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1. Inledning 
Öar och skärgårdar är viktiga destinationer för svenska och utländska turister. De är också 
viktiga för bilden av Sverige. Öar och skärgårdar utgör en särskild typ av kontext där lokala 
resurser som är unika för varje ö i stor utsträckning påverkar det ekonomiska utfallet. Ö-sam-
hällen, särskilt de som finns på mindre öar utan fast landförbindelse, kan rimligtvis antas vara 
extra sårbara för extern påverkan och den chock som Covid-19-pandemin utgjort. På grund av 
detta och som en följd av att öar och i skärgårdar i hög utsträckning ses som fritids- och 
rekreationsplatser är det viktigt att förstå hur pandemin påverkat besöksnäringen där. 

Denna rapport bygger på de undersökningar som genomförts inom projektet Ö- och skär-
gårdsturism under pandemin. Rapporten bygger dels på intervjuer och fokusgrupper. Sam-
manlagt har 20 representanter för ö- och skärgårdsföreningar intervjuats. Därutöver har före-
tagare från 10 län (från totalt 13 öar), från norr till söder deltagit i fokusgruppsintervjuer. Data 
har också samlats in genom en enkät riktad till företag, liksom genom en nationell kartläggning 
av företag verksamma i våra ö- och skärgårdssamhällen. Data har också samlats in genom en 
undersökning av kundupplevelser genom en analys av digitala recensioner i sociala medier 
(Google och Tripadvisor). 

1.1 Syfte  

Projektets huvudsyfte har varit att ta reda på hur pandemin påverkat företag inom besöks-
näringen på öar och i skärgårdar, vilka utmaningar de mött, samt vilka framtida möjligheter 
och hot som visualiserats och konkretiserats av pandemin. Vi har haft ett nationellt fokus där 
ett urval ö-representanter och ö-företagare från hela Sverige har bidragit med sina erfarenheter. 
Att studera besöksnäringen på öar och i skärgårdar skiljer sig från att studera besöksnäringen 
på fastlandet eftersom besöksnäringen är väl integrerad med alla andra verksamheter på 
respektive ö. Således är det svårt att särskilja pandemins effekter på besöksnäringen från 
effekterna på respektive ö-samhälle. Våra resultat speglar därför också pandemins effekter på 
hela ö-samhällen. 

1.2 Metod och urval 

Att studera öar och skärgårdar är en metodmässig utmaning. Att Sverige är rikt på sjöar är 
allmänt känt, men att Sverige också är det land i världen som har flest öar (SCB, 2014) är inte 
lika känt. De flesta av dessa öar är små även om det finns några undantag som Gotland och 
Öland. Runt 90 000 människor är permanent bosatta på över 500 öar utan fast landförbindelse 
(SCB, 2019). Det finns bara en kommun som enbart består av skärgård/öar och således är en 
egen administrativ enhet, Öckerö kommun. Ö-samhällen och de verksamheter som bedrivs där 
påverkas av beslut som fattas av den kommun eller den region där dessa är belägna, och vars 
styrande organ och verksamheter är belägna på fastlandet. För att ta reda på hur pandemin 
påverkat besöksnäringen på svenska öar och skärgårdar har vi använt olika metodansatser och 
samlat in olika typer av data. Arbetssättet har underlättat triangulering, dvs resultaten bekräftas 
genom att jämföra utfall från olika delar av studien (Yin, 2007). Metodansatserna och källorna 
sammanfattas i tabell 1.  
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Tabell 1. Översikt över metoder och källor. 

Metodansats Tillvägagångssätt Källor och innehåll 
Fenomenologi Kartläggning av erfarenheter, 

uppfattningar om pandemins 
effekter och företagens/ö-sam-
hällens erfarenheter av pandemin 
samt strategier för att hantera 
utmaningar.  
Gruppintervjuer med represen-
tanter för ö-samhällen, fokus-
grupper med ö- och skärgårds-
företagare, samt djupintervjuer med 
enskilda företagare/representanter 
för ö-samhällen. 

