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Purpose: The purpose of this study is to investigate and analyze actions which businesses in 
archipelago environments may use to successfully extend the season. 
 
Method: A qualitative research method approach has been applied through seven interviews. 
Completion has been made using secondary data. 
 
Theoretical framework: The theoretical framework is based on Conceptual approaches to 
seasonality causation from Goulding (2006) and Influences on patterns of tourism seasonality 
by Butler (2001). 
 
Empericism: The empericism consists of four open interviews and three semistructured 
interviews conducted with representatives from different lodging businesses in the archipelago. 
Charts consisting information about the referred islands complete the interviews.  
 
Conclusions: Businesses in Stockholm archipelago are dependent on natural and institutional 
factors such as weather, bank holidays and travel habits. Stockholm archipelago is especially 
attractive to visitors during the summer. Lodging businesses therefore experience a dramatic 
reduction in the number of visitors during the off-season. The available range is limited to the 
summer season when several activities are dependant on weather conditions, but some 
businesses show that they try to find other attractions during the low season to keep up with 
the declining number of visitors. The actions that the businesses take is mainly focused on 
increasing growth during the summer season and they are  generally not actively working to 
extend the seasons. Results show that the greatest limitations that the businesses face in 
Stockholm archipelago are staff shortages, natural causes and public transport limitations. That 
is, the extension of seasons being limited as the businesses mainly invest in the summer season, 
which in turn may lead to sustainability issues. 
 

 
Keywords: seasonal tourism, seasonal extension, actions, demand, supply, natural and 
institutional factors, archipelago. 
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Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer och åtgärder som kan vara 
framgångsrika för säsongsförlängning hos verksamheter i skärgårdsmiljö. 
 
Metod: En kvalitativ metodansats har tillämpats genom sju intervjuer. Komplettering har gjorts 
med hjälp av sekundärdata. 
 
Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen utgår från Conceptual approaches to 
seasonality causation av Goulding (2006) samt Influences on patterns of tourism seasonality 
av Butler (2001). 
 
Empiri: Empirin består av fyra öppna intervjuer och tre halvstrukturerade intervjuer som 
genomförts med representanter från logiverksamheter i skärgården. För att komplettera 
materialet presenteras de berörda öarnas utbud och tillgänglighet i tabeller. 
 
Slutsatser: Verksamheter i Stockholm skärgård är beroende av naturliga och institutionella 
faktorer såsom väderlek, högtider och resvanor. De är främst attraktiva för besökare under 
sommarhalvåret och verksamheter upplever en dramatisk minskning av antalet besökare under 
lågsäsongen. Utbudet som finns är begränsat till sommarsäsongen då flera aktiviteter innebär 
utevistelse. Dock visar en del verksamheter på att de försöker hitta andra attraktioner under 
lågsäsong än under högsäsong för att hålla uppe besöksantalet. De handlingar som 
verksamheterna utför fokuserar främst på att öka tillväxten under sommarsäsong och de arbetar 
inte aktivt med att förlänga säsongen. Resultat visar på att de största begränsningarna som 
verksamheter i Stockholms skärgård har är personalbrist, naturliga orsaker samt 
transportmöjligheter. Det leder till att majoriteten av verksamheterna satsar på att utöka antalet 
besökare under högsäsongen, vilket i sin tur kan leda till problematik i bärkraften. 
 

 
 
Nyckelord: säsongsberoende turism, säsongsförlängning, handlingar, efterfrågan, utbud, 
naturliga- och institutionella faktorer, skärgården. 
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Denna studie genomfördes under vårterminen 2019 och är skriven av Isabelle Holmquist, 
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Slutligen vill vi tacka varandra för den tid och energi som har lagts ner för att genomföra 
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tillsammans. Dock ansvarar vi huvudsakligen för följande avsnitt: 
 
Kapitel 1 och 3: Janina Wirz 
Kapitel 2 och 5: Malin Sjöberg 
Kapitel 4 och 6: Isabelle Holmquist 
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1. Inledning 

 
Inledningsvis presenteras ämnet och varför det finns ett behov av att undersökas ytterligare. 
Därefter preciseras studiens disposition, begrepp och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Besöksnäringen i Sverige växer i snabb takt och de ekonomiska vinsterna har under de senaste 
åren varit stora. Det utgör en av Sveriges basnäringar och är en av landets största 
tjänsteexportnäringar (Svensk Turism AB, 2019).  I Stockholm, där 20% av de svenska 
gästnätterna spenderas, ökade antal gästnätter med 3% under 2018 jämfört med det föregående 
året. Det motsvaras av 1,8 miljoner gästnätter. Turismen växer i en snabbare takt än landets 
ekonomi som helhet vad det gäller exportvärde och är en betydelsefull bransch för landets 
utveckling då det bidrar till bland annat tillväxt, sysselsättning, skatteintäkter och utveckling 
av infrastruktur (Tillväxtverket, 2018).  
 
Stockholms skärgård består av närmare 30 000 öar och är därmed ett av de största 
skärgårdsområdena i världen. Detta skapar således ett unikt och attraktivt landskap för 
besökaren (Svensk Turism AB, 2019). Runt 10 000 personer är bofasta i Stockholms skärgård 
och området erbjuder många logimöjligheter till besökare. Området erbjuder naturmiljöer, 
kultur och en möjlighet för besökare att få en unik upplevelse för just Stockholms skärgård 
(Stockholm Archipelago, u.å.) Stockholms skärgård växer som varumärke och lockar allt fler 
inhemska och internationella besökare. Fler personer letar efter mer genuina och naturnära 
upplevelser och därmed skapas det goda förutsättningar för skärgården att växa. 
 
Mer än 1,5 miljoner personer reser årligen med Waxholmsbolagets trafik till Stockholms 
skärgård, vilket visar på områdets starka attraktionskraft (Naturturismföretagen, Svensk 
Turism AB & Visita, 2018). Många av verksamheterna i Stockholms skärgård består av 
enskilda aktörer och entreprenörer som bedriver egen verksamhet (Företagsam skärgård, 
2019). Majoriteten av dessa verksamheter är beroende av säsong (Tillväxtverket, 2016). 
Säsongsberoende turism påverkar alla aspekter inom utbudet på destinationen, såsom 
marknadsföring, rekrytering, hållbarhet och finansiering (Baum & Lundtorp, 2001: kap 1).  
 
Att utveckla gemensamma utvecklingsstrategier för Stockholms skärgård med en central 
styrning och nära kontakt med lokala aktörer blir därmed viktigt för att kunna öka antal 
besökare till Stockholms skärgård. Flera nationella strategier som Skärgårdsstrategin, Vision 
2020 och Archipelago Business Development har därför utvecklats för att utöka 
besöksnäringen i Stockholms skärgård. Dessa projekt fokuserar på att stärka samverkan mellan 
aktörer, skapa nya marknadsmöjligheter och möjliggöra tillväxt. (Archipelago Business 
Development, u.å.; Tillväxtverket, 2015). Tillväxtverket menar även att det är av vikt att samla 
relevanta aktörer för att skapa förutsättningar för en regional insats. Genom att arbeta både 
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centralt och på lokal nivå ur ett gemensam strategi kan skärgården nå en större tillväxt 
(Tillväxtverket, 2015).  

1.2 Problemformulering 
Trots att Stockholm visar på en stadig ökning av gästnätter, syns inte samma utveckling i dess 
skärgård. Statistik visar på att Stockholms skärgård bibehåller samma antal besökare, trots 
landets BNP. Detta menar Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, är 
bekymmersamt då skärgården är ett område som gör Stockholm som destination unik 
(Stockholms läns landsting, 2016).  
 
Säsongsberoendet inom turism är ett problem på många platser i världen och anses vara ett av 
de största problemen i branschen. Det ger negativa effekter i form av låg avkastning på 
investeringar, svårigheter i att behålla personal och obalans i nyttjandet av kapacitet. Den 
minskade efterfrågan påverkar utbudet, som i sin tur blir mindre. För företagen innebär det 
problematik genom variationer i kassaflödet, priser och möjligheter till investeringar. 
Distribution och priser blir i många fall påverkade av säsongsberoendet. Fenomenet påverkar 
framförallt avlägsna destinationer, placerade långt från stadskärnor (Lohmann & Panosso 
Netto, 2016:243). Skärgården blir därför hårt drabbat av säsongsberoendet och står därmed 
inför en del utmaningar inom besöksnäringen. Säsongsbaserad turism påverkas av både 
naturliga och institutionella faktorer som både kan ge positiva och negativa effekter på en 
destination (Butler, 2001:6-8). Dessa faktorer inkluderar exempelvis väderlek men även 
lagar, högtider och rådande sociala normer som styr besökares resvanor. Dessa gemensamma 
faktorer skapar ett mönster i hur säsongsberoende turism ser ut. Detta ställer i sin tur krav på 
aktörer att arbeta med efterfrågan, utbud och handlingar för att öka antalet besökare till 
platsen.  
 
Bekymmersamt är även att ingen synbar förlängning av dessa säsonger i skärgårdsturismen har 
skett under de senaste åren (Stockholms läns landsting, 2016). Vilka faktorer som är avgörande 
för en verksamhets säsongsförlängning är därmed av intresse att undersöka. En överblick av 
tidigare forskning visar på att det saknas forskning kring vad enskilda aktörer kan göra för att 
förlänga högsäsongen och resultatet av sådana åtgärder, vilket presenteras i kapitel tre. Det är 
av relevans att undersöka då stort ansvar i frågan ligger på de lokala aktörerna (Länsstyrelsen, 
u.å.).   
 
Tidigare forskning har främst studerat eventuell orsak till vad som kan orsaka att högsäsongen 
inte går att förlänga och resultat visar på att verksamheter i skärgårdsmiljö är starkt beroende 
av väderlek och att det krävs stora resurser för att utöka en säsong (Lundtorp, Rassing & 
Wanhill, 1999). Dock syns även framgångar på destinationer som haft fokus på att ha en tydlig 
organisationsstruktur och arbetat tydligt med nätverk och att ha en stark produkt (Flagestad et 
al., 2004). Därmed bör det studeras vilka faktorer som är avgörande faktorer för huruvida en 
verksamhet kan utöka sin säsong. 
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För att behandla frågan vill vi undersöka hur verksamheter som fokuserar på logi i området 
arbetar med säsongsförlängning i dagsläget, i relation till utbud, efterfrågan och handlingar. Vi 
vill även se till eventuella begränsningar eller möjligheter med att vara verksam i skärgården.  
 
För att undersöka detta kommer studien utgå från följande frågeställningar: 
 

§ Vilka handlingar utför företag som bedriver logiverksamhet i Stockholms skärgård för 
att uppnå en längre högsäsong?  

§ Hur påverkar utbud och efterfrågan säsongsberoende turism? 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer och åtgärder som kan vara framgångsrika för 
säsongsförlängning hos verksamheter i skärgårdsmiljö. 

1.4 Disposition 
§ I kapitel 1 presenteras först en bakgrund till det valda ämnet, för att ge läsaren en tydlig 

inblick i vad studien ämnar att undersöka. Avsnittet inkluderar syfte samt frågeställning 
som ämnas besvaras i föreliggande uppsats. Vidare presenteras även 
begreppsdefinitioner samt avgränsningar för att hjälpa läsaren att förstå det berörda 
ämnesområdet. 
 

§ I kapitel 2 presenteras vald forskningsmetod och angreppssätt, vilket även inkluderar 
urval av respondenter, avgränsningar och etiska överväganden. 
 

§ I kapitel 3 redovisas tidigare forskning som genomförts inom valt område. Detta för att 
undersöka eventuella kunskapsluckor som kan besvaras i kommande uppsats.  
 

§ I kapitel 4 presenteras den teoretiska referensram som kommer vara utgångspunkt för 
kommande analys och slutsatser. 
 

§ I kapitel 5 presenteras allt insamlat empiriskt material i form av primärdata från 
intervjuer samt sekundärdata. Det empiriska materialet presenteras tematiskt utifrån 
tidigare teoriramar. Löpande sker en analys utifrån valda teorier och tidigare forskning. 
Detta för att väva ihop empiri och analys på ett lättbegripligt sätt. 
 

§ I kapitel 6 presenteras slutsatser och en diskussion förs utifrån föregående analys. 
Samtliga frågeställningar besvaras och förslag till vidare forskning inom fältet läggs 
fram. 
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1.5 Begreppsdefinitioner 

1.5.1 Säsongsberoende turism 

Begreppet säsongsberoende turism används i studien enligt Butlers (2001) definition som en 
temporär obalans i fenomenet turism. Det kan ta uttryck i form av förändringar i 
besöksströmmar, turisters utgifter, transport, anställda och tillträde till attraktioner (Butler, 
2001:5).  Förändringar i säsongsberoende turism kan ske timvis, dagligen, veckovis eller 
månatligen (Lohmann & Panosso Netto, 2016:243). I den här studien syftar säsongsberoendet 
till månatlig obalans.  

1.5.2 Högsäsong och lågsäsong 

I studien benämns perioden från april till september som högsäsong och resterande månader 
som lågsäsong. Det stämmer överens med Corluka, Mikinac och Milenkovskas klassifikation 
av säsongstyper för destinationer belägna vid havet (Corluka, Mikinac & Milenkovska, 2016). 
Det går även i linje med Region Stockholms, tidigare Stockholms läns landsting, rapport som 
visar på betydligt högre passagerarsiffror hos Waxholmsbolaget under dessa månader jämfört 
med resten av året (Stockholms läns landsting, 2016:32). 

