havsbad men menar att det 

är Stockholms läns landsting som styr över kollektivtrafikens turer och tabeller. Lindqvist 

(2017) hade gärna önskat fler bussturer till Gålö havsbad, främst på vintern för att öka 

tillgängligheten. Enligt Larsson (2017) är transport något som borde ses över om besöks-

näringen ska fungera året om. Larsson (2017) säger att:  

 

Här ser dock flertalet skärgårdsbor att det är ett problem att turbåtarna oftast är fixerade efter 

besökarnas schema. Till exempel lämnar oftast turbåtarna Stockholm på morgonen för att sedan 

återvända på eftermiddagen, och för en skärgårdsbo skulle det vara mer lämpligt att turen gick 

tvärtom. Det finns här ett dilemma angående att möta besöksnäringen men samtidigt skapa en skärgård 

som fungerar för de bofasta. 

 

Att tillgängligheten gällande skärgårdsbåtarna och den fysiska platsen ser olika ut mellan 

kärnöar och öar i periferin (i avsnitt 4.2 förklaras kärnöar och öar i periferin ingående) gör att 

strömmarna av besökare och utbudet på öarna är skiftande (Larsson 2017). Kärnöar har ett 

större underlag vilket gör det möjligt att bedriva båttrafik, och gör det möjligt att besöka 

skärgården året om, menar Kristiansson (2017). Kristiansson (2017) säger att “..till de mindre 

öarna med svagare besöksströmmar är det däremot inte ekonomiskt försvarbart att ha en 

regelbunden båttrafik året om”. Detta gör det till en utmaning för de besökare som vill åka dit 

under lågsäsong (Larsson 2017). Larsson (2017) förklarar att det som hindrar en god 

tillgänglighet i skärgården är förvisso tiden det tar att transportera sig men menar även att 

tvärförbindelserna bör förbättras för att göra skärgårdsresan smidigare. Waxholmsbolaget har, 

i syfte att knyta ihop de yttre delarna som varit svåra att nå, upprättat en Nord/Sydlinje som går 

från Simpnäs i norr till Nynäshamn i söder och vice versa. Nord/Sydlinjen som endast körs 

sommartid trafikerar 26 öar och passerar bland annat Utö, Fjärdlång och Dalarö i södra 

skärgården (Waxholmsbolaget 2015). Palmblad (2017) nämner Nord/Sydlinjen som exempel 

där skärgården blivit tillgänglig och nåbar. Även Josephson (2017) nämner Nord/sydlinjen, 

som går på prov för tredje året som ett bra exempel på hur besöksantalet i Stockholms skärgård 

kan ökas. “Dock går den inte riktigt plus ekonomiskt sett men det gör egentligen ingen 
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kollektivtrafik”, tillägger Josephson (2017). Vidare berättar Larsson (2017) hur viktigt det är 

att det ekonomiska underlaget för skärgårdsbåtarna täcks så att kommunikationerna kan 

bibehållas och förbättras. 

 

Enligt Kristiansson (2017) är det oftast inte tillräckligt god tillgänglighet på de fartyg som 

Waxholmsbolaget har avtal med och säger att det beror på att större delen av flottan består av 

äldre fartyg, en del från slutet av 1800-talet. Kristiansson (2017) menar att det inte är 

försvarbart att bygga om ett fartyg så att den exempelvis blir tillgänglighetsanpassad, istället 

försöker de på sjösektionen hitta lösningar på detta genom att exempelvis ta bort trösklar och 

se till att alla har tillgång till cafe och kiosker ombord. Sjösektionen har således till en viss del 

möjlighet att påverka hur fartygen, bryggorna och landgången är tillgänglig eller inte, miljön 

bortanför det är det upp till markägarna, säger Kristiansson (2017). Waxholmsbolaget trafikerar 

ca 300 bryggor i skärgården och 91 av dem ligger i södra skärgården. Trafikförvaltningen äger 

inga av dessa då ägarskapet framförallt ligger hos kommuner, privata ägare och Trafikverket 

(då främst bryggor på fastlandet) samt Skärgårdsstiftelsen (Kristiansson 2017). För att 

Waxholmsbolaget ska bedriva skärgårdstrafik ställer sjösektionen krav på bryggan enligt 

trafikförvaltningen mått, vilket det är bryggans ägare att tillgodose, och återställa vid fel 

(Kristiansson 2017).  

 

Till Fjärdlång, som ligger öster om Dalarö och Ornö och är en av de avlägsna öarna i 

Stockholms södra skärgård går det båttrafik endast sommartid (Huss 2017). Under vintertid 

måste besökare ta sig dit med egen båt eller taxibåt, berättar Mats Huss (2017) som är 

fastighetsskötare och driftansvarig på Fjärdlång vandrarhem. Vidare nämner Huss (2017) att 

Fjärdlång, vilket är ett naturreservat inte har möjlighet att anpassas till fullo då ön består av 

varierande terräng och grus- och naturstigar. Huss (2017) tillägger att Fjärdlång ur ett 

säkerhetsperspektiv inte är optimalt för alla. Enligt Larsson (2017) är öar i periferin oftast 

mindre lämpade för personer med funktionsvariationer då de inte är lika utrustade med 

tillgänglighetsanpassade hjälpmedel/faciliteter. Dock nämner Larsson (2017) Landsort som 

exempel på en avlägsen ö där arbetet med att förbättra dess tillgänglighet har varit framgångs-

rikt.  

 

På norra Utö kring Gruvbryggan ägs marken av Skärgårdsstiftelsen. Där är stugor, restauranger 

och toaletter tillgänglighetsanpassade, berättar Ahnell (2017). Dock är inte de äldre 

byggnaderna det, och Ahnell (2017) menar att “..det beror på att när det byggs nytt styrs det av 

dagens regelverket som till skillnad från det äldre är “hårdare” när det kommer till ut-

formningen av nybyggnationer”. Palmblad (2017) menar att, talas det om att göra skärgården 

tillgänglig för de med rörelsehinder arbetar Skärgårdsstiftelsen med att röja stigar och vägar 

för att öka framkomligheten. På Gålö havsbad är de flesta stugor från 70-talet vilket gör att de 

inte är anpassade efter dagens krav och riktlinjer på tillgänglighetsanpassning (Lindqvist 2017). 

Marcus Friström (2017) på Drömgården Arbottna på Muskö berättar liknande, att deras 

byggnader är från 1700-talet och de har ett högt kulturellt värde vilket innebär restriktioner vid 

till- eller ombyggnad. Något som enligt Friström (2017) begränsar och försvårar deras 

verksamhet. Huss (2017) menar att “Fjärdlång skulle bli konkurrenskraftigt om ön var 

tillgänglig men att Fjärdlång förmodligen aldrig kommer att bli totalt tillgänglig på grund av 
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dess terräng”. Likaså säger Lindqvist (2017) på Gålö havsbad att en ökad tillgänglighet skulle 

vara ett konkurrensmedel och det skulle generera nya kundgrupper. Dock påpekar Friström 

(2017) att det är relativt enkelt för besökare att ta sig till Muskö då det är den enda ön i 

skärgården som är försedd med en biltunnel. 