Intervjuer och fokusgruppsintervjuer med 
företagare och representanter för: 

• Norrbottens län (Hindersön) 
• Uppsala län (Gräsön) 
• Västernorrland (Hemsön och Ulvön) 
• Västerbotten (Holmön) 
• Östergötland (Harstena, Gryts skärgård) 
• Västra Götaland (Åstol) 
• Stockholm (Möja, Sandhamn och Utö) 
• Gävleborgs län (Söderhamns skärgård) 
• Jönköpings län (Visingsö) 
• Örebro län (Vinön) 

Vi intervjuade också representanter för: 
• Skärgårdsföretagarna i Stockholm 
• Skärgårdens Intresseföreningars 

KontaktOrganisation (SIKO) 
• Skärgårdarnas Riksförbund 
• Bohusläns skärgårdsråd. 

Byggande av Datautvinning från öppna digitala Företagsdata (ägare, bransch, säte, omsättning). 
databas källor. 

Jämförelse med data om alla 
företag.  

Databasen omfattar företag som var aktiva 
mellan 2016 och fram till november 2021. 
Totalt ingår 6 667 företag i alla bolagsformer på 
samtliga svenska öar utan broförbindelse (dock 
ej Gotland). 
Databasen omfattar också 882 olika typer av 
samfälligheter, föreningar och stiftelser som 
har sina säten/verksamhet på nämnda öar. 
Dessa ingår inte i analysen.  

Företagsenkät Blandning av flersvarsfrågor och 
öppna frågor. Enkäten skickades till 
samtliga företag på de öar där 
projektet har genomfört intervjuer.  

Enkäten skickades till 2 500 företag. Totalt in-
kom 129 svar från företagare från mer än 30 
öar. 

Textanalys av Systematisk analys av texter med 9 208 kundrecensioner på Google, samt 569 
kund- fokus på innehåll i relation till det recensioner av hotell och 544 recensioner av 
recensioner sammanhang som recensionerna 

lämnats. Tillvägagångssättet är 
datainsamling, kategorisering, 
komprimering och tematisering 

restauranger på Tripadvisor. Datan omfattar 
recensioner från 2014 fram till sommaren 
2021. 

Litteratur- Studier av offentliga och andra Offentliga källor, tidningsartiklar, 
läsning rapporter, sekundär litteratur, 

resedata, offentlig statistik, m.m. av 
vikt för vår analys. 

myndighetsinformation, trafikinformation, 
m.m. 

Triangulering Systematisk jämförelse av resultat 
från de olika delarna i studien, 
kontroll av validiteten i viktiga 
påståenden mot andra källor. Detta 
ökar validiteten i studien. 

Omfattar resultat från samtliga delar av 
studien. 
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1.3 Fenomenologi 

Fenomenologi används oftast för att studera händelser som skiljer sig från det vanliga livet. En 
värdefull del av denna metod är att den fokuserar på att studera verkligheten i sitt eget 
sammanhang. Den kan med fördel användas för att studera enskilda och kollektiva erfaren-
heter i homogena och heterogena urval. Fenomenologi hjälper forskaren att tolka ett fenomen 
och individers och gruppers erfarenheter i relation till ett särskilt fenomen (Eberle, 2014).  

I en fenomenologisk studie kan data samlas in genom intervjuer, gruppintervjuer och 
fokusgrupper. Utifrån tidigare kunskap om olika förutsättningar på öar valdes en blandning av 
metoder för att samla in data. Intervjuer genomfördes med ö- och skärgårdsföreningar. Dessa 
har varit så kallade öppna intervjuer, där de frågor som ställts varit generella och öppna och 
där informanternas svar fått styra innehållet. Syftet med de öppna intervjuerna har varit att 
ringa in allmänna skillnader och kontextuell information av relevans för helhetsbilden, men 
även för tolkning av de enskilda informanternas svar. Samtliga intervjuer har börjat med 
följande fråga: Hur har er ö/skärgård påverkats av pandemin? 