1.6 Avgränsningar 
För att avgränsa denna studie till den grad där den var möjlig att genomföra avgränsade vi oss 
till att enbart studera logiverksamheter i Stockholms skärgård (se bilaga 3, 4 & 5).  Att 
undersöka enbart en bransch ansåg vi gav ett mer rättvist resultat då verksamheterna går att 
jämföra. För att avgränsa studien  till ett begränsat område valdes Stockholms skärgård då det 
är ett område med stark attraktionskraft för besökare till Stockholm (Naturturismföretagen, 
Svensk Turism AB & Visita, 2018). Det utgör dessutom ett av världens största 
skärgårdsområden (Svensk Turism AB, 2019)  
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2. Metod 

 
I avsnittet presenteras det metodval som har gjorts och motivation till beslutet. Vidare 
diskuteras studiens tillvägagångssätt och avslutningsvis förs en kritisk diskussion kring 
metodvalet.  

 

2.1 Kvalitativ metodansats 
Konstruktivism är en ontologisk ståndpunkt som tillämpas i studien, där det ifrågasätts 
huruvida organisationer och kulturer kan ses som givna enheter som inte går att påverka. 
Synsättet pekar på att ordningen i en organisation arbetas fram och ständigt revideras. 
Dessutom menar begreppet att forskningens synsätt på verkligheten är konstruktioner och 
därmed inte slutgiltiga (Bryman, 2011:36-39). Holme och Solvang (1997) menar att närheten 
till enheter som inkluderas i studien kännetecknar en kvalitativ forskningsansats. Förståelse av 
situationer som individer eller organisationer befinner sig i är grunden till syftet med 
metodvalet (Holme & Solvang, 1997:92). I den här studien är de valda verksamheternas 
verklighet och situation av intresse och kvalitativa intervjuer har därför beslutats att användas 
primärt. Detta kompletteras sedan av sekundärdata. 

2.2 Kvalitativa intervjuer 
Vår primärdata består av kvalitativa intervjuer. Då syftet med intervjuerna var att undersöka 
hur enskilda aktörer upplever och arbetar med säsongsberoende turism, var det relevant att 
utforma intervjuerna så det både gav oss en närhet till respondenten men även speglade aktörers 
upplevelser i en kontext. Vi genomförde fysiska intervjuer, mejlintervjuer samt en 
telefonintervju. Intervjuerna tog totalt mellan 30 till 120 minuter vardera. Vi använde oss av 
två olika intervjutekniker; öppen intervju samt halvstrukturerad intervju. I en öppen intervju 
sätts övergripande teman som utgångspunkter för styrningen av intervjun, utifrån vilka 
respondenten får tala fritt. Intervjuaren kan utifrån respondentens svar komma med följdfrågor 
för att fördjupa kunskapen inom verksamheten. Genom att använda sig av en öppen intervju 
kan intervjuaren få en bred bild av fenomenet och varierande svar från alla respondenter utifrån 
deras perspektiv och tolkningar (Lantz, 2007:29-33).  
 
Halvstrukturerade intervjuer användes i de fall där det inte varit möjligt för en fysisk intervju. 
Den halvstrukturerade intervjun är mer formell än den öppna intervjun och skapar en mer 
strukturerad form av intervjufrågor. Fördelen med denna metod är att intervjupersonen styr 
intervjun och därmed även bestämmer vilka frågor som anses vara meningsfulla för studien. 
Denna intervjuform ger intervjupersonerna en större möjlighet att jämföra materialet då samma 
strukturella guide används  (Lantz, 2007: kap 3). Metoden valdes då den gav mest mättnad av 
information i de situationer då möjligheten inte fanns att ha ett personligt möte eller via telefon. 
 
Öppna intervjuer användes vid de intervjuer som kunde genomföras på plats eller via telefon, 
då det fanns möjlighet att ha en öppen och reaktiv dialog med respondenten när ett samtal 
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fördes. Vi ville få en djupgående förståelse för fenomenet säsongsberoende turism utifrån 
respondentens upplevelser och kontext. Detta lämpas sig för föreliggande studie då vi ämnar 
att få en djupare föreståelse för respondenternas uppfattningar och tolkningar av hur 
säsongsberoende turism påverkar deras verksamhet. Då fokus ligger på deras egna tolkningar 
är därför öppna intervjuer en lämplig metod då denna sätter fokus på respondenten och ger 
denne möjlighet att själv styrka riktningen för intervjun, med övergripande teman som är 
relevanta för studien. 
 
De halvstrukturerade intervjuerna användes vid de intervjuer som skedde via mejl. Även där 
utgick frågorna från samma teman med anknytning till det vi ämnade undersöka. Dock 
användes en mer strukturerad intervjuform då det inte fanns möjlighet för samma dialog som i 
en fysisk intervju där vi kunde agera reaktivt på intervjusvaren. Respondenterna fick efter varje 
fråga möjlighet att ange relevant information inom ämnet. Mejlintervjuerna har tolkats direkt 
från respondentens skriftliga dokumentation.  
 
Dokumentation skedde via inspelning av samtalet efter godkännande från respondenten, samt 
anteckningar som tagits under intervjun. Vi har strävat efter att genomföra samtliga intervjuer 
i fysisk form för att uppnå en mer djupgående dialog och använda oss av öppen intervjuguide. 
Dock har hänsyn tagits till de respondenter som önskat intervjuats på annat sätt. 

2.2.1 Respondenter 

Logiverksamheter i Stockholms skärgård som innehar en hemsida och mejladress kontaktades 
för att täcka ett så brett fält som möjligt. Totalt blev 64 företag tillfrågade om att delta i studien 
varav sju valde att medverka. Kontakten skedde inledningsvis via mejl. En av de medverkande 
respondenterna är i huvudsak inte verksam inom logi men ansågs av logiverksamheter på ön 
ha god kunskap på ämnet. I övrigt är respondenterna verksamma inom respektive 
logiverksamhet. 
 
Nedan ses en presentation av alla företag som medverkat, vilken typ av intervju som 
genomförts samt tid och datum. Av etiska skäl begränsas information om respondenterna för 
att säkerställa deras anonymitet, varför inte verksamheternas namn framkommer. För att 
underlätta läsningen benämns verksamheternas respondent med en förkortning i studien. 
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Destination Intervjutyp Typ av lokal Datum & tid Representeras av 

Utö Fysisk Stökig 
restaurang 

16/4-19 kl. 12.05-
12.48 

RU1 

Landsort Fysisk Privat 
inomhusmiljö 

24/4-19 kl. 08.10-
09.14 

RL 

Mörkö Fysisk Lugn 
utomhusmiljö 

26/4-19 kl. 10.00-
11.21 

RMÖ 

Notholmen Telefon - 1/5-19 kl. 15.19-
15.43 

RN 

Utö Mejl - 5/5-19 RU2 

Möja Mejl - 17/4-19 RM 

Sandön Mejl - 7/5-19 RS 

Tabell 1, Intervjurespondenter. 

2.3 Etiskt ställningstagande  
I studien har en god forskningssed strävats efter i största möjliga mån. Att ha etiska 
överväganden och riktlinjer i beaktande vid studier har en mycket stor roll för kvalitet, 
genomförande och resultat. Forskningsetik handlar till stor del om frågor kring behandling av 
respondenter. De ska i högsta möjligaste grad skyddas från skador och kränkningar som kan 
uppstå genom studien (Vetenskapsrådet, 2017). Primära etiska frågor berör de inblandades 
frivillighet, anonymitet, konfidentialitet och integritet. Deltagarna medverkar i denna studie 
frivilligt.  
 
Intervjuer i studien har även genomförts enligt General Data Protection Regulation (GDPR). 
Detta för att säkerhetsställa deltagarnas rättigheter och rådande lagar. Samtliga deltagare i 
studien har fått ta del av studiens syfte samt information om att de har rätt att avbryta 
deltagandet om önskat. För att garantera respondenternas anonymitet används fiktiva namn 
som brukas genomgående i rapporten. Respondenternas arbetsmässiga titlar benämns inte av 
samma skäl. 
 
En av respondenterna har blivit tillfrågad angående hur denna vill bli benämnd i studien då en 
fullkomlig anonymitet var svår att uppnå. Vi har tillstånd från den aktuella respondenten att 
använda den benämning som är vald att användas. 
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2.4 Sekundärdata 
Sekundärdata har använts för att komplettera intervjumaterialet, i form av tabeller med 
information som är relevant för att få en helhetsbild av de medverkande öarna (se tabell 2 & 
3). Tabellerna innehåller information om restider, antal båtturer, transportsätt och utbud. Dessa 
anges för både högsäsong och lågsäsong med syfte att ge en jämförande bild. Tabellerna 
representerar hela ön medan respondenterna representerar sin verksamhet, vilket gör det 
väsentligt att beakta dessa aspekter utöver intervjuerna.  

2.5 Analysmetod 
Vid analys av materialet tillämpade vi ett empirinära förhållningssätt med hjälp av en tematisk 
analys. Analysprocessen görs bäst genom att påbörjas redan när insamlingen av empiri börjat, 
eftersom de två processerna kompletterar varandra och bör vävas ihop (Weiss, 1994:151). 
Därför har vi valt att presentera analysen löpande i kapitel fem, tillsammans med 
empirimaterialet.  
 
Materialet som samlades in tolkades och transkriberades utifrån bestämda teman. Utifrån det 
insamlade materialet gjordes sedan tolkningar med ursprungspunkt i vårt teoretiska ramverk. 
Slutligen har detta presenterats i analys och resultat.  För att analysera intervjusvaren använde 
vi oss av kodning. Genom kodning kan respondenternas svar kopplas till de teman som studien 
berör (Weiss, 1994:154). Efter att  materialet kodats har centrala begrepp uppvisat, vilket 
möjliggjorde att hantera en större mängd material. Faktumet att vi utgick från bestämda teman 
i intervjuguiderna underlättade för oss i kodningsprocessen. Genom analysprocessen kunde 
likheter, olikheter, eventuella kopplingar samt kausala samband mellan öar i Stockholms 
skärgård definieras.  

2.6 Metoddiskussion 
Samtliga forskningsmetoder har för- och nackdelar och valet av metod i den här studien kan 
således diskuteras. Risken vid intervjuer är att antalet intervjuer kan anses för få för att svaren 
ska kunna generaliseras (Eriksson, 2018:123). Vår avsikt har varit att motverka för lite material 
i denna studie genom att ett stort antal aktörer fick förfrågan om att medverka, både för att 
säkrare kunna generalisera svaren och för att få fler perspektiv. Dock valde stor del av företagen 
att inte medverka. Resultaten kan därför ifrågasättas huruvida de kan generaliseras på hela 
målgruppen eller ej.  
 
En kvalitativ intervju är dessutom relativt ostrukturerad vilket kan ge negativa effekter vid 
dåliga förberedelser och låg kompetens på området (Eriksson, 2018:123). Faktumet att 
intervjusvar behöver tolkas av intervjuaren innebär både en möjlighet och en risk för studien. 
En primär fördel med fysiska intervjuer är att utrymme finns för tolkning av situationer, 
kroppsspråk och dylikt, vilket ger en mer nyanserad bild till intervjuaren (Eriksson, 2018:123). 
En nackdel med studien är därför att flertalet intervjuer behövt ske via mejl och en via telefon. 
Vi upplevde även att mejlintervjuer begränsade möjligheterna för respondenten att be om 
förtydligande på frågorna. I ett av fallen ledde detta till att en av frågorna inte blev besvarade, 
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vilket gjorde att resultaten blev svåra att jämföra. I de flesta mailintervjuer fick vi även kortare 
svar än de som genomfördes fysiskt eller över telefon, vilket kan anses vara en nackdel. 
 
Att de fysiska intervjuerna har genomförts i olika miljöer kan ha påverkat resultatet. En lugnare 
miljö kan tänkas bidra till mer utförliga svar och en förenkling i tolkandet av respondentens 
svar. En stökigare miljö kan möjligtvis istället bidra till att intervjuaren missförstår eller missar 
signaler från respondenten.  
 
Ett flertal respondenter driver även andra verksamheter än logi, såsom restaurang och butik. 
Det kan ha bidragit till skillnader i perspektiv mellan respondenten och oss då vi har tolkat 
svaren utifrån den del av verksamheten som inkluderar logi medan respondenten möjligtvis 
talat ur hela verksamhetens perspektiv. Risken för att tolkningen blir felaktig kan tänkas öka 
vid sådana situationer. På grund av detta har vi fått sortera bort delar av intervjuerna då de inte 
varit relevanta för studien.  
 
Att intervjuerna har genomförts på olika sätt; öppna respektive halvstrukturerade, gav 
respondenterna något olika möjligheter till att ge utförliga svar. I de öppna intervjuerna har 
respondenterna fått fler frågor än vid de halvstrukturerade intervjuerna då möjligheten till att 
ge följdfrågor har funnits.  
 
Även urvalet kan diskuteras. I studien har endast de verksamheter som har en fungerande 
hemsida och mejladress kontaktats och därmed kan verksamheter ha missats. De som 
intervjuats är endast sådana respondenter som ansett sig ha tid till intervju strax innan 
högsäsongens start, vilket kan utesluta många relevanta respondenter. De verksamheterna kan 
antas ha ett högt grundläggande engagemang för säsongsförlängning redan innan studien.  
 
Vi önskar även förtydliga  och diskutera ett antal punkter i tabell 2: 

§ Tabellerna visar endast tid med kommunala färdmedel och utesluter således den 
målgrupp som tar sig till destinationen med eget motorfordon. Orsaken till detta är att 
majoriteten av destinationerna inte är möjliga eller lämpliga att färdas till med eget 
fordon. Detta val ansågs även träffa en bredare målgrupp då den kommunala trafiken 
är tillgänglig för alla vilket motorfordon inte nödvändigtvis behöver vara.  

§ Tiden mättes från Stockholm City då det är knytpunkten för trafik i 
Stockholmsregionen. Att ha i åtanke är dock att det för dessa destinationer i många fall 
inte är den närmaste tätorten och att besökarna kan komma från exempelvis flygplatser 
eller andra närliggande städer. 