 

4.1.3 Kommunikativ tillgänglighet 
Palmblad (2017) berättar att Skärgårdsstiftelsen bland annat har ett samarbete med 

Waxholmsbolaget där de har sommarjobbare placerade vid Waxholmsbolagets terminaler i 

syfte att öka den kommunikativa tillgängligheten. Likaså har Skärgårdsstiftelsen en dialog med 

Waxholmsbolaget där syftet är att göra det lättare för människor att ta sig till skärgården genom 

att öka förståelsen i hur tidtabeller och turer fungerar, berättar Palmblad (2017). Kristiansson 

(2017) nämner “För de besökare som inte varit ute i skärgården och inte vet vilken brygga de 

ska gå av vid, kan det bli svårt” och menar att servicen då är viktig. Kristiansson (2017) säger 

att det är trafikförvaltningens ansvar att skylta vid bryggorna men tillägger att skyltningen 

mellan bussen och bryggan, eller tåget och bussen, är kommunens ansvar. 

 

Palmblad (2017) berättar att Skärgårdsstiftelsen arbetar med att förbättra sin hemsida genom 

att förpacka och förtydliga innehållet, något som ska möta de förfrågningar de får angående 

information om skärgårdens destinationer. Detta är enligt Palmblad (2017) ett steg i att göra 

skärgården tillgänglig. Även företagarna på Utö är samlade kring en gemensam marknadsplats 

- en hemsida - som marknadsför destinationen och de aktörer som är verksamma på Utö (Ahnell 

2017). Ahnell (2017) och Larsson (2017) menar att information på webben är en ny typ av 

tillgänglighet och något som besökare efterfrågar. Digital tillgänglighet med en hemsida gör 

att all behövlig information om båtens turer, aktiviteter, restauranger och logi finns samlat. 

Hemsidan har varit en viktig del inom den kommunikativa tillgängligheten då det underlättar 

för besökare som söker en “helhetsinformation”, berättar Ahnell (2017). Ahnell (2017) säger 

även att “..finns det ingen gemensam marknadsplats finns det risk för att potentiella besökare 

lockas till andra besöksmål”. Josephson (2017) menar att det idag är mindre viktigt vilka 

aktiviteter som finns på en destination desto viktigare är dess tillgänglighet i form av 

information om destinationens helhet, vilka transportmöjligheter som finns, öppettider på 

servicefaciliteter samt om det finns boende och matställen på plats. “Kommunikativ 

tillgänglighet har en stor betydelse gällande marknadsföringen av en destination och bör ses 

som det första steget mot ökad tillgänglighet då en besökares resa börjar med en bra hemsida” 

(Josephson 2017). Även på Gålö havsbad har en hemsida där information förmedlas upprättats 

och Lindqvist (2017) berättar att “..där finns bland annat en karta över området med symboler 

som talar om vart och vilka faciliteter som finns”. På Fjärdlångs hemsida finns det däremot 

ingen information om dess tillgänglighet utan den informationen får besökare när de ringer och 

frågar, berättar Huss (2017). . 

 

Näsström (2017) menar att en destination ska helst ge information via webben och det är viktigt 

att beskriva hur området ser ut, dess terräng, viloplatser och distansen på gångvägarna, gärna 

med text, ljud, bilder eller annat. Näsström (2017) menar vidare att det är viktigt att besökaren 

får tillräckligt med information angående resan till destinationen, skyltning på vägen dit, hur 
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tillgänglig terrängen på plats är, så att besökaren själv kan avgöra om denne vill eller kan resa 

till destinationen i fråga.  

 

Självklart är inte alla destinationer lättillgängliga men likväl ska det finnas information om alla 

områden oavsett dess tillgänglighet. Ett tillgängligt område öppnar vidare upp möjligheten för att få 

fler besökare, även då det i slutänden är besökaren själv som tar ställning till om destinationen passar 

den individuella förmågan. (Näsström 2017)  

 

Ett annat problem som både Ahnell (2017) och Palmblad (2017) identifierar är den bristande 

informationen kring lågsäsong. Då majoriteten av öarna i skärgården stänger ned sin 

verksamhet under lågsäsong handlar det om att kommunicera detta till potentiella besökare så 

att inget missförstånd uppkommer, säger Palmblad (2017). “Det medför en ingen “goodwill” 

då besökare åker till skärgården för att inse att exempelvis ett vandrarhem, en restaurang och 

annan service håller stängt” (Palmblad 2017). Även Larsson (2017) nämner detta och förklarar 

att turismaktörer och skärgårdsborna är medvetna om att servicen kan variera på öarna under 

lågsäsong, då det hör till deras vardag, men det sällan det informeras till besökare. Å andra 

sidan finns det öar som är “öppna” året runt och då måste det kommuniceras för att få besökare 

till sin destination, säger Larsson (2017).  

 

4.2 Planering och utveckling i skärgården 
I den regionala utvecklingsplanen har kärnöar och replipunkter utsetts, där kärnöar är belägna 

i de delar av skärgården som saknar vägförbindelse, bro, tunnel eller statlig färja med fastlandet 

(Larsson 2017). De bedöms ha förutsättningar för ett utbud av samhällsservice och infrastruktur 

vilket ger förutsättningar för en långsiktig samhällsstruktur som säkrar grundläggande villkor 

för fastboende och näringslivsutveckling. Kärnöarna fungerar även som servicepunkter för 

befolkningen på omgivande öar. Replipunkter är strategiska bytespunkter för resor mellan 

kärnöar, kommuncentrum och Stockholms innerstad. De utgör även viktiga länkar för person- 

och godstransporter till och från kärnöar (RUFS u.å.). Kristiansson (2017) berättar att de på 

trafikförvaltningen planerar trafiken efter de kärnöar och replipunkter som den regionala 

utvecklingsplanen fastställt och att de i första hand planerar för dem som bor i skärgården. 

Under sommarmånaderna ser dock planeringen för sjötrafik annorlunda ut då skärgårdstrafiken 

även anpassas för besökare (Kristiansson 2017). Att trafikförvaltningen måste förhålla sig till 

den regionala utvecklingsplanen menar Josephson (2017) är bra för den bofasta befolkningen 

men inte lika bra för besöksnäringen.  