Vi har också genomfört fokusgruppsintervjuer med företagare på ett urval öar. Fokusgrupp 
är en kvalitativ metod som syftar till att fånga informanternas syn på och upplevelse av en viss 
konkret och avgränsad fråga. En fördel med fokusgrupper är att informanterna tillsammans 
kan bidra till en mer komplett bild av ett visst problem. Utöver allmänna frågor om hur 
pandemin har påverkat deras respektive verksamheter har vi ställt uppföljningsfrågor om 
följande teman: 

● Turismens omfång och sammansättning (grupper, säsong, aktiviteter och verksamheter) 
● Person- och godstransporter 
● Hållbarhet (till exempel tillgång till vatten, påverkan på naturen, mm.) 
● Lokala samarbeten 
● Ekonomi, intäkter, antal anställda och förändrat utbud av varor och tjänster 
● Innovativa lösningar, nya tjänster och varor samt förändringar och anpassningar av 

affärsmodeller 
● Sociala och strukturella aspekter relaterade till ö-befolkningen och pandemin (smitt-

spridning, utmaningar med att bo, handla, resa et cetera; förändringar i befolkningen, 
till exempel ökat antal deltidsboende) 

● Relationer till fastlandet och myndigheter, kommun, region och stat 

Resultaten har analyserats utifrån följande steg: transkribering, öppen läsning (dvs en första 
läsning med syfte att fånga upp hela rikedomen i materialet); tematisering samt rangordning 
av teman. 

Urvalet för de öppna intervjuerna utgörs av föreningar som ingår i Skärgårdarnas Riks-
förbund. Vid urvalet av företag för fokusgrupperna utgick vi från att öarna skulle vara geo-
grafiskt spridda över hela landet, att dessa saknade broförbindelse och att dessa var viktiga för 
turismen i sina respektive regioner. Vi har även valt att inkludera kustnära öar, samt två öar i 
två av våra största sjöar (Bild 1).  
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S L UT R A P POR T  

Bild 1. Karta över projektets geografiska täckning. Källa: Egen bearbetning utifrån Glesbygdsverket 
(2008). 

1.4 Databas över ö- och skärgårdsföretag 

Databasen har byggts upp i tre steg, varav de två första genomfördes före projektstart. Först 
och främst utgår databasen från ett underlag som organisationen Skärgårdsföretagarna har 
sammanställt och som innehåller data om samtliga företag i Stockholms skärgård år 2015. 
Skärgårdsföretagarna utgick ifrån befintlig information om registrerade företag på öar i Stock-
holms skärgård. Denna databas var en viktig inspiration till att bygga upp en mer heltäckande 
databas om skärgårdsföretagande i Sverige. Innehållet byggdes successivt upp under perioden 
2019–2020. Där används källor som Retriever Business, Bisnode Infotorg, samt Orbis. Genom 
att slå samman information från nämnda källor har projektet skapat en heltäckande bild och 
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en longitudinell databas över antalet företag, branschtillhörighet, namn, säte, omsättnings-
information, m.m.  

En utmaning är att vissa publika eller tillgängliga källor inte uppdateras särskilt ofta mot 
Bolagsverket, SCB och UC. Bisnode Infotorg, som uppdateras dagligen, var därför något bättre 
än övriga källor under de första omgångarna. Dessutom omfattar denna tjänst en sökfunktion 
som fångar upp företagshistorik på ett bra sätt, till exempel om företag har haft flera tidigare 
adresser. 

I ett tredje steg, och under den tid då detta projekt har pågått, har databasen utökats med 
samtliga företag på små bebodda öar utan fast landförbindelse (broar). Datainsamlingen har 
gjorts utifrån sökningar på postnummer/postort. Under hösten 2021 har databasen utökats 
med bokslutssiffror för åren 2018–2020. 

Holmön. Foto: Jan Norrman/Riksantikvarieämbetet, CC BY 2.5 
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5>, via Wikimedia Commons. 