§ Båttrafikens avgångar avgränsades till att mätas per dag under vardagar. Anledningen 
är att Waxholmsbolagets egna tidtabeller till stor del var uppdelade i måndag till 
torsdag, enbart fredag samt lördag till söndag. Då måndag till torsdag ansågs 
representera standardtider så valdes dessa som representation för studien. 

  



 10 

3. Tidigare forskning  
 

Att presentera den forskning som tidigare publicerats inom området är väsentligt för att få en 
kunskapsgrund att utgå från. Nedan redovisas därför den forskning som är relevant för studien. 
Forskningen är begränsad till säsongsbaserad turism med ett 
destinationsutvecklingsperspektiv.  

 
 
Flertalet studier inom säsongsberoende turism med fokus på olika platser i världen har 
genomförts. Samtlig tidigare forskning inom ämnet är av relevans, både av kvalitativa och 
kvantitativa slag, inom både säsongsförlängning och destinationsutveckling för skärgårdsmiljö. 
 
Även destinationer med högsäsong under vintermånaderna genomgår liknande processer som 
Stockholms skärgård. Flagestad, Svensk, Nordin & Lexhagen (2004) hade fokus på svenska 
vintersportorter när de undersökte hur säsongen kan förlängas på destinationer med vintern 
som sin högsäsong. Författarna undersökte frågan genom att genomföra intervjuer och 
observationer på orter i  Kanada, USA, Schweiz, Österrike och Norge, varav alla är 
destinationer som lyckats med säsongsförlängning. Detta för att kartlägga vilka element som 
varit avgörande för framstegen. De framgångsfaktorer som framgick av fallstudierna innefattar 
exempelvis en tydlig vision och organisationsstruktur, som är väl förankrade bland aktörer och 
lokalbefolkning. Författarna kommer också fram till att den regionala marknaden har en större 
betydelse än långväga besökare under lågsäsongen. Även offentliga investeringar med fokus 
på intäkter, ett brett utbud av aktiviteter och produktifierade natur- och kulturresurser visade 
sig vara viktiga faktorer. Slutligen hade ett samarbete både inom företaget och mellan aktörer 
ett starkt samband med framgång inom säsongsförlängning (Flagestad et al., 2004).  
 
Trots att de orter som Flagestad et al. (2004) observerade ansågs ha lyckats med 
säsongsförlängning, har inte samma goda resultat framkommit på en del andra destinationer. 
Ett exempel på detta är studien av Lundtorp, Rassing och Wanhill (1999), där de konstaterade 
begränsningar inom säsongsförlängning på den danska ön Bornholm. De genomförde en 
enkätstudie samt intervjuer med besökare på ön. Författarna menar att problematiken vintertid 
på Bornholm och många andra nordliga destinationer ligger i de korta dagarna, begränsade 
transportmöjligheter och väderförhållanden. Då destinationens dragkraft till stor del handlar 
om natur och väder konstaterade författarna att möjligheterna till att förlänga säsongen var 
mycket små. Stora resurser skulle behövas för att hålla verksamheter öppna under lågsäsongen 
och författarna ansåg inte att resultaten skulle bli stora. Därför föreslår de sådana destinationer 
att komma till en acceptans vad gäller säsongsberoendet. Dock betonar författarna att 
samverkan mellan destinationens aktörer är väsentligt vid försök till att förlänga säsonger 
(Lundtorp, Rassing & Wanhill, 1999).  
 
Lundtorp, Rassing & Wanhill (1999) samt Flagestad et al. (2004) visar på forskning som 
undersöker åtgärder för säsongsbaserad turism. Verksamheter inom Stockholms skärgård drivs 
till stor del av entreprenörer (Företagsam skärgård, 2019) vilket gör det relevant att även se till 
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tidigare forskning som undersöker vilken påverkan samverkan och enskilda aktörer har för en 
destinations framgång. 
 
Ryan, Mottiar och Quinn (2012) genomförde en kvalitativ fältstudie i Killarney på Irland för 
att undersöka hur entreprenörer på en rural destination påverkade destinationsutvecklingen. 
Dessa entreprenörer kallar författarna för ”tourism influentials” och de framställs som centrala 
för destinationens tillväxt (Ryan, Mottiar & Quinn, 2012:119-121). Författarna använde sig av 
ett kvalitativt tillvägagångssätt genom flera metodtekniker såsom intervjuer, observationer, 
enkäter samt sekundärdata. Med hjälp av ett strategiskt och slumpmässigt urval gick enkäten 
ut till 81 entreprenörer i området. Med avstamp i en enkätundersökning samt snöbollsurval 
genomfördes därefter 13 djupgående intervjuer med relevanta entreprenörer. För att genomföra 
intervjuerna användes en öppen intervjuguide (Ryan, Mottiar & Quinn, 2012:122-124). 
 
Studien som författarna genomförde utgår från Butlers (1980, se Ryan, Mottiar & Quinn, 
2012:127) teori kring destinationsutveckling och aktörers påverkan på destinationen. Resultat 
motbevisar Butlers teori kring att lokalsamhället förlorar inflytande över tid och visar istället 
på att entreprenörer agerar likt ett startskott för fortsatt utveckling. På en destination där den 
omliggande miljön har en central roll i attraktionsnivån har dessa entreprenörer en central roll 
i den mån att de marknadsför inte enbart sina individuella verksamheter, utan även 
destinationen som helhet. Entreprenörskap kan skapa nya möjligheter samt motivera fler 
aktörer att involvera sig på platsen och därmed öka destinationens tillväxt. Trots att 
entreprenörens roll är av en dynamisk karaktär så bibehålls deras inflytande även när aktörer 
inte längre existerar på platsen. Likaså bidrar de till utveckling ur en infrastrukturell synpunkt 
där lokala entreprenörer medverkar i att bibehålla nödvändiga attribut som behövs för att 
destinationen ska överleva (Ryan, Mottiar & Quinn, 2012:127-129). Även annan forskning 
styrker argumentet att entreprenörskap har en central roll i utvecklingen, som exempelvis Hall 
samt Tinsley och Lynch (2004; 2008, se Ryan, Mottiar & Quinn, 2012:128). 
 
En del forskning visar på att destinationer kan vara begränsade utifrån den omgivande miljön. 
Detta ses i studien av Mastronardi, Vincenzo, Agostino och Angela (2017) som visar på att 
landskap och den närliggande miljön spelar en stor faktor i antal besökare på en destination. 
Författarna använde sig av kvantitativ data i form av statistik för att se eventuella statistiska 
samband mellan olika regioner. Urvalet bestod av flera områden i Italien där insamlad data 
presenteras utifrån en skala, där specifika indikatorer har identifierats som betydelsefulla för 
tillväxt till regionen. Dessa indikatorer består av olika sektioner kopplat till de platsbundna 
unika rurala områden som finns på varje region. Skalan som används identifierar korrelationen 
mellan besöksflöde och landskapspåverkan. Studiens ändamål är att se om det finns ett 
statistiskt samband mellan landskapen och antalet besökare, för att kunna identifiera eventuell 
problematik och implementera verktyg som motverkar detta (Mastronardi, Vincenzo, Agostino 
& Angela, 2017:245-249). Resultatet visar på att områden med goda rurala områden inte 
nödvändigtvis visar på en större tillväxt och vice versa. Detta menar författarna är en tydlig 
indikator på att rurala områden har utvecklingsmöjligheter och att det saknas optimering av hur 
landskapet nyttjas i turistiska sammanhang (Mastronardi, Vincenzo, Agostino & Angela, 
2017:256-258). 
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Även myndigheter har behandlat områden som rurala områdens utveckling och 
säsongsförlängning. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen är en del av Region Stockholm, 
tidigare Stockholms läns landsting (2017), som lät utfärda en rapport med syfte att stärka 
möjligheterna att verka och bo i Stockholms skärgård och landsbygd. Vid framställningen av 
analysen genomfördes två workshops med deltagande från bland annat skärgårdskommuner i 
Stockholms län, Stockholm Archipelago och Skärgårdsstiftelsen. En modell för tillväxt på 
landsbygden samt tidigare rapporter från landstinget, länsstyrelsen och kommuner låg även till 
grund för analysens resultat. I rapporten tros Stockholms skärgård ha en god potential för att ta 
fram innovativa produkter som tillvaratar de naturmiljöer som finns. Dock var det tydligt att 
det inte skett någon märkbar säsongsförlängning under de senaste åren (Stockholms läns 
landsting, 2017). 
 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen tog fram en nulägesanalys där fyra insatsområden 
definierades; att förbättra tillgängligheten, stärka det lokala näringslivet, utveckla levande 
lokalsamhällen samt utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden. Identifierade behov i 
skärgården var exempelvis bättre transportmöjligheter och infrastruktur, som ofta är 
grundläggande för att kunna bedriva en verksamhet på destinationen. Tillgängligheten ansågs 
behöva förbättras genom en modernisering och integrering av skärgårdstrafiken med övriga 
kollektivtrafiksystemet. Det bör enligt rapporten göras möjligt att resa mellan fastlandet och 
kärnöar i skärgården varje dag året runt. Förbindelser bör bara goda och med kort restid.  
 
Rapporten pekar på ett antal fördelar med att förlänga högsäsongen. Att utveckla produkter och 
erbjudanden som stöttar en förlängd säsong stärker exempelvis det lokala näringslivet. Även 
rekreationsvärdet kan öka genom att utveckla sådan turism som fokuserar på 
säsongsförlängning (Stockholms läns landsting, 2017). 
 
Rapporten menar att det generellt krävs ett organiserat nätverk med gemensamma insatser på 
rurala destinationer som skärgården. Aktörerna måste även inneha en innovationskraft för att 
höja tillväxten och öka antal arbetstillfällen. Det kan också ge en positiv effekt på 
miljöpåverkan, vilket är en mycket viktig aspekt när det gäller utveckling i just skärgårdsmiljö 
(Stockholms läns landsting, 2017).  
 
Ovan presenteras den tidigare forskning som är relevant för studien. Ytterligare studier 
(Lundtorp, 2001; Duro, 2016; Martín, Fernández & Martín, 2018; Duro, 2018; Cuccio & Rizzo, 
2010) har gjorts med andra syften, såsom att framställa mätverktyg för säsongsberoende turism, 
vilket inte berör denna studie avsevärt. Utifrån den befintliga forskningen kring 
säsongsberoende turism är det tydligt att det fattas forskning baserad på Stockholms skärgård. 
Inte heller ligger stor del av den existerande forskningens främsta fokus på att kartlägga hur 
aktörer arbetar för att förlänga sin högsäsong. 
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4. Teoretisk bakgrund 

 
Teoriavsnittet innefattar orsaker till fenomenet säsongsberoende turism och är därefter 
strukturerat efter en modell inom säsongsmönster. Avsnittet utgör den teoriram som ligger till 
grund för att analysera det empiriska materialet. 

 
 
Vår teoretiska referensram tar avstamp i säsongsberoende turism och mönster för hur 
säsongsberoende turism implementeras. Samtliga teorier har ett 
destinationsutvecklingsperspektiv och fokuserar på hur destinationen i helhet påverkar de 
individuella aktörerna men även utifrån de förutsättningar som finns i skärgårdsmiljö. Tidigare 
forskning visar på att verksamheter som ligger i skärgårdsmiljö påverkar och påverkas av 
närliggande aktörer samt innehar en gemensam identitet som skärgårdsdestination. Det har 
även påvisats i tidigare forskning inom ämnet samt styrks i kommande empiriskt material som 
presenteras.  Detta leder i sin tur till att verksamheterna kommer att analyseras utifrån hur deras 
verksamheter påverkas av hela destinationen som helhet.  

4.1 Säsongsberoende turism 
Nedan beskrivs “Causal categorisation” av Goulding (2006) som beskriver de kausala 
samband som påverkar säsongsberoende turism på destinationer, i form av naturliga och 
institutionella orsaker (se figur 1).  
 

 

Figur 1: Causal categorisation, Goulding (2006:47). 

 
Säsongsberoende turism kan anses ha naturliga alternativt institutionaliserade orsaker. 
Naturliga orsaker omfattar sådana som temporärt påverkar variationer i naturliga fenomen, 
såsom klimat och årstider. Variabler som ofta påverkar sådana säsonger är temperatur, regn, 
snö och dagsljus (Butler, 2001:6-8). Naturliga orsaker orsakar vanligtvis extrema 
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säsongsvariationer på rurala destinationer. Det beror till stor del på att svårigheter och 
begränsningar  med tillgänglighet och transporter uppkommer mer frekvent på dessa 
destinationer (Goulding, 2006:63). Besökare tenderar att resa till destinationer med längre 
transportsträcka under högsäsong, detta kan därav vara en av anledningarna till att rurala 
destinationer mer sällan besöks under lågsäsong (WTO 1999, se Butler 2001:16). Vid 
institutionaliserade orsaker ligger istället mänskliga handlingar till grund för variationen, ofta 
genom legaliseringar och traditioner. Säsongerna inom denna kategori varierar stort och 
innehar inte sällan en oregelbundenhet på grund av religiösa, kulturella, etniska och sociala 
faktorer. Vanliga institutionaliserade orsaker är publika helgdagar och semesterdagar (Butler, 
2001:6-8). 

4.2 “Influences on patterns of tourism seasonality” 
I figur 2 nedan beskrivs modellen “Influences on patterns of tourism seasonality” av Butler 
(2001) som beskriver komponenterna som påverkar och styr säsongsturism. Efterfrågan, utbud 
och handlingar är alla egna komponenter i säsongsberoende turism som i sin tur påverkar 
varandra.  
 