 

Kristiansson (2017) berättar att det inte görs någon skillnad mellan vilka som har rätt att få sin 

röst hörd i frågorna som berör tillgänglighet i skärgården. Kristiansson (2017) berättar vidare 

att “från planeringsnivå arbetas det utifrån att skärgården ska vara tillgänglig för alla vilket 

leder till att prioriteringarna görs där de har potential att ge störst nytta. Huvudsyftet är att hålla 

skärgården levande året om”. Larsson (2017) menar vidare att den södra skärgården generellt 

sett har bra kommunikationer och ett bra förhållningssätt gällande tillgänglighet men att det 

alltid finns områden som måste utvecklas.  
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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen fungerar som samordnare för de 26 kommuner som 

ligger i Stockholms län, där tillväxtavdelningen berör frågor som besöksnäring, turism och 

skärgårdsfrågor, och regionplaneavdelningen berör frågor som är av fysisk karaktär (Larsson 

2017). För att ett förslag som tillväxt- och regionplaneförvaltningen lagt fram ska genomföras 

är det av godo om kommuner är positiva till förslaget vilket är en förutsättning för att planer 

ska fungera (Larsson 2017). Dock är planerna från tillväxt- och regionplaneförvaltningen 

starka incitament och blir informellt en plan som antas av kommunen, säger Larsson (2017). 

Alla kommuner har lika mycket att tycka till om och Larsson (2017) berättar att de för en nära 

dialog, dock har kommuner olika önskningar då somliga är inriktade på landsbygd, andra på 

skärgård och en del på sociala frågor. Vid samordning av transport, besöksnäring och 

utbildning anser Larsson (2017) att det är viktigt att se bortom kommungränserna och se till 

regionen Stockholm då det är en av de mest expansiva i Europa.  

 

4.2.1 Ägarstrukturen av kollektivtrafiken 
Stockholms läns landsting har ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län detta 

enligt lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065). Tidigare var det kommuner som hade enskilt 

ansvar för detta vilket enligt Kristiansson (2017) var problematiskt. Kristiansson (2017) 

berättar att trafikförvaltningen har hand om nästan all kollektivtrafik i Stockholms län och de 

är i sin tur uppdelade i olika avdelningar utefter arbetsområde, och i avdelningarna finns det 

sektioner utefter arbetsuppgifter. Sektionerna för buss, järnväg och sjötrafik ingår i trafik-

avdelningen.  

 

Kristiansson (2017) förklarar att “de på sektionen för sjötrafik arbetar med att utveckla 

passagerar- och godstrafiken i skärgården för både fastboende, fritidsboende och andra 

besökare, och ska aktivt utveckla eget och entreprenörers tonnage vad beträffar tillgänglighet, 

kvalitet, miljö, säkerhet och komfort”. Sjötrafiksektionens ansvarsområde och uppdrag 

kommer från ägardirektiv på Waxholmsbolaget AB vilket ägs av Landstingshuset i Stockholm 

AB (LISAB) som är ett politisk upprättat organ hos landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen 

äger även AB Storstockholms Lokaltrafik, SL som innefattar tunnelbana, pendeltåg och 

busstrafik (Trafikförvaltningen 2017). Hos Waxholmsbolaget och SL, vilket är varumärken, 

finns det inga anställda bara tillgångar. Trafikavdelningen som ansvarar kring detta har 

underleverantörer som sköter det operativa och driften av dessa bolag vilket innebär att all 

trafik är upphandlad (Kristiansson 2017). Kristiansson (2017) säger att ett projekt på trafik-

förvaltningen kan pågå under varierande tid, allt från ett år till flera år, och den långa processen 

har med upphandlingstider att göra. Anledningen till att beslutsprocesserna är långa är för att 

det är politiskt styrt, något som troligtvis är mer frustrerande för allmänheten som inte förstår 

hur processen går till och att de måste följa lagar, exempelvis lagen om offentlig upphandling4, 

säger Kristiansson (2017).  

                                                           

4 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 
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4.3 Ansvaret för att göra skärgården tillgänglig 
Palmblad (2017) menar att det inte finns en enskild organisation, myndighet eller aktör som 

har ansvar för att göra skärgården tillgänglig även om det kan se ut så från besökarens 

perspektiv. Ett problem som Palmblad (2017) nämner är att Stockholms skärgård inte är en 

enhetlig destination då varje enskild kommun bedriver egna frågor gällande turism, 

information och utveckling etc. Även Josephson (2017) menar att det är ett gemensamt ansvar 

att göra skärgården tillgänglig och förtydligar att det är varje enskild privat aktörs ansvar att 

göra sin produkt tillgänglig och marknadsföra sig, och kommunens ansvar är att berätta hur 

besökarna tar sig till och från skärgården. Likaså menar Josephson (2017) att det är Stockholms 

läns landsting ansvar då det är dem som ansvarar för kollektivtrafiken och till viss del äger 

Skärgårdsstiftelsen. Även Larsson (2017) säger att det inte är en individs ansvar eller en 

kommuns ansvar att göra skärgården tillgänglig. De regionala aktörerna från landstinget och 

länsstyrelsen ska dock se till det större perspektivet vilket är nödvändigt för att hela skärgården 

ska bli tillgänglig, menar Larsson (2017). Enligt Friström (2017) är det ägarnas till Drömgården 

Arbottnas ansvar att öka tillgängligheten kring deras verksamhet då den är privatägd. Även 

Lindqvist (2017) säger detsamma att det är ägarnas ansvar att öka områdets tillgänglighet, i 

detta fall är det Skärgårdsstiftelsen som äger marken kring Gålö havsbad. Vidare berättar 

Friström (2017) att det idag inte finns något samarbete mellan Drömgården Arbottna och 

Haninge kommun gällande den övergripande tillgängligheten, något Friström hoppas på ska 

öka i framtiden. Gålö havsbad har samarbeten med kommunen, främst gällande kommunika-

tioner (Lindqvist 2017). Palmblad (2017) säger att Skärgårdsstiftelsen som är en av de största 

aktörerna i skärgården har ett ansvar i att skapa en form av enhetlighet då de är verksamma i 

flera kommuner. Däremot har Skärgårdsstiftelsen inte det övergripande ansvaret över hela 

skärgården (Palmblad 2017).  

 

Den största utmaningen som skärgården står inför enligt Palmblad (2017) är att den ska bli 

enhetlig och att information och kommunikation ska sammansmälta då det är många aktörer 

inblandade. “I tillägg till detta finns det många aktörer som tycker att de äger frågan även om 

de inte äger hela frågan, vilket i sin tur skapar många luckor i arbetet att göra skärgården 

tillgänglig”, berättar Palmblad (2017). Palmblad (2017) nämner även att till skillnad från 

Stockholm har Göteborg och Gotland ett enhetligt destinationsbolag som verkar för att 

profilera en enhetlig destination, och göra den tillgänglig. Larsson (2017) menar att en 

gemensam satsning regionalt och kommunalt borde vara att föredra och nämner vidare att i 

dagsläget finns bland annat Stockholm Archipelago för den internationella turismen. Även 

Josephson (2017) nämner Stockholm Archipelago och Skärgårdsstrategin som marknads-

föringsprojekt som är till för den internationella marknaden. Dock menar Josephson (2017) att 

merparten av besökarna i Haninge kommun kommer från Stockholmsregionen och är antingen 

dagsbesökare eller tvådagsbesökare.  