1.5 Företagsenkät 

Enkätundersökningen genomfördes i två steg under 2021. Sammanlagt svarade 129 ö- och 
skärgårdsföretagare. Under den första fasen utvecklades en pilotversion av enkäten. Frågorna 
utgick från projektgruppens tidigare studier av ö- och skärgårdsföretagande samt utifrån en 
omvärldsanalys av vad som framkommit om företagandet i Sverige under pandemin (se 
exempelvis Thorgren och Williams, 2020). Pilotenkäten drog också nytta av de erfarenheter 
som framkommit under de under 2021 pågående intervjuerna och fokusgruppsintervjuerna 
med företagare och företrädare för ö- och skärgårdssamhällen. En utmaning var att hålla en 
balans mellan antalet frågor med fasta svarsalternativ och antalet öppna frågor som syftade till 
att ge informanterna utrymme att dela med sig av sina respektive unika erfarenheter. Vi valde 
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att fokusera på det allra viktigaste, till exempel lösningar på problem och upplevda möjligheter 
och utmaningar. Samtidigt gav de öppna frågorna utrymme för företagarna att beskriva 
erfarenheter från pandemin som annars inte fångats upp. Pilotstudien genomfördes under 
våren 2021 och riktades till företagare som vi träffade genom intervjuerna, samt till delar av 
deras nätverk. Enkätundersökningen baserades på pilotstudiens bearbetade svar. Pilotstudien 
gjorde att en bättre och mer träffsäker enkät kunde tas fram. Enkäten skickades sedan ut till 
samtliga företag i projektets databas under hösten 2021. 

Sammanlagt har 129 företagare från drygt 30 öar svarat på enkäten (del 1 och 2), varav 68 
verkar inom besöksnäringen och 61 inom andra branscher. Geografiskt fördelar sig responden-
terna enligt följande: 28 företagare är från Bohusläns skärgård, 23 är från Stockholms- och 
Roslagens skärgård, två från Mellersta Sverige samt en från Norra Sverige och en från Södra 
Sverige. Åtta har sin verksamhet på insjö-öar. Fem respondenter angav inte verksamhets-
platsen. En stor andel av företagarna är mångsysslare och var således verksamma i flera 
branscher. De företag som i studien klassificerats som verksamma inom besöksnäringen har 
angett att hela eller delar av deras verksamhet fokuserar på besöksnäringen. Vid tolkningen av 
resultaten tar vi dock hänsyn till att samtliga ö-baserade företag på ett eller annat sätt har direkt 
eller indirekt koppling till besöksnäringen, och att samtliga också är beroende av varandra och 
påverkar varandras verksamheter. Således är samtliga svar relevanta för vår studie. Eftersom 
svarsfrekvensen var låg, triangulerades resultatet främst med den databas, fokusgruppsinter-
vjuer och dokumentstudier som presenterats i föregående stycken. 

1.6 Textanalys av digitala kundrecensioner 

I denna delstudie analyserar vi kundrecensioner som besökare lämnat via Google och Trip-
advisor under eller efter sina besök på en verksamhet belägen på öar. Recensionerna avser 
verksamheter på de öar som studien fokuserar på. Totalt omfattar datan 9 208 inlägg på Google, 
samt 569 recensioner av hotell och 544 recensioner av restauranger på Tripadvisor. Datan om-
fattar recensioner från 2014 fram till sommaren 2021. En viktig anledning till att vi väljer att gå 
tillbaka i tiden och fånga upp innehållet i besökarnas kommentarer över tid är att effekten av 
pandemin endast kan förstås i ljuset av tidigare kommentarer.  

Textanalys är en kontextdriven metod som används för att studera samhälleliga strukturer, 
processer och skeenden. Den används oftast för att försöka förstå texters innebörd i relation till 
det fenomen som utgör fokus för studien, i detta fall pandemin. En fördel med textanalys är att 
det tillvägagångssätt som utvecklats över tid möjliggör att studien utgår helt från innehållet i 
texten, dvs textanalysen ger författaren och texten en egen röst. Textanalysen kan fokusera på 
upphovspersonen, på textens innehåll och form, eller dess innebörd i det sammanhang i vilken 
texten har kommit till. I detta fall fokuserar vi i huvudsak på textanalysens tredje dimension 
(Bergström och Boréus, 2000; Widén, 2015). Rent konkret har vi strävat efter att identifiera 
analytiska teman i resultatet. Vi har identifierat de kategorier som finns i materialet, därefter 
har kategorierna grupperats i olika huvudteman. De har kontrasterats och därefter kompri-
merats. I ett sista steg har resultatet delats in i sådant som är viktigt för upplevelsen och som 
besökarna kommenterat i positiva ordalag, samt sådant som är viktigt för upplevelsen och som 
kommenterats i negativa ordalag.  
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1.7 Begrepp som ligger till grund för studien 