 

Figur 2: Influences on patterns of tourism seasonality, Butler (2001:9). 
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Modellen består av delarna efterfrågan, utbud och handlingar, som tillsammans skapar ett 
säsongsmönster för destinationen. Efterfrågan innefattar högtider, traditioner, semester, 
naturliga säsonger och besökarens smak. Under utbud finns klimat, fysiska attraktioner, 
kulturella- och sociala aktiviteter samt evenemang. Under handlingar ser vi prissättningar, 
framtida attraktioner och evenemang samt marknadsspridning. Interaktionen mellan naturliga 
och institutionaliserade säsongsorsaker skapar därmed ett mönster för säsongsberoendet på en 
destination (se figur 1). Både privat och offentlig sektor bidrar till att ändra dessa mönster 
genom sina handlingar (Butler, 2001:8-9). 

4.2.1 Efterfrågan 

Iso-Aholas resonemang om resmotiv (1984, se Hanefors & Mossberg 2007:64) redogör för 
fyra olika motiv hos besökaren; önskan efter social belöning, önskan efter inre belöning, flykt 
från inre omständighet och flykt från social omständighet. Vilket av motiven som dominerar 
varierar beroende på livssituation (Hanefors & Mossberg, 2007:64-66).  
 
Resonemanget om resmotiv kan liknas med en annan teori rörande turistens motivation där 
push- och pullfaktorer benämns. Iso-Aholas flyktfaktorer är synonyma med så kallade 
pushfaktorer medan belöningsfaktorerna kan liknas med pullfaktorer. Turistens motivation 
handlar i det här fallet om besökarens drivkraft bakom beteendet,  där psykologiska och 
fysiologiska stimuli leder till åtgärder för att uppfylla behov (Uysal, Li & Sirakaya-Turk 
2008:413). Det är väsentligt att kartlägga detta då det skapar bättre produkter och tjänster, ökar 
chanserna för att förväntningar hos turisten uppfylls och ökar förståelsen för beslutsfattandet 
hos turisten (Crompton & McKay 1997, se Uysal, Li & Sirakaya-Turk 2008:413). 
Motivationen baseras på två olika faktorer; push och pull. Pushfaktorer innefattar besökarens 
socio-psykologiska konstruktioner i form av behov och vilja. Det är således anledningen till att 
besökaren tar beslutet att resa. Faktorerna kan vara flykt, vila, hälsa, äventyr eller social 
interaktion och dylikt. Pullfaktorer är istället anledningar till valet av destination; vart 
besökaren väljer att åka. Valet baseras på destinationens upplevda attraktionskraft. Exempel på 
detta är klimat, image, rekreationsmöjligheter och historiska sevärdheter (Crompton & McKay 
1997, se Uysal, Li & Sirakaya-Turk 2008:415). Människor reser med anledning av interna 
faktorer och dras till en viss plats på grund av externa faktorer, vilket ska iakttas som två 
separata beslut (Uysal, Li & Sirakaya-Turk 2008:413-415).  

4.2.2 Utbud 

Butlers modell (2001) nämner väder, fysiska attraktioner, aktivitetsmöjligheter samt sociala 
och kulturella attraktioner som exempel på attribut en destination kan tillhandahålla för att 
skapa ett utbud. Likaså menar Bohlin och Elbe (2007) att det är betydelsefullt att lokalisera 
vilka natur- och kulturresurser destinationen har att disponera och utifrån dessa utföra en 
landskapsanalys. Det öppnar upp möjligheter för att skapa upplevelseinriktade produkter och 
på så sätt utveckla turismen. När landskapet är kartlagt är det möjligt att avgöra vad som kan 
åstadkommas på destinationen. Författarna betonar även vikten av att exploatera turismen på 
så sätt att resurserna bibehålls även för framtiden. Därmed är det viktigt att både se till det 
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utbud som finns idag men också att forma en produktion av resurser som är hållbar (Bohlin & 
Elbe, 2007:139-145).  
 
För att balansera upp ett ojämnt besöksantal kan andra aktiviteter än de som erbjuds under 
högsäsongen erbjudas under lågsäsongen (Young Chung, 2001:90). Nya attraktioner eller 
evenemang anses vara ett lyckat koncept för att attrahera turister året om (Baum & Hagen, 
1999; Butler, 2001; Goulding & Hay, 2001). Attraktioner i form av exempelvis festivaler och 
evenemang kan i sig räcka för att skapa nya säsonger. Dessa bör dock inte utvecklas för sig 
själva utan vävas in i en större kontext för att kunna stötta och stöttas. Viktiga komponenter för 
att lyckas med att skapa en egen attraktion är tillräcklig infrastruktur och samarbeten med 
runtliggande aktörer (Baum & Hagen, 2001:305-309).  
 
Utbud i form av upplevelser är uppdelade i upplevelseområden och upplevelserum. Områden 
består av den geografiska miljön medan rummen består av en specifik turistattraktion inom 
området. Attraktioner anses av Hanefors och Mossberg (2007) utgöra kärnan i turismprodukten 
och därmed vara den mest relevanta faktorn inom turismsystemet. Det omgivande området har 
dock stor betydelse för attraktiviteten då det ger ett helhetsintryck och i vissa fall även är en 
del av attraktionen. Utifrån denna synpunkt blir de andra turismprodukter i systemet beroende 
av attraktionen då den skapar ett behov av dessa (Hanefors & Mossberg, 2007:107-116). 
 
von Friedrichs Grängsjö (2001) menar precis som Hanefors och Mossberg att en aktörs utbud 
är beroende av andra aktörers utbud då besökaren efterfrågar ett stort antal varor och tjänster 
under resan. Ett effektivt sätt att öka utbudet är att sammanfoga två aktörers resurser till ett 
gemensamt aktivitetsprogram (von Friedrichs Grängsjö, 2001:104). Mer om sådana nätverk 
presenteras nedan.  

4.2.3 Handlingar 

En relation mellan aktörer kräver minst två parter samt någon form av kontakt. Ett nätverk 
skapas när relationerna blir många och komplexa (von Friedrichs Grängsjö, 2001:42). Att 
arbeta med nätverk har blivit allt mer aktuellt då inte enskilda aktörer utan relationerna mellan 
dem står i fokus. Kontakten mellan aktörer upplevs ofta underlätta för alla inblandade parter. 
Relationerna kan betraktas som ett flöde av både materiella och icke-materiella resurser. De 
kan delas in i olika perspektiv utefter syfte, såsom ekonomiska, sociologiska eller politiska 
relationer. En nätverksanalys kan göras genom att analysera relationens struktur. Utifrån 
samtliga aktörers agerande kan relationens betydelse för destinationen eller aktören kartläggas 
(Bohlin & Elbe, 2007:220-221). von Friedrichs Grängsjö (2001) presenterar i sin avhandling 
hur enskilda aktörer kan påverka varandra på en destination där dessa ingår i en större 
turistprodukt. Likaså beskriver Elbe (2002) att aktörer som tillsammans utvecklas på en 
destination kan gynna hela regionens tillväxt då dessa är ömsesidigt beroende av varandras 
turistprodukter. Det finns ett intresse för aktörer med liknande varumärke att ta hjälp av 
varandra och därmed öka varumärkets attraktionskraft. Elbe menar att besökaren till stor grad 
utformar sin egna turistprodukt genom att välja en destination (Elbe, 2002:169-170). Således 
är aktörer begränsade genom ett nätverk med andra aktörer i regionen. Genom aktörers 
handlingar på destinationen kan de därmed påverka besökarens upplevelse av hela 
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turistprodukten. Detta gör att aktörer kan vara ömsesidigt beroende av varandra genom att de 
utgör en del av en större produkt och påverkas således av varandras handlingar (von Friedrichs 
Grängsjö, 2001: kap 2). 
 
De modifierande handlingarna som presenterades i figur 2 kan både utföras av enskilda aktörer 
eller tillsammans i ett nätverk. Detta visar Goulding och Hay i sin modell (se figur 3) nedan, 
där aktörernas handlingar ses som en kontrast till den offentliga sektorns handlingar. Där 
redogörs handlingar som aktörer kan uträtta för att förbättra lågsäsongen. Dessa innefattar att 
höja priser under högsäsong, ändra marknadsföringsstrategi och dylikt. Författarna till 
modellen menar också att en acceptans gentemot säsongsberoendet krävs i många fall. Detta 
kan ta form genom att skära ner verksamheten, stänga den hela säsongen eller stänga den delar 
av säsongen (Goulding & Hay 2001, se Goulding, Baum & Morrison, 2004:215-216).  

 

Figur 3: Supply-side responses to seasonality, Goulding & Hay (2001:18). 

 
Likt Goulding och Hay nämner Baum och Hagen (1999) marknads- och produktdiversifiering 
som en åtgärd för att förlänga eller mildra variationer i säsong (Baum & Hagen, 1999). Att 
använda sig av marknadsdiversifikation anses vara effektivt för att förlänga säsongen. Detta då 
det identifierar en ny efterfrågan för det redan etablerade utbudet och leder till att sticka ut från 
marknaden (Baum & Hagen, 1999:307; Butler, 2001:9; Young Chung, 2009). Baum och Hagen 
ställer sig dock tveksamma till denna metod i kombination med väderberoende destinationer. 
För att det ska bli en lyckad åtgärd för denna typ av destinationer krävs prisdifferentiering, 
vilket innebär högre priser under högsäsong och lägre priser under lågsäsong (Baum & Hagen, 
1999:307-308).  
 
Vid prisdifferentiering bör olika målgrupper riktas in för respektive prissättning. En äldre 
målgrupp kan antas ha större motivation att resa under lågsäsong då de tenderar att ha större 
tidsresurser än arbetande människor. Arbetande människor kan istället anses ha större 
ekonomiska resurser och därmed en större vilja att betala mer för resan (Young Chung, 
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2009:89). Även Butler tar upp nya kundsegment, genom att utnyttja trenden med korta 
semestrar (Butler, 2001:16). Detta argument stärks av studien där Lundtorp, Rassing och 
Wanhill visar på att besökare under lågsäsong oftare gör kortare semestrar (Lundtorp, Rassing 
& Wanhill, 1999:62). Ett annat marknadssegment att rikta fokus på är affärsresenärer. Detta då 
affärsturism inte är beroende av väder i samma utsträckning som andra typer av turism och 
därmed inte har ett specifikt säsongsmönster. Precis som med attraktioner krävs det dock 
samarbeten med andra aktörer inom området såsom restauranger och dylikt (Lundtorp, Rassing 
& Wanhill, 1999:54; Young Chung 2009:89). 
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5. Empiri och analys 

 
Det empiriska materialet består både av en sammanställning av de berörda öarnas utbud och 
tillgänglighet samt resultatet från intervjuerna. Analys sker löpande i texten där teorin vävs in 
i materialet efter varje underrubrik. 

 

5.1 Säsongsberoende turism 

5.1.1 Naturliga orsaker 

Naturliga orsaker som drabbar destinationer i Stockholms skärgård är i huvudsak rådande 
väderlek under hög- och lågsäsong. Rurala områden och miljön är en stor faktor till vad som 
lockar besökare till öarna på sommarhalvåret. Majoriteten av respondenterna uttrycker att 
mellan maj och augusti kommer många besökare till öarna men att juni och juli är de mest 
lönsamma månaderna för verksamheterna. Även om naturliga orsaker både anses vara en styrka 
och en svaghet för destinationerna, uttrycker samtliga respondenter att de är relativt beroende 
av väderlek. Flera respondenter uttrycker en begränsning under vinterhalvåret på grund av 
väderförhållanden. Därmed finns det även en begränsning i utveckling av destinationerna. 
 

 
“Vår verksamhet är väldigt väderberoende, om sommaren är dålig uteblir besökarna, är den 

bra så kommer besökarna.” 
Intervju RS, 2019 

 
“Vädret är både en styrka och en svaghet och påverkar boende och restauranger.”   

Intervju RU2, 2019 
 

5.1.2 Institutionaliserade orsaker 

De institutionella faktorer som påverkar öarna är exempelvis rederiers tidtabeller, högtider och 
helgdagar. Bland dessa inkluderas även trafik i form av rederier ut till skärgårdsöarna.  
 
RU1 anser inte att båtarna ut till Utö är ett problem, då de generellt sett går tillräckligt ofta och 
kan transportera tillräckligt många besökare. RM däremot ser en problematik i båttrafiken till 
och från Möja, då destinationen blir svårtillgänglig framförallt under veckodagar och 
lågsäsong. Båtarna stannar på många andra öar före Möja, vilket gör att resenärer tenderar att 
besöka en mer närliggande ö istället. Konsekvenserna blir att det är omständigt att besöka ön 
för ett kortare besök. Även RL uttrycker även en problematik i kollektivtrafiken under hela 
året. På vinterhalvåret finns en problematik i ett minskat antal besökare och under 
sommarhalvåret finns det risk för överbelastning i båttrafiken. Flera respondenter uttrycker en 
problematik i att båtarna inte trafikerar hela skärgården och att detta leder till färre besökare. 
Detta kan i sin tur skapa andra problem för verksamheterna då de upplever att det inte är 
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lönsamt att hålla verksamheten öppen då besökare inte kan ta sig dit. Även andra institutionella 
faktorer så som semesterdagar samt högtider anses vara en påverkan hos verksamheterna. 
Besökare stannar under en längre tidsperiod under sommaren då människor har semester. Även 
många högtider associerade med utomhusaktiviter beskrivs som dagar då skärgårdsmiljö är 
populärt. Exempelvis uttrycker RL att de under påskhelgen får in många besökare men att detta 
avtar veckan efter. RN uttrycker en önskan om mer kommunal hjälp till verksamheterna, då 
det inte finns en lönsamhet i att ha öppet vintertid men att hyran är densamma. 
 