 

Palmblad (2017) tillägger slutligen att varje kommun har olika bestämmelser när det gäller 

bygglov, vatten och avlopp, och tror att skärgården skulle vinna på att vara mer enhetlig då de 

olika delarna i skärgården delar samma problematik. Likaså har respektive kommun olika 

synsätt på sin del av skärgården vilket innebär att betydelsen av den kan variera och skärgården 

har i vissa kommuner mer betydelse än i andra (Palmblad 2017).   
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5. Analys 
I analyskapitlet analyseras det empiriska materialet som presenterades i föregående kapitel 

tillsammans med den teoretiska referensramen. Detta presenteras utifrån de empiriska teman. 

Utifrån en analys ges möjlighet att besvara studiens syfte och dra slutsatser.   

 

5.1 Tillgänglighet i Stockholms skärgård 
En destination består enligt Reitsame och Brunner-Sperdin (2017) av utmärkande fysiska, 

naturliga och kulturella drag som är icke utbytbara, något som kännetecknar en skärgårdsmiljö. 

Författarna menar att för att besökare ska uppmuntras till att besöka och tillbringa tid på en 

plats bör destinationen i fråga vara attraktiv (Reitsame & Brunner-Sperdin 2017), och enligt 

Holloway och Humphrey (2012, s. 14-18) är tillgänglighet en av de tre grundläggande 

funktionerna som en destination bör ha för att anses som attraktiv. Även Kelly och Nankervis 

(2001, s. 41-44) anser att tillgänglighet är en av destinationens mest väsentliga komponenter. 

Holloway och Humphreys (2012, s. 5) refererar tillgänglighet till hur lätt eller svårt en besökare 

kan få tillgång till en destination. Vanligen innebär det att en destination kan tillhandahålla 

transportmedel men det kan även innebära underlättande av rörelse och transport under 

vistelsen på destinationen. Att tillgänglighet är en viktig komponent i Stockholms skärgård 

bekräftas av Josephson (2017) som anser att det är grundförutsättning för att besökare ska ha 

möjlighet att transportera sig till skärgården samt uppleva den. Vidare menar både Josephson 

(2017) och Larsson (2017) att tillgänglighet är en viktig komponent för att hålla skärgården 

levande och det visar sig även att skärgården skulle gynnas på flera plan om den blev 

tillgänglig. Dels skulle det bli möjligt för besökare att besöka övärlden året runt och därmed 

förlänga säsongen, och dels skulle en ökad tillgänglighet även vidga möjligheterna för 

stödjande samhällsservice och faciliteter vilket kan få fler att leva och bo i skärgården. 

Näsström (2017), Friström (2017) och Lindqvist (2017) menar att tillgänglighet gör en 

destination attraktiv och det medför positiva effekter. Som Darcy och Dickson (2009) beskriver 

är en god tillgänglighet gällande transport, attraktioner och destinationen i sig inte något som 

enbart gynnar dem som är i behov utav det utan det ger positiva effekter till både besökare och 

bofasta. Syftet med en tillgänglig destination är att alla individer ska kunna ta del av en 

upplevelse, något som bör ses som en demokratisk rätt (Näsström 2017). En tillgänglig 

destination ska därför beröra alla individer oavsett förmåga, ålder eller målgrupp menar Darcy 

och Dickson (2009). Både Skärgårdsstiftelsen och Naturvårdsverket arbetar för att kultur- och 

naturmiljöer ska inkludera alla besökare (Palmblad 2017; Näsström 2017), och 

Skärgårdsstiftelsen har bland annat som mål att alla individer oavsett bakgrund eller 

ekonomiska resurser ska få tillgång till skärgården (Palmblad 2017).  

 

Saraniemi och Kylänen (2011) menar att destinationens attraktionskraft och image påverkar 

besökarens känslor i den mån att denne väljer att resa till destinationen för att uppfylla sina 

behov. En destination blir attraktiv då den kan leverera ett erbjudande som har både 

psykologiska och konkreta inslag. Holloway och Humphreys (2012, s. 14-18) menar liknande 

att besökarens uppfattning om en destination är tillgänglig skiljer sig från om den faktiskt är 

det och uppfattningen är oftast viktigare. Detta går i linje med det som Palmblad (2017) nämner 

att kunskapen om skärgården är knapp. Likaså nämner Josephson (2017) att flertalet besökare 
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anser att “skärgården är nära men ändå långt borta”. Vidare anser Saraniemi och Kylänen 

(2011) att en destination inte bara existerar fysiskt utan förekommer även mentalt i 

medvetandet hos besökare och blivande besökare. Här illustrerade både Palmblad (2017) och 

Josephson (2017) att besökare vill uppleva den skärgårdsidyll som syns på bild, vilket kräver 

att imagen behålls samtidigt som transportmöjligheter och faciliteter utvecklas för att besökare 

ska kunna ta del av den. Det kan tydas motsägelsefullt utifrån den bild som besökare har av 

skärgården, en lugn och orörd plats samtidigt som skärgården är i behov av utökad 

tillgänglighet och service.  

 

Vila, Darcy och Gonzáles (2011) och Buhalis och Michopolou (2011) menar att besökare 

kräver att tillgängliga destinationer ska ha en utvecklad fysisk tillgänglighet i området, 

information angående tillgänglighet och kommunikativ tillgänglighet på webben. Detta 

bekräftas av Ahnell (2017) som menar att besökare idag har högre krav på att skärgården ska 

vara tillgänglig.  

 

Enligt Stockholms läns landsting (2012) betyder kommunikativ tillgänglighet att information 

ska levereras på ett sådant sätt att både mottagaren och givaren ska kunna ta del av budskapet 

på lika villkor. Darcy och Dickson (2009) menar att tillgänglig information handlar om att alla 

individer ska kunna ta del av information samt att det ska finnas information som beskriver 

tillgängligheten på ett sådant sätt att individen själv kan avgöra om denne vill besöka 

destinationen. Det går i linje med det som Näsström (2017) anser, att det är viktigt att en 

destination ger information på nätet så att besökaren själv kan ta ställning till om denne vill 

göra ett besök eller inte. Detta är något som även Palmblad (2017), Ahnell (2017) och Larsson 

(2017) anser är viktigt, men samtliga menar att det är ett nytt sätt att arbeta på för att göra 

skärgården tillgänglig. Josephson (2017) anser att kommunikativ tillgänglighet är en viktig del 

inom marknadsföringen av en destination och bör ses som det första steget mot ökad 

tillgänglighet då en besökares resa börjar med grundläggande information om destinationen. 