Ett viktigt kriterium var att vi valde att fokusera på små öar som saknar permanent förbindelse 
med fastlandet. Dessa öar skiljer sig kontextuellt från annan glesbygd eftersom avståndet inte 
bara kan mätas i kilometer och det finns en risk att avsaknaden av en permanent förbindelse 
med fastlandet ger upphov till utmaningar som övrig glesbygd slipper. Öar har nästan 
undantagslöst begränsade resurser och brist på agglomeration (geografisk koncentration av 
arbetstillfällen, ekonomiska verksamheter och inkomster, m.m.), de är extra känsliga för 
miljöförändringar på själva ön och i dess omgivande atten. Sverige har över 500 bebodda öar 
som matchar våra kriterier (SCB 2014) och över 90 000 personer har sin fasta adress på dessa 
öar (SCB 2019). År 2018 hade cirka 400 av de tidigare nämnda öarna ett invånarantal som 
understiger 10 personer per ö. 

Med några undantag (Gotland och ett fåtal stora öar i Stockholms och Göteborgs skär-
gårdar) är befolkningstrenden i dessa samhällen generellt sett negativ. Det finns dessutom indi-
kationer på att många ö-samhällen har nått en kritiskt låg befolkningsnivå som kan göra det 
svårt för dem att överleva i framtiden. Många av de beslut som fattas idag, antingen av ö-
samhällena eller av beslutsfattare inom kommunen, regionen, staten eller av andra centrala 
aktörer, som rederier, är direkt avgörande för om små öar utan permanent fastlandsförbindelse 
kommer att kunna ha en permanent befolkning i framtiden. 

Lokalekonomierna på öarna är ofta direkt eller indirekt beroende av inkomsterna från 
turismen genom den omsättning som besöksnäringen genererar i huvudsak under högsäsong, 
samt genom de intäkter som fritidshusägare och deltidsboenden då ger upphov till. Det sist-
nämnda omfattar konsumtion av varor och tjänster under sommarsäsongen, men under de 
senaste decennierna har en hel del arbetstillfällen skapats även utanför högsäsong eftersom 
efterfrågan på främst byggtjänster (såsom ny-, om-, och tillbyggnad av hus), eller andra tjänster 
kopplade till bland annat bredbandsutbyggnad, energiproduktion mm, har bidragit till att öka 
omsättningen för många företag även utanför högsäsongerna. Trots detta finns det fluktua-
tioner i de årliga ekonomiska aktiviteterna och inkomstflödena (Intervju Skärgårdarnas Riks-
förbund och SIKO, oktober 2021; Rytkönen et al. 2021). 

En fråga som ofta belyses i forskningen om ö- och skärgårdssamhällen handlar om olika 
typer av avstånd. Alltsedan globaliseringen blev centralt som begrepp i både den samhälleliga 
och den vetenskapliga diskussionen har frågor om avstånd intagit en viktig plats i debatten. I 
allmänhet uppfattas avstånd oftast som ”försvinnande” eftersom det finns en tro på att globa-
liseringens krafter, genom bland annat upprättande av intrastatliga organ, globala forum för 
samarbete, intensifierade ekonomiska aktiviteter där produktion av varor och tjänster ofta har 
stora inslag av samproduktion över nationsgränser, ska göra fysiska avstånd irrelevanta 
(Brenner, 1999; Hirst, Thompson och Bromley, 2009; Robertson och White, 2007). Det finns 
en medvetenhet bland vissa beslutsfattande instanser om att det finns områden som inte riktigt 
påverkas av globaliseringens krafter det sätt som beskrivits i litteraturen. Glesbygdspolitiken 
och EU:s politik för öar och bergsområden är en sådan instans (EU, 2022). Även Sverige har 
inkluderat avstånd i de geosociala definitionerna över svensk glesbygd. Att förstå avstånd är 
centralt för det politiska beslutsfattandet gällande lands- och glesbygdsutveckling, Glesbygds-
verket (2008) formulerade därför följande definition över lands- och glesbygder: 

9 



 

   
  

  
  

  
 

 
  

 
   

  
  

  
    

 
 

  
 

  
 

  
 

 
   

 
   

 
  

 
  

SLUTR APPORT 

”Områden som ligger 5–45 minuters restid med bil från dessa tätorter benämns tätortsnära 
landsbygd. Områden på längre avstånd än 45 minuter benämns glesbygd. Enligt Glesbygds-
verkets definition bor cirka 24,4 procent av Sveriges befolkning i gles- eller landsbygdsområden.” 