“Det stora problemet med säsongsturism är att man ska betala hyra vintertid men det är inte 
lönsamt att ha öppet. Ett förslag är att man t.ex. inte tar ut hyra på vintern eller att 

kommunen hjälper till ekonomiskt.” 
Intervju RN, 2019 

 

5.1.3 Analys av säsongsberoende turism 

Märkbart i samtliga intervjuer är att alla verksamheter är styrda av både naturliga och 
institutionella faktorer och deras påverkan på verksamheterna, vilket stämmer överens med 
Butlers (2001) och Gouldings (2006) teorier om fenomenet.  
 
Respondenterna uttrycker ett starkt beroende av väderlek då verksamheternas möjligheter att 
locka besökare direkt är kopplat till vädret. Vi ser även hur respondenterna påverkas av 
institutionella orsaker, som enligt Goulding spelar en stor roll inom säsongsberoende turism. 
På vinterhalvåret går färre rederier och transportmöjligheterna är begränsade i jämförelse med 
sommarsäsongen. Verksamheterna får därmed ett mindre antal besökare. Detta menar 
Goulding oftare sker på destinationer som innehar större säsongsvariationer, som i Stockholms 
skärgård, och är en av orsakerna till att färre besöker rurala områden under vinterhalvåret 
(Goulding, 2006). En längre transportsträcka menar dessutom både Goulding och Flagestad et 
al. (2004) leder till färre besök.  
 
Både de naturliga och institutionella orsakerna påverkar destinationer i Stockholms skärgård, 
som enligt Butler leder till ett mönster i säsongsberoendet på en plats. Dessa mönster påverkas 
av efterfrågan, utbud och handlingar. Genom traditioner, högtider och besökares respons till 
naturliga orsaker leder detta till hur efterfrågan ser ut för verksamheterna. Exempelvis kan en 
högtid under sommarhalvåret ge många fler besökare och därmed påverkar institutionella 
faktorer logiverksamheternas tillväxt. Verksamheternas utbud påverkas av klimat, attraktioner, 
aktiviteter och kulturella attraktioner. Vissa aktörer ser exempelvis en styrka i kulturella 
landmärken, såsom RL som uttrycker en styrka i att de innehar en kanon på ön och Utö vars 
historiska gruvor utgör en attraktion. Handlingar på öarna består av bland annat prissättningar, 
nya events, unika utbud och turistpaket. Dessa faktorer gemensamt påverkar hur 
säsongsberoende turism på en destination ser ut.  
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5.2 Efterfrågan 

Anledningen till att människor väljer att åka till öarna är en fråga som flera aktörer behandlat. 
Natur och miljö är faktorer som flera respondenter nämner. RM anser att ön Möja har en genuin 
skärgårdsmiljö vilket blir en anledning till att besökaren väljer att åka just dit. Även RL betonar 
vikten av destinationens rekreationsvärde, då Landsort är en populär destination för människor 
som önskar komma iväg från buller och stadsliv till en lugn miljö i naturen för avkoppling.  

5.2.1 Tillgänglighet 

Nedan visas tabeller på de berörda öarnas fysiska tillgänglighet. 
 

 Tid fr. Stockholm 
city* 
 

Regelbundenhet 
båttrafik per dag** 
Högsäsong/lågsäsong 

Transportmedel 

Utö 90 8/5 Tåg+buss+båt  /  
Motorfordon+båt 

Notholmen 40 N/A Buss / 
Motorfordon 

Mörkö 120 34/34*** Buss / 
Motorfordon + 
Båt / 
Motorfordon 

Landsort 120 5/3 Pendeltåg+buss+b
åt / 
Motorfordon+båt 

Möja 130 4/1 Tunnelbana+buss
+båt / 
Motorfordon + båt 

Sandön 130 10/4 Tunnelbana+buss
+båt / 
Motorfordon+båt 

Tabell 2. Tillgänglighet högsäsong. Storstockholms Lokaltrafik (uå), Waxholmsbolaget (uå), 
Trafikverket (2019). 
* Kortaste restid med kollektivtrafik i minutenheter. 
** Antal avgångar båttrafik per dag mån-tors. 
*** Bilfärja med färdtid cirka fem minuter 
 
Tabell 2 visar att restiden till samtliga öar är lika lång under högsäsong som under lågsäsong. 
Restiden är kortast till Notholmen med 40 minuter från Stockholm city och längst till Möja och 
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Sandön med 130 minuter från Stockholm city. Färre båtar går till öarna under lågsäsong, 
förutom i Mörkös fall där antalet båtar är detsamma under hela året. Till Möja och Sandön går 
mer än dubbelt så många båtar per dag under högsäsong jämfört med lågsäsong. Värt att notera 
är att båt inte krävs för att ta sig till Notholmen och Mörkö, vilket behövs för resterande öar. 
 
En del aktörer upplever att tillgängligheten är en avgörande faktor som påverkar besökarens 
val att åka till destinationerna. Flera öar är enligt respondenterna svårtillgängliga vad gäller 
transport, vilket  försvårar besöket. Likt många andra öar är Landsort beroende av båttrafik och 
deras båtar klarar inte av att köra under stormiga väderförhållanden. RL upplever även att 
svårigheten att ta sig från flygplatser till Landsort hindrar utländska gäster att ta sig ut till ön. 
Kommunala färdmedel från Stockholm city till Landsort består av pendeltåg, buss och båt, som 
är menade att avgå i anslutning till varandra. Detta menar dock RL inte fungerar i praktiken på 
grund av bristfällig skyltning mellan tåg och buss. Det leder till att bussen lätt missas och 
därmed även båten. Problemet förekommer under såväl sommar som vinter men under 
sommaren går bussar och båtar oftare.  
 
Även tillgänglighet på öarna framkommer som problematiskt i vissa fall. RL anser att det är 
besvärligt att ta sig från bryggan till logiverksamheten då det är en tre kilometer lång grusväg 
att promenera. Även här är skyltningen ett problem eftersom skyltar inte är tillåtna att sätta upp 
på ön. Likaså RU1 ser en problematik i att ta sig runt på Utö. Avståndet mellan 
Waxholmsbolagets bryggor och större badstränder är nästan en mil. Det finns 400-500 cyklar 
att hyra men vid fint väder kan 10.000 besökare befinna sig på ön. Därför gick en busslinje 
under tre års tid men den är inte längre i drift. 
 
RMÖ är den enda respondent som inte uttrycker en problematik vad gäller tillgängligheten. 
Istället ses det korta avståndet till centrala Södertälje som en fördel då det blir en lättillgänglig 
skärgårdsmiljö till skillnad från öar längre ut i skärgården som tar längre tid att åka till. 
 

 
“Vintertid är det svårt att konkurrera med andra mer inarbetade besöksmål då restiden blir 
onödigt lång pga långsamtgående båtar som stannar på många öar före Möja. Utmaningen 

är transporterna, båtarna är stora, går sällan och tar lång tid.” 
Intervju RM, 2019 

 

5.2.2 Målgrupp 

RL beskriver sin största målgrupp som unga pensionärer men även en del familjer. Det är till 
stor del återkommande gäster. Det förekommer företag som bokar konferenser hos 
verksamheten flera år i rad. Av besökarna är de flesta inhemska turister men även en del 
internationella turister besöker Landsort och detta beror enligt RL delvis på att ön marknadsförs 
mycket i andra länder. Under lågsäsong är de vanligaste besökarna fågelskådare, fotografer, 
grupper som återkommer årligen. RMÖ har satsat på lokalsamhället som målgrupp och 
försöker locka besökare från närområdet till platsen. Även RM ser inhemska turister som den 
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största målgruppen. RM tolkar det som att det är för långt för internationella besökare att ta sig 
till ön för endast en helg.  
 

 
”Man kan tro det är från Södertälje, men det är från Grödingesidan. Mycket från Tumba, 
Grödinge. Sen har vi fått med oss de lokala... vi får så mycket beröm för  att vi har satsat” 

Intervju RMÖ, 2019 
 

5.2.3 Analys av efterfrågan 

Viktiga faktorer som enligt respondenterna påverkar besökarens efterfrågan är natur, miljö och 
tillgänglighet. Dock ska anledningar till att besökaren väljer att resa, respektive väljer en 
specifik destination som tidigare nämnt separeras. Detta eftersom människor reser med 
anledning av interna faktorer och dras till en viss plats på grund av externa faktorer (Uysal, Li 
& Sirakaya-Turk 2008:413-415).  
 
En tydligt definierad pull-faktor för skärgårdsöarna är att de erbjuder en unik miljö som är svår 
att finna någon annanstans. Respondenterna betonar vikten av att besökaren upplever en 
“genuin skärgårdsmiljö” med möjlighet till rekreation och naturupplevelser. Att besökaren 
upplever att de lämnar en stressig hemmiljö mot en harmonisk miljö på öarna lägger de flesta 
respondenter stor vikt på. Att fly och vila kan då ses som en push-faktor, vilket enligt Crompton 
och McKay (1997)  är besökarens socio-psykologiska konstruktioner i form av behov och vilja 
och därmed anledningen till att besökaren tar beslutet att resa (Crompton & McKay 1997, se 
Uysal, Li & Sirakaya-Turk 2008:415). Genom att se besökarnas behov av att lämna sin 
ursprungliga destination utnyttjar de push-faktorerna, trots att dessa är externa faktorer som 
inte är möjliga att förändra för verksamheterna själva.  
 
En annan pull-faktor som respondenterna betonar är tillgänglighet. Huruvida det är enkelt att 
ta sig till ön eller inte verkar i många fall vara en viktig faktor för en potentiell besökare. Det 
beror på att en bra tillgänglighet ökar destinationens attraktionskraft, vilket besökarens val av 
destination baseras på (Crompton & McKay 1997, se Uysal, Li & Sirakaya-Turk 2008:415). I 
skärgården är många destinationer svårtillgängliga, vilket således minskar chanserna för att 
attrahera potentiella besökare.  
 
Push- och pull-faktorerna ger i de här fallen inre belöningar, då flykt från inre omständighet 
och önskan efter inre belöning är anledningar till besökarens beslut att resa samt beslut om 
destination. Detta enligt Iso-Aholas resonemang om besökares resemotiv (1984, se Hanefors 
& Mossberg 2007:64). Vad gäller målgrupper skiljer sig verksamheterna åt då de riktar sig till 
relativt olika marknadssegment. Beroende på öarnas attribut och tillgänglighet lockar de 
människor i varierande åldrar och livsstil.  
 
Respondenterna har generellt ett tydligt och klart svar på vad som lockar besökaren till just 
deras verksamhet, vilket enligt Crompton och McKay (1997) ökar möjligheten för  besökare 
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att få sina förväntningar uppfyllda (Crompton & McKay 1997, se Uysal, Li & Sirakaya-Turk 
2008:413).  

5.3 Utbud 
Nedan redovisas de intervjuade öarnas utbud av livsmedelsbutiker och restauranger. 
 

 Livsmedelsbutiker* 
Högsäsong/lågsäsong 

Restauranger*  
Högsäsong/lågsäsong 

Utö 1/1 10/1 

Notholmen 0/0 1/0 

Mörkö 2/0 2/0 

Landsort 1/0 2/0 

Möja 2/1 4/2 

Sandön 3/1 8/2 

Tabell 3. Utbud högsäsong. Idala (uå), Skansholmen (2019), Ö för ö (uå). 
* Öppet under majoriteten av veckan.  
 
Tabell 3 visar att de livsmedelsbutiker som finns på samtliga öar har öppet beroende på sösong, 
under lågsäsong stängs flera butiker ner på öarna. Med undantag för Utö där livsmedelsbutiken 
är öppen under hela året. Mörkö och Landsort har inga livsmedelsbutiker öppna under 
lågsäsong trots att det finns under högsäsong. På Notholmen finns ingen livsmedelsbutik under 
någon tid på året men detta är en liten ö som är belägen nära en tätort. Skillnaden på antalet 
öppna restauranger är stor framförallt på Sandön och Utö, där betydligt fler är öppna under 
högsäsong. Samtliga öar har fler restauranger öppna under högsäsong än lågsäsong. Att notera 
vid avläsning av denna tabell är att Notholmen och Mörkö har relativt nära och en 
lättillgänglighet till tätorter med utbud av faciliteter som livsmedelsbutiker och restauranger. 
Utbudet kan därför vara annorlunda i praktiken än i teorin.  
 
Genomgående för respondenterna är att miljö och natur genomsyrar verksamheterna. Samtliga 
betonar skärgårdens unika miljö med dess utbud för att attrahera besökare till öarna. 
Exempelvis berättar RU1 och RL om det rika fågellivet som en viktig dragkraft. Många 
fågelskådare söker sig till Utö och Landsort då det ofta går att finna unika fågelarter långt ut i 
skärgården. 
 
RU1 representerar en förening som arbetar med Utö som helhet och fokuserar därmed på att 
göra hela ön attraktiv för besökare. De beskriver deras fokusområden som utbud av natur och 
miljö, kultur och träningsmöjligheter. Deras fokusområden baseras på hela Utö och utgår från 
Tillväxtverkets turistkrona, som består av boende, aktiviteter, transport, livsmedel, shopping 
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och restaurang. RU1 menar således att utbudet av träningsmöjligheter- och verktyg är en viktig 
tillgång. Vandringsleder, utegym och tävlingen “ö till ö” som anordnas varje år attraherar 
många besökare till ön. Det bidrar till ett varumärke som en aktiv destination och därmed är en 
viktig del i destinationens utveckling, menar RU1. Även RU2 håller med om att Utös 
möjligheter till motion och naturmiljöer är en stor anledning till att besökare väljer just Utö 
som resmål. 
 
Verksamheterna som RM, RL och RU1 representerar håller öppet året vilket respondenterna 
menar till fler besök till deras öar. På så sätt blir de attraktiva för de besökare som önskar resa 
under lågsäsong. 
 