Här finns tecken från både Skärgårdsstiftelsen som har arbetat med att förbättra sin hemsida, 

och företagarna på Utö som har gått samman och skapat en gemensam hemsida för att 

marknadsföra Utö och sprida viktig information gällande t.ex. tidtabeller, turer, service, 

aktiviteter mm. Arbetet med Utös hemsida och dess kommunikativa tillgänglighet samt 

Skärgårdsstiftelsens skyltning går i linje med Cracolici och Nijkamp (2008) och von Friedrich 

Grängsjös (2001, s. 41-48) idéer om att organisera gemensamma resurser, samspela och 

samarbeta för att kunna erbjuda en turismprodukt som står ut gentemot andra potentiella 

besöksdestinationer. Däremot menar Huss (2017) och Lindqvist (2017) att de inte i lika stor 

utsträckning har möjlighet att sprida information om sin destination via marknadsföring eller 

webb utan för snarare en personlig kontakt med sina besökare. Vilket kan bero på att en 

samverkan eller gemensam organisation med andra aktörer inte existerar i samma utsträckning.   

 

Darcy och Dickson (2009) beskriver hur aktörerna på en destination bör förhålla sig till en 

universell design vars syfte är att skapa en barriärfri miljö. Avsikten med den universella 

designen är vidare att förenkla miljön för alla genom att göra infrastruktur, produkter och 

platser användarvänliga. Universell design ska även ses som en planeringslösning som ska 

kunna användas av alla individer utan någon yttre anpassning. Detta är något som Skärgårds-
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stiftelsen arbetar med, att röja stigar och vägar för att öka framkomligheten på sina 

destinationer i skärgården så att alla individer oavsett fysisk förutsättning kan ta del av den 

(Palmblad 2017). Larsson (2017) har dock lokaliserat en skillnad, i graden av tillgänglighet 

mellan kärnöar och öar i periferin, där öar i periferin oftast är mindre lämpade för dem som 

kräver en destination med god fysisk tillgänglighet. Larsson (2017) beskriver att kärnöar oftast 

har tillgängliga stigar, ramper och faciliteter vilket gör de till lämpligare destinationer för 

personer med olika funktionsvariationer. Det är framförallt således den interna tillgängligheten 

som skiljer sig mellan öarna och Palmblad (2017) menar att det finns ekonomiska orsaker att 

den fysiska tillgängligheten kan vara varierande i skärgården. Utöver regelverk och lagar 

gällande jämlik delaktighet är den fysiska tillgängligheten viktig för besökarens upplevelse av 

destinationen. Både Josephson (2017) och Ahnell (2017) nämner Utö som exempel på en 

destination som har god fysisk tillgänglighet (trots att Utö är begränsad i och med att det är ett 

naturreservat och militärt område) då flertalet stugor, restauranger, gångvägar och toaletter är 

tillgänglighetsanpassade samt att ön trafikeras dagligen av turbåtar. Som Myndigheten för 

delaktighet (2016) beskriver handlar den fysiska tillgängligheten om att individer ska ha 

möjlighet att kunna röra sig och vistas i miljöer men även kunna ta del av transporter och 

byggnader. Josephson (2017) och Palmblad (2017) anser att skärgården är relativ svår-

tillgänglig och pekar främst på att det är tillhandahållandet av transportmedel som utgör ett 

hinder för en öppen och användbar skärgård för alla. Ett annat hinder inom den fysiska 

tillgängligheten, vilket gäller för både kärnöar och öar i periferin är Waxholmsbolagets äldre 

fartyg som har en begränsad tillgänglighet. 

 

Kelly och Nankervis (2001, s. 41-44) menar att den slutgiltiga destinationen som väljs i 

besökarens beslutsprocess är den som uppfattas som lämplig att uppfylla ett önskvärt 

erbjudande i relation till kostnad och tid för att besöka den. I Stockholms södra skärgård kan 

det urskiljas att de destinationer som levererar ett komplett turisterbjudande med regelbundna 

kommunikationer har tendens att bli populära besöksmål. På de mer välbesökta destinationerna 

finns det även möjlighet för besökare att ta del av turisterbjudandet och båttrafik även under 

lågsäsong. Detta är något som destinationer med färre besökare inte kan leverera då 

destinationen endast trafikeras sommartid vilket gör att besökare under lågsäsong måste ta sig 

dit själva med egen båt eller taxibåt, något som kan ses som både ett kostsamt och tidskrävande 

projekt. Både Vila, Darcy och Gonzales (2014) och Buhalis och Michopolou (2011) påpekar 

även att den interna tillgängligheten på destinationen har en betydande roll beträffande 

besökarens upplevelse och dess image av destinationen. Här kan det påvisas att de välbesökta 

skärgårdsdestinationerna har en utvecklad fysisk tillgänglighet med röjda gångvägar och stigar, 

ramper och information. Skärgårdsdestinationer i periferin har däremot sällan samma möjlighet 

att utrustas med tillgänglighetsanpassade hjälpmedel och faciliteter.  

   

Vidare kan en destination med en universell design och en god tillgänglighet innebära en högre 

grad av säkerhetsanpassning, vilket Darcy och Dickson (2009) menar att alla besökare gynnas 

av. Här kan det utifrån Huss (2017) och Larsson (2017) förklaring kan det fastställas att 

skärgårdsdestinationer i periferin inte har samma resurser till att utveckla den fysiska till-

gängligheten vilket ur ett säkerhetsperspektiv inte är optimalt för alla besökare. 
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5.2 Planering och utveckling i skärgården 
Enligt Buhalis (2000) är en destination komplex då en besökare sällan tar hänsyn till 

geografiska eller politiska barriärer vilket gör att besöksnäringens funktioner måste fungera 

oberoende dessa gränser. I linje med detta menar Haglund et al (2010) att vid utveckling av en 

destination bör företagare samt lokala och regionala myndigheter involveras i en gemensam 

strategi inför planering, koordinering och marknadsföring av en destination. Enligt Palmblad 

(2017) är det ett problem att Stockholms skärgård inte är en enhetlig region då varje kommun 

bedriver enskilda satsningar gällande information, utveckling och turism. Att det inte finns en 

enskild aktör, organisation eller myndighet som för skärgårdsfrågor framåt gör att det idag inte 

finns någon samordning. Palmblad (2017) menar vidare att det blir ett problem när det är många 

aktörer som tycks äga frågan vilket skapar luckor i arbetet för att göra skärgården tillgänglig. 

Enligt Buhalis (2000), Saraniemi och Kylänen (2011) och Haugland et al (2010) ser besökaren, 

trots destinationens delkomponenter, denna som en enhetlig upplevelse. Att skärgården inte är 

enhetlig kan återkopplas till det som Kristiansson berättade om ägarskapet av skärgårdens 

bryggor samt Josephsons berättelse ägarskapet av skärgårdens öar. Palmblad (2017) medger 

att detta kännetecknar skärgårdens besökare då flertalet av dem tror att skärgården är en 

enhetlig destination vilket innebär att ingen har ett definitivt ansvar över besökarens 

preferenser kring tillgänglighet.  

 

Som Bohlin och Elbe (2011, s. 199-209) beskriver är det viktigt att integrera alla delar inom 

en destination för att nå utveckling, och det mest effektiva sättet att verkställa detta är genom 

planering. Kelly och Nankervis (2001, s. 41-44) menar att planering av turism måste vara 

integrerad i den översiktliga planen för en hel region för att synkroniseras med olika resurser. 

Larsson (2017) menar att då Stockholm är en av de mest expansiva regionerna i Sverige är det 

viktigt att se bortom kommungränserna för att kunna samordna turism och transport på ett 

effektivt sätt. Som Hall (2006) belyser sker turismutveckling på en destination sällan i ett 

politisk vakuum utan påverkar även andra samhällsintressen än de rent ekonomiska. Att 

skärgårdens utveckling kring tillgänglighet inte sker i något politisk vakuum menar Larsson 

(2017) syns på problematiken kring skärgårdsbåtarnas fixering efter besökarnas schema. Här 

finns det ett tydligt dilemma mellan att anpassa besöksnäringen samtidigt som skärgårdslivet 

ska fungera för de bofasta.  

 

Destinationer bildas oftast genom samarbete med flera olika offentliga institutioner, i de flesta 

fall kommuner, vilket huvudsyftet är att utveckla det lokala näringslivet (Bohlin & Elbe 2011, 

s. 199-209). Stockholms skärgård som består av 10 kommuner har alla olika mål och strategier, 

vilket påverkar näringslivet och skärgårdens utveckling. Palmblad (2017) och Larsson (2017) 

indikerar att varje kommun har ansvar för att profilera sin del av skärgården och att attrahera 

bofasta och besökare, vilket är en naturlig tendens för de kommuner med skärgårdsprofil. 

Josephson (2017) menar att kommunens roll är att beskriva skärgården samt informera hur 

besökaren kan ta sig till den. Ahnell (2017) och Lindqvist (2017) menar i sin tur att det är 

kommunen som sköter kommunikationerna till och från skärgården, och tillägger att de som 

privata aktörer inte har stor påverkan på kollektivtrafikens tur- och tidtabeller. 

Josephson (2017) och Larsson (2017) menar att det inte endast är kommunens roll att göra 

skärgården tillgänglig utan att det bör ske i samband med länsstyrelsen, Skärgårdsstiftelsen och 
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privat aktörer på destinationerna. Här kan en motsägelsefullhet tydas där respondenterna anser 

olika i fråga om vem som har ansvaret för den fysiska tillgängligheten i form av transporter.  

 

5.3 Ansvaret för att göra skärgården tillgänglig 
Bohlin och Elbe (2011, s. 199-209) beskriver att Sveriges kommuner har eget ansvar för 

planering av sina områden och det gör att nationella förordningar är undantag och tas endast i 

bruk när riksintressen berörs, där natur- och kulturområden behöver extra behandling. I linje 

med detta är majoriteten av skärgårdens natur- och kulturområden skyddade av nationella 

regler som påverkar kommuners och privata aktörers utvecklingsmöjligheter. Här kan Utö ses 

som ett tydligt exempel på en destination vars tillgänglighet har påverkats av nationella 

regelverk för även om ön är ett känt besöksmål är den utvecklingsmässigt begränsad i och med 

att Utö är ett naturreservat och ett militärt område (Josephson 2017). Vidare menar Kelly och 

Nankervis (2001, s. 41-44) att naturreservat och nationalparker har avsiktligen begränsad 

tillgänglighet till den nivå att de nästan blir exkluderande. Här menar dock Näsström (2017) 

att det kan finnas känsliga naturmiljöer som kräver extra skydd under en period men att det 

överlag inte ska finnas några skränkande föreskrifter som hindrar besökare från att vistas i 

skyddade miljöer. Likväl menar Näsström (2017) att alla län i Sverige arbetar med att öka 

tillgängligheten i natur och kulturskyddade områden. Vidare diskuterar Holloway och 

Humphreys (2012, s. 14-18) att en alltför lättillgänglig destination kan resultera i en stor 

efterfrågan vilket kan skapa negativa konsekvenser som trängsel och nedskräpning vilket leder 

till mindre attraktivitet. Här går synen på naturskydd och utveckling av skärgården isär och 

Josephson (2017) menar att trots att skärgården marknadsförs som en plats med orörd natur ska 

naturreservat inte påverka möjligheten att utveckla servicefaciliteter som kan underlätta ett 

besök i skärgården.  

 

Haglund et al (2010) menar att en destinations framgång beror på de individuella aktörer som 

tillsammans med hela destinationen utgör en effektiv koordinering och integration av 

individuella företags tjänster, produkter och resurser. Här kan till viss del Utös framgångar 

gällande tillgänglighet och turism lokaliseras till att Utös lokala aktörer är måna om att 

samarbeta för att skapa en enhetlig destination som kan erbjuda både transporter, upplevelser, 

mat, logi och turistisk information.  

 

von Friedrich Grängsjö (2001, s. 41-48) och Haugland et al (2010) anser att det är av vikt för 

destinationens aktörer att jobba mot gemensamma mål och samarbeta för att bli slagkraftiga. 

Som både Josephson (2017) och Palmblad (2017) delgav är destinationerna i skärgården 

samarbetsvilliga kring att öka tillgängligheten för att få besökare, detta än att se sig som 

konkurrenter. Aktörerna i skärgården har bland annat upptäckt att det som gynnar skärgården 

i stort även gynnar de enskilda aktörerna och de bofasta med exempelvis arbetsmöjligheter och 

ökad samhällsservice (Palmblad 2017). von Friedrich Grängsjö (2001, s. 41-48) menar att 

samarbete på en destination leder till en sammanhållen turistprodukt i förhållande till andra 

resmål och att en destination kan komma att utvecklas eller stagnera beroende på om aktörer 

och offentlig sektor samexisterar eller inte.  



 

33 
 

6. Slutsats 
Detta kapitel avser att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Slutsatsen bygger samman-

fattningsvis på forskarnas tolkning av empiriskt och teoretiskt material samt egna tankar och 

idéer kring tillgängligheten i Stockholms södra skärgård.  