 
“Vår image är att vi är ett året runt öppet vandrarhem i en genuin skärgårdsmiljö.” 

Intervju RM, 2019 
 

“Ju mer man vårdar de tre fokusområdena natur, kultur och motion, desto större 
förutsättningar finns för att besökare kommer. Det behöver vara tillgängligt, enkelt, 
bekvämt och säkert. Då finns en bra plattform för besökare. Man behöver inte trixa 

till det med häftiga paket.” 
Intervju RU1, 2019 

 
 

Många av respondenterna menar att deras styrka ligger i att de erbjuder mer än bara logi. RMÖ 
berättar om att de har en stor fördel i gästhamnen på sommaren då många åker dit med egen 
båt. Verksamheten erbjuder utöver hamnen både logi, förtäring, camping, stugor, event, café, 
affär och bensinmack och har således ett fullt utbud för besökare. Verksamheten som RN 
representerar erbjuder logi, café, konferens, yoga och event. Även RS verksamhet bedriver mer 
än logi i form av mässor, lokaler för konferenser och en restaurang. Verksamheten på Landsort 
bedriver under högsäsong ett café som RL menar bidrar till hög service- och trivselfaktor för 
gästerna. Under sommaren serveras även frukost för gästerna. RL anser att öns övriga utbud är 
en fördel även för deras logiverksamhet. Andra aktörer på Landsort erbjuder naturaktiviteter 
såsom arrangerad fågelskådning och fågelmärkning under högsäsong. Ön har även en 
attraktion i form av en gammal kanon samt en pir som är möjlig att besöka året om. Likt RL 
anser RM att verksamheten på Möja gynnas av närliggande aktörer då de kompletterar utbudet. 
Respondenten uttrycker att de fokuserar främst på deras café men utvecklar även resten av 
verksamheten. Likt RL nämner, påverkas också ön Notholmen positivt av närliggande 
attraktioner, såsom museum. 
 
RL uttrycker en problematik i brist på livsmedel under lågsäsongen. När det saknas öppna 
livsmedelsbutiker och restauranger krävs en motvillig planering av gästerna och RL upplever 
att ett flertal potentiella gäster har avstått från bokning när de kommer till insikt om detta.  
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Både RMÖ och RL ser en problematik med personalresurser då RL anser att utbudet blir 
begränsat på grund av personalbrist under lågsäsong och RMÖ ser en brist på kompetens hos 
personalen när de endast anställer säsongsarbetare som inte får någon rutin i arbetet.  

5.3.1 Vattentillgång 

Tillgången till vatten är ett återkommande problem under sommaren då vattenbehovet ökar i 
takt med att besökarantalet ökar. Flera öar uttrycker att risken finns att vattentillgången blir 
bristfällig under högsäsong. När vattnet tar slut får det konsekvenser både för de som bor på 
öarna samt besökarna. RS behöver emellanåt stänga ner delar av sin verksamhet på grund av 
vattenbristen. Även RMÖ upplever problemet under sommaren och orsaken är främst att de 
saknar kommunalt avloppssystem på ön.  
 

 
”Vi får ju vatten från en annan verksamhet, när det tar slut... så tar vårt slut” 

Intervju RMÖ, 2019 
 

“Vattenbristen på sommaren begränsar oss till att inte kunna erbjuda allt vi skulle kunna 
erbjuda...” 

Intervju RS, 2019 
 

5.3.2 Analys av utbud 

Från intervjuerna framgår att verksamheternas utbud varierar stort. I den tidigare presenterade 
modellen av Butler (2001) lyfts olika former av utbudsattribut som väsentliga vid skapandet av 
säsongsberoende mönster. Butler delar upp dessa i väder, fysiska attraktioner, 
aktivitetsmöjligheter samt sociala och kulturella attraktioner. 
 
För att se till verksamheternas utbud i relation till väder är det en fördel att genomföra en 
landskapsanalys. Detta menar Bohlin & Elbe (2007) är viktigt för att se vilka naturresurser som 
destinationen har att disponera. Även Flagestad et al. (2004) nämner att naturresurser har visat 
sig vara en framgångsfaktor men påpekar att de bör produktifieras. Tidigare forskning inom 
rurala destinationer visar på samma resultat, att besöksflöde och landskapspåverkan har en 
stark koppling. Samtliga respondenter uttrycker ett beroende till rådande väderlek då det 
påverkar vilket utbud som kan erbjudas på destinationen. Exempelvis RL nämner att 
verksamhetens altan utnyttjas främst vid varmt och soligt väder. 
 
Dock finns forskning som visar på att de rurala områden som har mycket naturresurser inte 
nödvändigtvis leder till större tillväxt (Mastronardi, Vincenzo, Agostino och Angela, 
2017:256-258). Det är något även våra respondenter antyder.  Det stärker även argumentet att 
det finns möjlighet att optimera verksamheterna i Stockholms skärgård. Om vi ser på de olika 
destinationerna har verksamheterna olika begränsningar och möjligheter vad det gäller sina 
naturresurser. Respondenterna uttrycker att de har en styrka i närhet till ett vackert landskap. 
RL uttrycker att de lockar besökare genom att erbjuda en fin natur och naturupplevelser såsom 
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fågelskådning. Även RN menar att öns miljöer och naturresurser är deras styrka. Detta är 
återkommande genom alla intervjuer. Hanefors & Mossberg (2007) menar även att utbud 
påverkas av upplevelseområden och upplevelserum. Detta är enligt Hanefors & Mossberg 
nyckeln i turistprodukten, som gör platsen attraktiv. Här syns flera skillnader mellan 
verksamheterna. Exempelvis kan RL:s och RMÖ:s representerade verksamheter erbjuda 
gästhamn till besökare och därmed öka turistprodukten. Verksamheten representerad av RMÖ 
har en större gästhamn än de flesta verksamheterna, som även utvecklats ytterligare för att 
tillgodose besökarens behov. Huruvida dessa utvecklingar är möjliga beror på geografiskt läge 
och naturresurser. Andra verksamheter, såsom den RN representerar, har ett läge som är 
placerat nära andra externa attraktioner, som i sin tur gynnar deras verksamheter. Detta leder 
således till andra förutsättningar. 
 
Det utbud av fysiska attraktioner som erbjuds på verksamheterna varierar. De baseras på 
verksamheternas lägen, resurser och målsättningar. Flera strävar efter att ha ett utbud utöver 
sin logiverksamhet och arbetar således aktivt med att bredda sitt egna utbud på destinationen. 
Att bredda verksamheten internt är troligen mer positivt för en ekonomiskt hållbar verksamhet 
än externt. Det menar både von Friedrichs Grängsjö (2001) samt Bohlin och Elbe (2007) är 
positivt då utbudet bör breddas för kunna ge verksamheten en hållbar utveckling. Andra 
verksamheter nyttjar även externa resurser som ligger nära destinationen, vilket exempelvis 
kan vara närliggande restauranger eller livsmedelsbutiker. De som gör detta är främst öar som 
ligger närmare fastlandet och tätorter, då de har ett större utbud av dessa resurser.  
 
RMÖ:s representerade verksamhet innehar flera attraktioner på destinationen och 
tillhandahåller därmed utbud enligt Butlers attribut. De innehar logiverksamhet, restaurang, 
affär, gästhamn, events, camping och stugby. De fokuserar även på närhet till vattnet och 
naturresurser som går under sociala och kulturella attraktioner. RS representerade verksamhet 
tillhandahåller även ett brett utbud till besökaren liksom RMÖs representerade verksamhet. 
Dessa två verksamheter visar på ett bredare utbud är resterande verksamheter. Dock berättar 
RL och RN att deras representerade verksamheter även driver café utöver logiverksamhet. RM 
och RU2s representerade verksamheter visar dock på ett smalare utbud i jämförelse med de 
andra verksamheterna. Deras utbud innefattar främst logi och de har ett begränsat utbud som i 
sin tur kan leda till problematik för destinationen, enligt Butlers modell om säsongsberoende 
turism. 
 
Flera aktörer arrangerar även attraktioner i form av event utöver sin logiverksamhet, vilket 
enligt Hanefors och Mossberg (2007) är en mycket relevant faktor inom turismsystemet. 
Författarna nämner dock att attraktionernas omgivning spelar stor roll och påverkar 
upplevelsen. Aktörernas attraktioner och event i kombination med landskapet blir således en 
framgångsfaktor. Att en del verksamheter arrangerar exempelvis tävlingar och kvällsaktiviteter 
är därför positivt och något som troligtvis lockar besökare i högre grad. Enligt Baum och Hagen 
(2001) kan sådana event vara tillräckligt för att skapa nya säsonger, om de vävs in i en större 
kontext.  
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Sociala attraktioner kan antas vara de som är icke-materiella och som ger ett socialt värde till 
besökaren. Flera verksamheter ser ett stort värde i de möjligheter de ger till att besökare umgås 
och har trevligt på platsen. De arbetar för att skapa sådana attraktioner i form av strategiskt 
utplacerade uteserveringar, harmoniska atmosfärer vid vattnet och event. Genom att skapa 
miljöer där besökare trivs och skapar relationer kan det öka möjligheterna för att de kommer 
tillbaka. Sociala attraktioner är heller inte bundna till högsäsong då de inte i direkt anslutning 
begränsas av väder och transportmöjligheter. Ett flertal av verksamheterna har ett utbud av 
sociala attraktioner, såsom musikevent, möjligheter till gemensam matlagning  eller grillning 
och restauranger. Det är dock i de flesta fall begränsat till högsäsong. Försök har gjorts av en 
av verksamheterna att arrangera julbord, men respondenten menar att det inte planeras att 
anordnas igen. Anledningen är att vattnet är avstängt under vintern och det medför för stora 
komplikationer.  
 
En del aktörer ser ett värde i kulturella attraktioner på öarna som med hjälp av sitt kulturella 
värde kan attrahera besökare till destinationen. Exempel på det är Landsort som innehar en 
kanon på ön och Utö med sin historiska gruva.  Det är attraktioner som naturligt befinner sig 
på platsen som inte behöver underhåll eller bidrar till kostnader för verksamheten. Målgruppen 
för kulturella attraktioner kan också separeras från de som endast besöker destinationen för 
dess väderförhållanden och kan med större sannolikhet lockas till platsen under lågsäsong. Att 
marknadsföra dessa attraktioner under höst och vår kan därför vara fördelaktigt för att öka antal 
besökare till destinationen under lågsäsong.  
 
Utöver Butlers (2001) utbudsattribut tar flera verksamheter upp utbudet av vatten som en 
problematik vad gäller utbudet. Orsaken till bristen är enligt Gouldings (2006) definitioner 
institutionaliserad i ett fall, där ett kommunalt avlopp saknas. I resterande fall handlar det om 
naturliga orsaker då vattentillgången blir begränsad på grund av väderförhållanden. Att det är 
en begränsad naturresurs är något som måste accepteras och hållas i åtanke hos de drabbade 
aktörerna. Det kan begränsa dem i vad som kan åstadkommas på destinationen, då turismen 
ska utvecklas på ett sätt som bibehåller resurserna även i framtiden enligt Bohlin och Elbe 
(2007). Används vattnet utan hänsyn till att det är en begränsad resurs riskerar verksamheterna 
att drabbas än hårdare i framtiden och bidra till en negativ resursanvändning för miljön.  
 
Många aktörer har lokaliserat vilka natur och kulturresurser destinationen tillhandahåller, vilket 
enligt Bohlin och Elbe (2007) är av stor vikt för att utveckla turismen. Det ökar således 
chanserna för de aktörer som har ett medvetande kring destinationens utbud att utveckla sin 
turism på så sätt att högsäsongen förlängs.  

5.4 Handlingar 

Respondenterna nämner ett antal handlingar de utför, eller önskar utföra, för att förlänga 
högsäsongen. Flera aktörer har ett medvetet arbete kring marknadsföring för att påverka 
attraktionskraft och marknadsdiffentiering. Gemensamt för både RU1 och RM representerade 
verksamheter är att de inte marknadsför sig under sommaren, då de inte ser att behovet finns. 
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På det sättet kan de fördela resurserna på ett mer effektivt sätt och locka fler besökare under 
vår och höst. Tre handlingsformer utöver marknadsföring tydliggörs hos respondenterna.  

5.4.1 Förändrad målgrupp 

Allra tydligast är det att föreningen representerad av RU1 bedriver ett medvetet arbete för 
säsongsförlängning då den är avsedd att arbeta endast med detta. Den startades för att  utveckla 
ön som destination. De har utfört förbättringar av ön, exempelvis vad gäller tillgängligheten. 
Naturen ansågs inte tillgänglig nog och därför anlades 40 km motionsspår med tillhörande 
utegym, som anslöts till vackra platser på ön. Det här anses kunna locka allt fler besökare under 
lågsäsong, då aktiviteter rörande motion enligt RU1 framförallt attraherar besökare under vår 
och höst. Även verksamheten RS representerar har hittat en strategi de använder för att delvis 
kunna ha verksamheten öppen under lågsäsong. De arbetar mycket med konferenser och 
affärsresande för att attrahera besökare året runt. Genom att inte ta emot privatgäster under 
lågsäsong håller de också nere kostnaderna. På så sätt kan verksamheten drivas lönsamt även 
under lågsäsong.  