 

Utifrån studiens syfte och problemformulering kan det konstateras att i arbetet kring 

tillgänglighet i Stockholms södra skärgård sker utifrån olika nivåer. Lokala aktörer i skärgården 

arbetar med små medel för att synliggöra sig via webb och hemsidor. De arbetar även med att 

iordningställa sin verksamhet så att den fysiska tillgängligheten passar alla, dock finns 

regelverk och lagar som kan begränsa arbetet. Kommuner arbetar med att göra sin del av 

skärgården tillgänglig genom att sprida information och marknadsföra områden i skärgården. 

Skärgårdsstiftelsen, trafikförvaltningen och tillväxt- och regionplaneförvaltningen som är del 

av Stockholms läns landsting, arbetar ur det större perspektivet. Skärgårdsstiftelsen liksom 

Naturvårdsverket arbetar med att tillgängliggöra natur- och kulturområden så att de inte endast 

gynnar en kategori av människor. I dessa natur- och kulturområden arbetar Skärgårdsstiftelsen 

och Naturvårdsverket med att öka den fysiska och kommunikativa tillgängligheten. Trafik-

förvaltningen som representerar Waxholmsbolaget och SL fyller en viktig funktion med att 

göra Stockholms södra skärgård användbar då de transporterar dels bofasta som lever och 

verkar i skärgården, och dels besökare. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen arbetar med att 

göra Stockholmsregionen, vilket skärgården är en del av, attraktiv genom samordning. De har 

även utsett kärnöar och replipunkter vilket ska fungera som utgångspunkter i arbetet med att 

göra skärgården levande.  

 

De positiva effekter som en tillgänglig skärgård skulle medföra är att fler individer har 

möjlighet att besöka skärgården och dess natursköna miljö. En tillgänglig skärgård skulle även 

möjliggöra för ett större antal besökare vilket kan ge underlag för stödjande samhällsservice 

och faciliteter, något som gynnar både bofasta och besökare. Detta medför även positiva 

effekter för lokala aktörer i skärgården som kan få en bredare marknad, ha en längre säsong, 

öka lönsamheten och skapa arbetstillfällen. En tillgänglig skärgård skulle även stärka dess 

attraktivitet och det medför positiva effekter för hela Stockholmsregionen som besöksmål.  

 

De som har ansvaret för att göra den södra skärgården tillgänglig för besökare är dels lokala 

aktörer i skärgården som har ansvaret att göra sin verksamhet tillgänglig både fysiskt och 

kommunikativt, och dels har kommunen en betydande del för att kommunikativt tillgänglig-

göra sin del av skärgården. Dock har varken den lokala aktören eller kommunen det 

övergripande ansvaret, där är det markägaren tillsammans med Stockholms läns landsting som 

har det största ansvaret. Att skärgården inte är enhetlig gör att varje enskild aktör bedriver 

enskilda satsningar inom besöksnäringen. Stockholmsregionens geografiska och politiska 

gränser samt ägarskapet gör skärgården till ett komplext område vilket inte alltid gynnar 

besöksnäringen. För att göra skärgården tillgänglig för besökare står det klart att ansvaret ligger 

hos samtliga aktörer på flera olika nivåer, där ingen part äger hela frågan. Det är en problematik 

i att ingen har det övergripande ansvaret. 
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7. Avslutande diskussion 
I diskussionskapitlet behandlas ämnet utifrån tidigare analys, slutsats och forskarnas egna 

tankar. Det presenteras även avslutande kommentarer om studien som helhet samt idéer och 

förslag till fortsatt forskning. 

 

Stockholms skärgård kan ses som ett område som besitter en ansamling individuellt framställda 

turismprodukter och tjänster och som erbjuder en integrerad upplevelse för besökare. 

Skärgården erbjuder ett brett utbud av kollektiva nyttigheter och alla dessa element betraktas 

tillsammans som en enhet. Detta gör Stockholms skärgård till ett komplext område, och i 

arbetet med att göra skärgården tillgänglig är samtliga aktörer inblandade. I den komplexa 

situationen förenas offentlig sektor med det privata näringslivet i olika typer av konstellationer 

där ingen har det övergripande ansvaret dock har alla ett gemensamt mål - att göra skärgården 

levande.  

 

Det vore ur ett turistiskt perspektiv att föredra att Stockholms skärgård blev en enhetlig 

destination då besöksnäringen inte tar hänsyn till de politiska och administrativa gränserna. 

Detta är generellt ett problem då turism är ett tvärvetenskapligt ämne som berör många 

näringar. Att det i skärgården är många inblandade aktörer som har egna mål och prioriteringar 

gör det svårt för skärgården att bli en enhetlig destination. Här anser vi att en enhetlig skärgård 

skulle leda till att gemensamma nyttigheter utnyttjas på ett effektivt sätt och att samarbets-

möjligheter angående projekt skulle förstärkas. Ett försök till att integrera skärgården och göra 

den levande gjordes med projektet Skärgårdsstrategin. Dock ser vi att en organisation som över 

tid tar ansvaret för skärgården vore att föredra, inte endast under en begränsad tid. Oavsett 

vilken del i skärgården påverkas både besökare, bofasta och aktörer av den skärgårds-

problematik som tidigare nämnts i och med bristande båttrafik och servicefaciliteter under 

lågsäsong. För att motverka dessa hinder hävdar vi att samverkan i skärgården skulle vara 

slagkraftig och således göra den attraktiv och exportmogen. En exportmogen skärgård som 

levererar en enhetlig image skulle likväl vara en dragmagnet för utländska marknader. 

 

En skärgård utan politiska och geografiska gränser skulle inte enbart gynna turismen och 

näringslivet utan skulle underlätta för de bofasta. Ett kommunalt problem som vi lokaliserat i 

denna studie i och med de utpekade kärnöarna och replipunkterna är att, om en replipunkt ligger 

i en kommun och båtens slutdestination ligger i en annan kommun, blir det ett problem för 

exempelvis skolbarn då skolan är en kommunal fråga. En homogen skärgård skulle således ta 

bort begränsade bestämmelser som idag har en ineffektiv påverkan på en bofast i skärgårdens 

vardagsliv. Vid planering görs det utifrån trafikförvaltningens sida prioriteringar där det har 

störst potential att ge störst nytta. Detta innebär att de utpekade kärnöarna i skärgården får mer 

uppmärksamhet än de öar som ligger i periferin. Frågan återstår när öar i periferin kommer att 

få uppmärksamhet och hur ska de i det långa loppet kunna utvecklas i samma takt som 

kärnöarna? Kristiansson på Trafikförvaltningen sa att “till de mindre öarna är det inte 

ekonomiskt försvarbart att ha en regelbunden trafik”, dock anses det är motsägelsefullt till 

målet om - en levande skärgård - som flera respondenter refererar till. Att det sker utveckling 

på vissa öar och andra inte beror till stor del på att befolkningsunderlaget är större, och det är 
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dessa som den regionala utvecklingsplanen pekat ut som kärnöar. Kan problematiken med att 

öar i skärgården får ojämn “uppmärksamhet” liknas med problemet glesbygden? Här kan det 

diskuteras huruvida Stockholms skärgård skulle ses som en utväxt av Stockholmsregionen eller 

bli sedd som glesbygd. I ett turistiskt syfte skulle skärgården möjligtvis tjäna på att bli klassad 

som glesbygd eftersom skärgården delar liknande egenskaper och utmaningar som glesbygden.  

 

Vi har under studiens gång berört hur förutsättningarna för både bofasta och besökare är mer 

gynnsamma på kärnöar än på öar i periferin som oftast saknar regelbundna båttransporter och 

servicefaciliteter. För framtida forskning skulle det därför vara intressant att studera social 

hållbarhet i skärgården och hur förutsättningarna kan skilja sig mellan kärnöar och öar i 

periferin samt vad som måste åtgärdas för att hela skärgården ska bli levande.  

 

Besökare ställer idag ett krav på att destinationerna ska vara tillgängliga. Detta kan bero på att 

det uppstått en konkurrens mellan det överflöd av turistdestinationer som existerar. För att en 

destination ska väljas före en annan och för att den ska bli attraktivt, är det av vikt att turisten 

känner att resealternativet är bekvämt. Det har under studiens gång visat sig att destinationer i 

den södra skärgården har en större skillnad gällande den fysiska tillgängligheten än den 

kommunikativa tillgängligheten. Detta beror framför allt på om destinationen har väg-, bro- 

eller tunnelförbindelse, exempelvis kan Gålö havsbad och Drömgården Arbottna nås med bil, 

vilket innebär att besökaren inte behöver förhålla sig till båtens turlista. Dock har inte alla 

besökare möjlighet och tillgång till att transportera sig med bil då är den fysiska tillgängligheten 

detsamma som de destinationer som nås med båt.  

 

Regeringens tillgänglighetsplan från 2012 säger att områden med god tillgänglighet bör vara 

utpekade för individer som har fysiska eller kunskapsmässiga barriärer. Detta kan ses som 

problematiskt då det är svårt att avgöra varje individs preferenser på vad som är tillgängligt. 

Att benämna en destination som tillgänglig behöver för den sakens skulle inte innebära att den 

är det för den enskilda individen. Tillgänglighet är således subjektivt för alla människor. Alla 

områden i skärgården bör beskrivas på ett sådant sätt att individen själv kan ta ställning och 

avgöra om denne vill besöka den. Vi kan dock instämma med tillgänglighetsplanen som säger 

att tillgänglighet i natur- och kulturlandskap bör tillgodoses inom långsiktig samhälls-

planering, förvaltning och skötsel samt fysiska åtgärder, information, kommunikation och 

kunskapsspridning. Det kan diskuteras hur skärgården har möjlighet att utvecklas till det 

maximala. För trots att det vore gynnsamt för besökare, bofasta och näringsidkare att 

skärgården blev mer välbesökt skulle en ökad tillgänglighet onekligen förändra skärgårdens 

image. Frågan är om tillgänglighet kan ses som en paradox i ett naturlandskap då ett omvandlat 

landskap icke förblir naturligt.  

 

Idag uppskattas skärgården för dess orörda och unika miljö, och den marknadsförs som en plats 

där besökaren får uppleva tystnad och lugn. Frågan är hur skärgårdens attraktionskraft 

förändras om dess image förändras? En destination kan precis som Näsström poängterade vara 

tillgänglig även om den inte tillgänglig för alla. Med det sagt har alla skärgårds-destinationer 

möjlighet att utveckla sin tillgänglighet men det finns skillnader i vilken grad detta kan ske 
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eftersom destinationerna har olika ägarstrukturer, ekonomiska prioriteringar och naturliga 

förutsättningar. 

 

Under arbetets gång har vi diskuterat vad tillgänglighet innebär och vad som är dess rätta 

benämning. Tanken har slagit oss att vi borde nyttjat en annan vokabel för att lättare hitta 

“brännpunkt” samt att respondenterna skulle uppfattat studiens syfte tydligare, vilket kanske 

skulle gett ett entydigt svar. Alla respondenter hade egna definitioner av vad tillgänglighet är. 

Förslagsvis skulle vi diskuterat ämnet i termer av; tillträde, åtkomst, access, öppen eller 

användbar. Vi har efter insamlad empiri och utifrån den teoretiska referensramen inte fastställt 

någon enad definition för tillgänglighet utan det står klart att tillgänglighet är subjektivt och 

har olika betydelse gällande i vilket sammanhang det gäller.    

 

Tillbaka till tillgängligheten i Stockholms skärgård skulle det för en framtida forskning vara 

intressant att få fram ytterligare statistik och forskning kring turistisk tillgänglighet i 

skärgården. Idag finns det lite statistik på antalet besökare och vilka ekonomiska effekter 

skärgården genererar. Ytterligare statistik och siffror skulle således ge underlag för en mer 

konkret bild av skärgården. Något som vi även lämnar för framtida forskning är hur 

tillgänglighet och turism ser ut i andra delar av Stockholms skärgård. Här skulle det vara 

intressant att inkludera Stockholms norra och mellersta skärgård för att lokalisera likheter och 

skillnader. Vi tror dock att de delar samma problematik som den södra delen men att samverkan 

och ägarskapet av mark kan variera. Likväl skulle det vara intressant att studera hur andra 

skärgårdar i Sverige förhåller sig och arbetar kring tillgänglighetsfrågor. Det skulle bland annat 

vara intressant att studera hur destinationsbolag arbetat med att göra ett område enhetlig, något 

som kanske skulle vara till Stockholms skärgårds fördel?   
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Larsson, Christina. Intervju den 11:e april klockan 09:00-10:00.  

 

Lindqvist, Anna. Intervju den 22:e mars klockan 15:00-15:30.  

 

Näsström, Camilla. Intervju den 30:e mars klockan 13:00-13:30.  

 

Palmblad, Ulrika. Intervju den 21:a april klockan 09:30-09:50.  
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https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/resultat-fran-turismundersokningar/2017-02-08-dampad-okning-av-turismen-2016.html
https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/resultat-fran-turismundersokningar/2016-06-25-turismens-arsbokslut-2015.html
https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/resultat-fran-turismundersokningar/2016-06-25-turismens-arsbokslut-2015.html
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http://www.mynewsdesk.com/se/visitstockholm/documents/foerstudie-skaergaardsstrategin-populaerversion-24602
http://www.mynewsdesk.com/se/visitstockholm/documents/foerstudie-skaergaardsstrategin-populaerversion-24602
http://www.waxholmsbolaget.se/resa/innan-du-reser/linjekartor/
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