5.4.2 Nätverk 

Olika former av nätverk och samarbeten är vanligt bland respondenterna. RMÖ menar att det 
finns ett stort utbyte i samarbetet med andra aktörer i närheten och menar att öns varumärke 
stärks på så sätt. De planerar event utefter närliggande aktörer för att undvika konkurrens. Utös 
samarbete aktörer emellan är stort inom öns gränser men mindre gentemot andra öar, enligt 
RU1. RM berättar däremot att verksamheten arrangerar paketerbjudande tillsammans med 
andra öar. De samarbetar även med företag inom kajakuthyrning och restauranger. På så sätt 
ser de en möjlighet att tillhandahålla ett större utbud för besökaren. RN önskar att de hade fler 
samarbeten med andra aktörer då de ser en stor möjlighet och vinst med nätverkande. RS 
berättar att även Sandöns verksamheter rekommenderar varandra och de för en gemensam 
marknadsföring av ön. RL förklarar att de inte har några direkta samarbeten med andra öar, då 
det inte finns några närliggande öar. Inom ön ser RL det som en problematik att det inte finns 
någon livsmedelsbutik eller restaurangverksamhet på ön under vinterhalvåret då det kan 
avskräcka vissa eventuella gäster. Vid större sällskap tipsar de dock om en närliggande 
restaurang som kan bokas även när det är stängt. De har inget direkt samarbete med andra 
aktörer på ön mer än att rekommendera varandra.  
 

 
”Vi har inga konkurrenter, vi ser bara alla som kollegor i branschen” 

Intervju RMÖ, 2019 
 

 
RU1 berättar att det finns ett samarbete mellan öarna i Stockholms Skärgård och hotell i 
Stockholm, då internationella besökare ofta vänder sig till hotellreceptionen för att få 
information om vilka skärgårdsöar de bör besöka. RL ser andra logiverksamheter på ön som 
partners och ser ingen konkurrens alls. Hen menar att det finns så stort behov av logi på 
sommaren att det inte finns någon anledning att konkurrera med varandra. Vid fullbokning så 
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hänvisas gästerna till de andra logiverksamheterna på ön och de diskuterar tillsammans 
strategier och förbättringsmöjligheter för varandras verksamheter. Samma inställning har RMÖ 
som ser stora möjligheter i att samarbeta med närliggande logiverksamheter. Enligt RM 
medverkar logiverksamheten på Möja vid möten och seminarier tillsammans med berörda 
myndigheter och organisationer. RMÖ berättar att verksamheten diskuterat att anordna ett 
evenemang tillsammans med kommunen, vilket inte blev av då verksamheten ansåg att 
evenemanget enklare kunde genomföras på egen hand. Dock finns ett välfungerande samarbete 
med turistbyrån i Södertälje där verksamheten får marknadsföring. Föreningen RU1 
representerar har istället ett aktivt samarbete med Visit Stockholm medan RM och RU2 berättar 
att de samarbetar med Visit Sweden. Genom organisationerna sker större delen av 
internationell marknadsföring även om organisationerna i huvudsak marknadsför skärgården 
som helhet.  
 
Landsort är en del i projektet Ö för Ö och därmed är RL:s verksamhet medverkande i detta 
projekt. De ser det som en fördel att samarbeta med vad RL kallar “höjdarna” som är med i 
projektet eftersom att det enligt RL ger snabba och direkta åtgärder på problemen som 
diskuteras i projektet. RL önskar även ett ökat samarbete med andra aktörer på ön i syfte att 
möjliggöra för turisterna att införskaffa sig mat på plats, men arbetar inte aktivt för att skapa 
ett sådant samarbete.  

5.4.3 Framtid 

Både RU1 och RM tror att fler kommer att besöka skärgården under vår och höst i framtiden 
än idag, då årstiderna har mycket att erbjuda besökare. RM ser en ökad efterfrågan inom 
naturturism och lokala resmål. RL har sett att sin representerade verksamhet har vuxit de 
senaste åren och tror på en fortsatt utveckling de kommande åren. Marken och byggnaderna 
arrenderas dock med kontraktsförnyelse var tredje år vilket enligt RL bidrar till att göra 
framtiden oviss då de blir beroende av markägaren. RN däremot ser inte många 
utvecklingsmöjligheter för den representerade verksamheten. De önskar dock utveckla 
paketresor. Även RL menar att paketresor i form av logi och transport i samma bokning vore 
en bra satsning, men att det finns behov av större båtar som klarar av hårt väder för att 
genomföra detta.  

5.4.4 Acceptans 

Flera aktörer menar på att det är för ekonomiskt svårt att bedriva sin verksamhet under 
lågsäsong. RM:s mening är att en säsongsförlängning inte skulle fungera på grund av låga 
intäkter i förhållande till logistik med personal, leveranser och dylikt. RMÖ ser tiden utanför 
högsäsong som mer av en service för gästerna än en lönsamhet för verksamheten. Även 
verksamheten på Landsort ser ekonomiska hinder i en säsongsförlängning. De anställer endast 
extrapersonal under högsäsongen då det inte finns behov och ekonomiska resurser för det under 
lågsäsongen. RL menar på att de inte utnyttjar de existerande attraktioner som finns under 
lågsäsongen så mycket som de skulle kunna för att locka gäster. Istället används lågsäsongen 
för underhåll av byggnaderna och för återhämtning. Då deras största inkomst sker under 
sommaren berättar RL att de planerar sin ekonomi utefter de ekonomiska säsongsskillnaderna. 
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Detta genom att spara på de ekonomiska resurserna från sommaren för att under vintern kunna 
finansiera  hyra och renoveringar som sker när de tar emot färre gäster. Detta medför att de i 
regel inte gör en ekonomisk vinst förrän i juli varje år.  
 

 
“Att bara ha besökare under helgerna blir en liten intäkt och det blir svårt att bygga upp en 

verksamhet med personal, inköp osv.” 
Intervju RM, 2019 

 
“Det positiva på vintern är lugnet och den rogivande miljön. Tyvärr är 

grupperna/konferenserna på vardagar för få för att kunna ha privatgäster på helgerna. Det 
blir väldigt mycket dyrare med personalkostnader, inköp m.m. för att kunna ha öppet för 

privat under helgerna.” 
Intervju RS, 2019 

 
 
Ett flertal logiverksamheter menar att de handlingar som skulle behöva ske för att utöka 
verksamheten under lågsäsong är beroende av andra aktörer. RM anser att kommunikationen 
till ön behöver ökas, medan RN ser en problematik i att leverera varorna till logiverksamheten 
och kan därmed inte ha öppet mer än på helger under vintertid. RL önskar lösa vattenbristen, 
men kan inte heller dem utföra detta själva. För att öka chanserna att kunna förlänga 
högsäsongen förklarar RN att ett ekonomiskt stöd från kommunen eller en minskad hyra under 
vintern skulle behövas då intäkterna är små och det inte är lönsamt att ha öppet under den 
perioden. RMÖ ser en problematik i att vattnet stängs av efter september samt bristfällig 
kommunal snöskottning vilket hindrar framkomligheten. Eftersom dessa problemområden är 
beroende av andra aktörer kan inte verksamheten själva utföra några handlingar. Därför har de 
nått en acceptans i att verksamheten behöver hållas stängd under lågsäsong. 
 

 
“Det är samma problem för alla som håller på med säsongsturism… Man kanske får 

acceptera att det är sommarställen” 
Intervju RN, 2019 

 
 
Andra verksamheter ser en fördel i att stänga ner verksamheten under en period. RM menar på 
att en lugn period på året kan vara till fördel för att få tid för vila och återhämtning.  

5.4.5 Analys av handlingar 

Verksamheternas handlingar baseras enligt Butlers modell (2001) på utbud och efterfrågan, 
vilket speglas i respondenternas svar. Handlingarna anpassas efter verksamheternas förmåga, 
resurser och vad som förväntas vara lönsamt. Handlingar kan göras på flera sätt, varav 
infrastruktur, nätverk, förändrad målgrupp och acceptans är de som framkommer att 
verksamheterna utför.  
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Att öka antalet besökare till Stockholms skärgård är något som även arbetas med regionalt 
genom ett antal projekt. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har bland annat tagit fram en 
nulägesanalys som påpekar vissa förbättringsområden inom skärgårdsmiljö. Resultatet av 
denna visar på att det finns flera områden inom infrastruktur som bör förbättras, som 
exempelvis transportmöjligheter. Detta är något som även respondenterna menar är en viktig 
del i deras utveckling som enskilda aktörer. Flera verksamheter antyder att de saknar idag en 
kontinuerlig kollektivtrafik under hela året, som i sin tur påverkar verksamheterna negativt då 
besökare inte kan ta sig dit. Även andra projekt som kommer från Stockholm Archipelago, 
Stockholms län och Skärgårdsstiftelsen har offentliggjorts som ska öka säsongen, dock visar 
inte resultat på en markant förändring de senaste åren (Stockholms läns landsting, 2017). 
 
Utöver utökad kollektivtrafik och bättre infrastruktur som nackdelar för aktörerna, betonas 
även vikten av nätverk bland aktörer. Att samarbete i form av nätverk är väsentligt är något 
som både von Friedrichs Grängsjö (2001), Elbe (2002) och Flagestad et al. (2004) understryker, 
vilket vi även ser i praktiken. Författarna belyser vikten av dessa nätverk då de kan stärka hela 
regionens tillväxt och gynna alla medverkande parter. Föreningen som RU1 representerar utför 
ett arbete som gynnar verksamheter på destinationen. Ett sådant samarbete kan även vara 
mycket fördelaktigt på andra öar än Utö. Föreningar som denna kan agera som en övergripande 
organisation som samlar verksamheterna och gör näringslivet mer samlat, då den inte bara 
bidrar till att aktörer får bättre förutsättningar utan likaså att de arbetar mot liknande mål och 
värderingar.  
 
Att vända sig till en annan målgrupp under lågsäsong är ett annat tillvägagångssätt som två 
verksamheter tillämpar. RS representerade verksamhet arbetar starkt med ha en 
konkurrenskraftig verksamhet då de använder sina existerande resurser till endast 
konferensgäster under lågsäsong. Enligt tidigare forskning (Baum & Hagen, 1999:307; Butler, 
2001:9; Young Chung, 2009) är detta ett lyckat koncept för att identifiera en ny efterfrågan och 
sticka ut ur marknaden.  Young Chung (2009) menar också att affärsturism inte är lika 
väderberoende som andra typer av turism och därmed har andra säsongsperioder. På så sätt kan 
verksamheten hålla öppet under hela eller delar av lågsäsongen och på så sätt få en längre 
säsong. Genom att dessutom marknadsföra sig till den tänkta målgruppen under lågsäsong ökar 
chanserna för att nå dessa, vilket föreningen RU1 representerar använt sig av. Ett annan 
målgrupp att rikta in sig på under lågsäsongen menar Lundtorp, Rassing och Wanhill (1999) 
vara resenärer som gör kortare resor då det är en vanlig resform under denna period. Detta är 
dock svårt att fullfölja för ett flertal av verksamheterna då respondenterna menar på att de ligger 
för långt från fastlandet för att göra en kort resa till.  
 
Ingen av respondenterna nämner att verksamheterna riktar sig mot en äldre målgrupp under 
lågsäsong, trots att den målgruppen enligt Young Chung (2009) är lättare att attrahera under 
lågsäsong eftersom de ofta har större tidsresurser under den perioden jämfört med flera andra 
målgrupper. Författaren menar även att prisdifferentiering är en lyckad metod för 
säsongsförlängning, dock så arbetar inte någon av de representerade verksamheterna heller 
med detta.  
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Vidare verkar flera verksamheter kommit till en acceptans vad gäller säsongsberoendet. Detta 
menar Goulding, Baum och Morrison (2004) kan krävas i vissa fall. En del verksamheter 
stänger ner helt och hållet medan andra stänger ner delar av verksamheten. Det här är även 
något som Lundtorp, Rassing och Wanhill (1999) menar var en nödvändighet när de studerade 
säsongsberoende turism på Bornholm. En del aktörer ser fördelar med att stänga under en 
period, då det ger möjlighet till renoveringar och vila.  
 
Sammanfattningsvis uttrycker respondenterna både en acceptans kring säsongsturism i relation 
till de faktorer som är svåra att påverka, som exempelvis naturliga orsaker så som väderlek. 
Samtidigt uttrycker respondenterna även områden som de vill utveckla för att kunna öka antal 
besökare och därmed förlänga säsongen. Detta inkluderar främst nätverk, infrastruktur och 
kollektivtrafik. Det tydliggörs även att respondenterna upplever att det saknas resurser för detta 
och att de är beroende av externa aktörer. Även om verksamheterna arbetar med sina 
individuella visioner och målbilder för verksamheterna ser vi en gemensam syn att det kräver 
både nätverk och insatser för att implementera eventuella förändringar för hela destinationen. 
Detta leder till en begränsning i deras egna resursinsatser och därmed även möjligheter för 
utveckling. 
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6. Avslutande diskussion 
 

I avsnittet summeras inledningsvis studiens resultat. Följaktligen diskuteras analysen i relation 
till teoriramen, vilket leder till slutsatser och besvarade frågeställningar. Studien avslutas med 
en metoddiskussion och förslag på tidigare forskning inom ämnet. 

 

6.1 Summering 
Studiens syfte har varit att undersöka hur verksamheter i skärgårdsmiljö arbetar med att 
förlänga högsäsongen. För att besvara detta utgick vi från följande: 
 

§ Vilka handlingar utför företag som bedriver logiverksamhet i Stockholms skärgård för 
att uppnå en längre högsäsong?  

 
Studiens huvudsakliga resultat tyder på att verksamheter inte aktivt arbetar med 
säsongsförlängning. Det beror delvis på naturliga orsaker som väderlek men även personalbrist, 
kollektivtrafik, kommunala beslut, och resursfördelning. 
 
Tydligt är att resurser och förbättringar främst fokuseras på högsäsongen snarare än 
lågsäsongen, vilket gör att ett medvetet arbete mot en längre säsong ofta saknas. 
Verksamheterna beskriver att de arbetar med att implementera verktyg för att öka antal 
besökare under högsäsong men att det saknas resurser för att kunna förlänga säsongen 
resterande året. Att det är en problematik som verksamheter i Stockholms skärgård står inför 
har tydligt påvisats, då samtliga respondenter uttrycker en svårighet i att underhålla ett jämnt 
besöksantal under året. Resultat visar på att det ofta inte finns en ekonomisk hållbarhet i 
dagsläget att ha verksamheter i Stockholms skärgård öppna året runt, trots att  de fasta 
kostnaderna ofta består under lågsäsong. Därför är det vanligt att personalen är anställd under 
enbart högsäsong, då det inte är lönsamt under resterande månader. Detta beror främst på 
externa faktorer, såsom naturliga och institutionella faktorer som ligger utanför 
verksamheternas kontroll. 
 
Det framkommer att även om en stor orsak till detta är att destinationerna är starkt 
väderberoende, uttrycker respondenterna en önskan om att hitta sätt att locka besökare till 
destinationen. De arbetar exempelvis med att utöka ett utbud som inte är väderberoende, men 
upplever en begränsning av deras egna och omgivningens kapacitet. Det är exempelvis 
vattenbrist på öarna, personalbrist, saknad av transportmedel och brist på resurser. Några 
verksamheter arbetar även med att ändra sin målgrupp under lågsäsongen och andra har funnit 
en acceptans i lågsäsong och väljer att stänga ner helt under den perioden. Verksamheterna har 
ett stort behov av regionala hjälpmedel såsom utökad kollektivtrafik och bättre infrastruktur 
för att kunna bedriva sina verksamheter under lågsäsong. Då detta i många fall saknas skapar 
det även en begränsning för verksamheterna att själva utveckla en säsongsförlängning.  
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§ Hur påverkar utbud och efterfrågan säsongsberoende turism? 
 
Efterfrågan är starkt kopplad till naturliga och institutionella faktorer. Det blir tydligt att 
verksamheterna är beroende av väder för att locka besökare, då de platsbundna attraktioner 
som besökare erbjuds är utvecklade för högsäsong och sommaren. På sommaren kommer 
många besökare ut till Stockholms skärgård om det är fint väder. Att efterfrågan är mindre 
under lågsäsong beror på följande faktorer:  
 

§ Brist på kollektivtrafik såsom båttrafiken 
§ Utomhusaktiviteter som är väderberoende stängs ner under lågsäsong 
§ Institutionella faktorer som semestertider, sociala regler och normer 
§ Inget utbud som är utvecklat för lågsäsong 
§ Bristande infrastruktur 

 
En låg efterfrågan under lågsäsong leder i sin tur till att verksamheter inte anser att det är 
lönsamt att utveckla och arbeta med att utveckla nya attraktionsmöjligheter under lågsäsong. 
Det finns för få resurser och därmed läggs fokus på att fördela resurser under högsäsong.  
 
Utbudet påverkar således efterfrågan på destinationerna. Naturmiljöer beskrivs som den 
attraktionskraft som lockar flest besökare och detta marknadsför även verksamheterna som sin 
största styrka. Då attraktionerna är bundna till väder leder det till att besökare påverkas även 
av institutionella orsaker såsom kulturella och sociala regler, semester och vad som anses vara 
aktiviteter för högsäsong. 
 
Det som tydliggörs är att verksamheter i Stockholms skärgård generellt sett inte aktivt arbetar 
med att utöka sitt utbud, då fokus läggs på att utveckla de platsbundna aktiviteter som finns 
under högsäsong. Detta är mer lönsamt då det finns begränsningar i att kunna implementera 
nya verktyg under lågsäsong. De största orsaken till detta är brist på ekonomiska resurser och 
personal. 

6.2 Övergripande diskussion 
Tidigare forskning har belyst säsongsberoende turism och dess implikationer på verksamheter 
i skärgårdsmiljö. Resultat visar på att rurala områden såsom skärgårdsmiljöer har andra 
förutsättningar än urbana destinationer och behöver därmed ta hänsyn till en eventuell 
platsbunden problematik som kan uppkomma. Nätverk, landskapspåverkan, resursfördelning 
samt regionala insatser är alla aspekter som läggs stor vikt på inom fortgående forskningsfält. 
Dessa aspekter blir tydliga även i vår studie och det finns både styrkor och svagheter som blir 
belysta av respondenterna.  
 
Utifrån Butlers teori om säsongsmönster och hur detta kontinuerligt skapas genom handlingar, 
efterfrågan och utbud ser vi att verksamheterna har olika målbilder för hur detta ska ske. En 
del öar satsar på att ha ett större utbud såsom affär, café, logi, restaurang och dylikt, medan 
andra satsar enbart på logi. Enligt Flagestad et al. (2004) är det mer framgångsrikt att ha ett 
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brett utbud.  I en del verksamheters fall beror ett litet utbud på en brist på egna resurser inom 
verksamheten men i andra fall beror det på att det finns närliggande aktörer som tillgodoser 
andra behov för besökaren. Därmed ser vi att verksamheterna arbetar med utbud på olika sätt, 
främst beroende på nätverk och geografiskt läge.  
 
Kollektivtrafiken är något som utgör ett större problem i Stockholms skärgård och 
respondenterna har svårigheter att kunna utveckla dessa aspekter. Detta leder därmed till att 
detta får konsekvenser för verksamheterna, då färre besökare kan ta sig till platsen.  
 
Efterfrågan är snarlik hos alla verksamheter. Dock visar resultat på att de öar som har en 
utvecklad infrastruktur och ett kortare avstånd till fastlandet har större möjlighet att efterfrågas 
i större utsträckning genom att förse bekvämligheter och underlätta för besökaren. Detta kan 
speciellt anses vara viktiga faktorer att se till då flykt och vila från vardagslivet är väsentliga 
orsaker till besökarens beslut att resa från start (Crompton & McKay 1997, se Uysal, Li & 
Sirakaya-Turk 2008:415). Natur, miljö och  tillgänglighet är dock faktorer som påverkar 
efterfrågan hos alla verksamheter. Enligt Lundtorp, Rassing och Wanhill (1999) innebär 
beroendet av väder att möjligheterna att förlänga säsongen är små och att stora resurser krävs 
för att lyckas. Detta går i linje med vad respondenterna har påpekat och är till stor del orsaken 
till att de flesta inte arbetar med säsongsförlängning.  
 
Den skillnad som påvisats som störst mellan öarna är de handlingar som görs för att förlänga 
säsongen. Det är endast två aktörer som aktivt arbetar för att utföra handlingar mot 
säsongsförlängning. Dessa handlingar består av konferenser respektive utveckla 
träningsmöjligheter. Resterande aktörer implementerar inte idag aktiva åtgärder för att förlänga 
högsäsongen eller locka besökare under lågsäsong. Däremot uttrycker majoriteten att de har en 
vilja att förändra detta i framtiden. fokuserar på att utföra handlingar under högsäsong, 
alternativt inte bedriver ett arbete mot säsongsförlängning över huvud taget. Flera aktörer har 
en vilja att utveckla exempelvis paketresor under lågsäsong men har ännu inte implementerat 
det i verksamheten. De önskar mer personal och lägre hyra under lågsäsong för att locka 
besökare under hela året. Ett flertal av verksamheterna har inte delat med sig av någon konkret 
plan för att förlänga lågsäsongen. Flagestad et al. (2004) har i sin studie funnit att tydliga 
visioner och organisationsstrukturer är en stark väg att gå för att uppnå säsongsförlängning.  
Därför kan bristen på detta vara ett hinder för dem verksamheter som önskar arbeta för det. 
 
Enligt  Lundtorp, Rassing och Wanhill (1999) är det ibland svårt att förlänga säsongen på en 
destination, men vid försök till säsongsförlängning belyser författarna vikten av att bilda 
nätverk. Alla respondenter uttrycker att de tillhandahåller olika behov och är därmed till viss 
del beroende av varandra. I vissa fall är det en nödvändighet, exempelvis när en del 
logiverksamheter inte har en restaurang att tillhandahålla och hänvisar till andra aktörer för att 
tillgodose detta behov.  Det är dock påtagligt att verksamheterna inte aktivt arbetar med att 
utöka sitt nätverk, vilket kan bero på att de inte ser andra verksamheter som konkurrenter. Flera 
aktörer anser att de istället för att vara varandras hot, kompletterar varandras utbud och därmed 
kan erbjuda en bättre helhetsupplevelse till besökaren. Dock skulle ett utökat samarbete med 
företag inom kollektivtrafiken möjligen kunna förbättra chanserna till en längre säsong genom 
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bättre transportmöjligheter. Kollektivtrafiken är idag är mycket begränsad under lågsäsong och 
styr därmed huruvida besökare kan åka dit. 
 
Fler öar skulle även kunna ha ett samarbete med föreningar som arbetar för hela öns 
säsongsförlängning. Genom ett större nätverk mellan öarna skulle det finnas möjlighet att 
utveckla en gemensam vision och på så vis arbeta för ett gemensamt mål som på sikt kan utöka 
säsongen. Då respondenterna främst har fokus på deras egna utvecklingsmöjligheter finns det 
risk att de går miste om eventuella samarbeten. Närliggande öar skulle även kunna arbeta för 
en utökad kollektivtrafik tillsammans och försöka få igenom regionala insatser. 
 
Vi har under studiens gång upplevt begränsningar i metodvalet och önskar  ha ett kritiskt 
förhållningssätt till det material som samlats in. Enbart sju respondenter har intervjuats vilket 
kan anses vara lite material för att vara representativt för Stockholms skärgård. Detta är dock 
en medvetenhet som vi haft i åtanke och beror på att de övriga tillfrågade företagen antingen 
haft tidsbrist eller inte varit intresserade. Dock anses de som intervjuats vara väl insatta och 
representativa för sina verksamheter. Vid djupare forskning på ämnet kan det empiriska 
materialet både ökas och kompletteras genom att tillämpa mer kvantitativ data i form av 
exempelvis enkätundersökning utifrån konsumentens perspektiv. Det kan ge möjlighet till att 
se hur konsumenternas efterfrågan respektive producentens utbud och handlingar påverkar 
varandra.  

6.3 Implikationer för forskning och praktik  
Under studiens gång har vi uppmärksammat flera områden som vidare forskning kan byggas 
på. Ett förslag är att studera relationen mellan logiverksamheter i skärgårdsmiljö och andra 
aktörer som är verksamma för infrastrukturen. Detta då vårt resultat visar på att majoriteten av 
den problematik verksamheterna upplever är beroende av andra aktörer, såsom rederier, 
regionala projekt och kommunala hjälpmedel. Detta skulle således kunna belysa eventuella 
möjligheter och hjälpmedel som skulle kunna implementeras för att förlänga högsäsongen i 
Stockholms skärgård. Då många aktörer i skärgårdsmiljö består av mindre aktörer är det således 
relevant att studera om det finns eventuella svagheter eller styrkor i ett stärkt samarbete mellan 
aktörer. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide halvstrukturerade intervjuer 
 

1. Arbetsuppgifter 
- Vad är din roll i verksamheten? 
- Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
 

2. Verksamhet 
- Hur ser er målbild och vision ut för verksamheten? 
- Vad är er image? 
- Hur arbetar ni för att öka attraktionsnivån till skärgården? 
 

3. Affärsplan 
- Vad är era styrkor respektive svagheter? 
- Finns det policys och restriktioner ni är begränsade till?  
- Hur fördelar ni era resurser genom strategier? 

 
Efterfrågan 

4. - Finns det specifika marknader eller målgrupper ni vänder er mot? 
- Hur arbetar ni med att öka efterfrågan hos besökare?  
 
Nätverk 

5. - Arbetar ni aktivt med andra aktörer för utökande av befintligt nätverk? 
- Hur nyttjar ni befintliga nätverk för att öka antalet besökare?  
- Hur nyttjar ni befintliga nätverk för att utöka utbudet? 
 

6. Säsongsberoende turism 
- Vilka resurser och metoder använder ni för att locka besökare på sommarsäsongen 
respektive vintersäsongen? 
- Vad ser ni för möjligheter och begränsningar med en utökning av turism under 
lågsäsong på er verksamhet? 
 

7. Framtid 
- Hur ser ni på verksamhetens framtid? 
- Hur ser ni på skärgårdens framtid? 

  



 

 
Bilaga 2: Intervjuguide öppna intervjuer 

 
1. Intervjuperson (övergripande om arbetsuppgifter och roll i verksamheten) 

- Dina arbetsuppgifter 
- Bakgrund 
- Verksamhet 
 

2. Verksamhet (mer djupgående affärsplan och verksamheten) 
- Målbild och vision 
- Image 
- Insatser för hög attraktionsnivå 
 

3. Affärsplan 
- Styrkor och/eller svagheter 
- Policies och/eller restriktioner 
- Resursfördelning 
- Strategier 

 
4. Efterfrågan 

- Marknadssegment 
- Målgrupper 
- Efterfrågan 
 

5. Nätverk 
- Nätverk 
- Utveckling av nätverk 
- Samarbeten i Skärgården 
 

6. Säsongsberoende turism 
- Resurser och/eller metoder sommar 
- Resurser och/eller metoder vinter 
- Turismens möjligheter och/eller begränsningar 
 

7. Framtid 
- Verksamheten 
- Skärgården 



 

Bilaga 3: Karta över Stockholms skärgård 

 
https://waxholmsbolaget.se/globalassets/kartor/hela-skargarden/karta-hela-skargarden.pdf 
[2019-05-31]. 



 

 
Bilaga 4: Karta över Stockholms mellersta skärgård 

 
https://waxholmsbolaget.se/globalassets/kartor/mellersta-skargarden/mellersta-skargarden-
karta.pdf [2019-05-31]. 



 

Bilaga 5: Karta över Stockholms södra skärgård 
 

 
https://waxholmsbolaget.se/globalassets/kartor/sodra-skargarden/sodra-skargarden-karta.pdf 
[2019-05-31]. 
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