Öar och skärgårdar lyser med sin frånvaro i de offentliga definitionerna. En bärande tanke 
i nuvarande definitioner är att automobiliteten skapar förutsättningar för att neutralisera 
avståndets negativa effekter. På samma sätt har digitaliseringen utsetts till en ny och komplet-
terande kraft som ska bidra till att neutralisera de negativa verkningarna av långa avstånd för 
platser som ligger långt ifrån det nationella ekonomiska, kulturella och politiska centrat 
(Statens Offentliga Utredningar, 2017). I Sverige saknas lämpliga definitioner som kan hjälpa 
till att belysa betydelsen av avstånd i en ö- och skärgårdskontext (Rytkönen et al. 2019a-b). 

Sverige är rikt på öar och många av dessa ligger nära en storstad. Men trots detta kan det 
sociala och kulturella avståndet till storstäder och urbana områden vara omfattande (Kinossian, 
2019). Sverige är som nämnts ett av världens ö-rikaste länder. Detta är en av många anledningar 
till att det är viktigt att problematisera avstånd i en ö- och skärgårdskontext. Även i de fall där 
en ö är belägen nära en storstad, kan det faktiska sociala, ekonomiska och kulturella avståndet 
till storstaden i praktiken vara betydande. En öbo kan inte bara ”kliva in i bilen och köra till 
stan”. I verkligheten kräver resor och transporter till och från fastlandet omfattande planering 
(Rytkönen et al. 2019 a-b). I den vetenskapliga litteraturen kallas de specifika förhållanden som 
påverkar öars utvecklingsmöjligheter och öbornas handlingsfrihet för insularitet. Begreppet 
beskriver den specifika typ av periferalitet som kännetecknar öar och som ofta anses utgöra ett 
utvecklingshinder (Baldacchino, 2020). Insularitet förstärker känslan av närhet till den natur-
liga världen, ofta perifer till fastlandet (Baldacchino och Fairbairn, 2006). Svenska öar och 
skärgårdar utgör inget undantag. 

Ö-samhällen är dock inte maktlösa. Det finns exempel som visar att det är möjligt att vända 
utmaningar till möjligheter genom att dra nytta av öarnas resurser (Rytkönen et al. 2019a-b). 
Möjligheten att skapa positiva utvecklingstrender anses vara beroende av kvaliteten på de 
egenskaper som kännetecknar sociala relationer på lokal nivå, så kallat socialt kapital, men 
också av kulturella värden liksom lokala, formella och informella, normer och regler som 
påverkar ö-samhällena i antingen positiv eller negativ riktning (Booth et al. 2020; Burnett och 
Danson, 2017). 

Ö-forskningen belyser ofta den komplexa fragmentering som påverkar ö- och skärgårds-
samhällen och som omfattar både rumsliga och institutionella dimensioner, dvs olika typer av 
infrastruktur, samt lagar och regler som splittrar och skapar motsättningar för ö-samhällens 
verklighet och verksamheter (Rytkönen et al. 2019a; Stratford et al. 2011). Ofta studeras hur 
periferalitet och avstånd till urbana centra påverkar ö-samhällen (Hall, 2012). En ytterligare 
dimension av betydelse för studiet av svenska kustnära öar och skärgårdar är begreppet ”ö- och 
skärgårdsrelationer” (island and archipelagic relations). Begreppet används för att beskriva de 
komplexa och ofta svårförståeliga kopplingarna mellan öar i en skärgård. Kopplingarna 
omfattar rörlighetsmönster och lokala allianser, men också fragmentisering (Stratford, 2013). 
I detta sammanhang är det viktigt att inkludera ny forskning som visar att avstånd och 
periferalitet är mångfacetterade begrepp. Ö- och skärgårdssamhällen påverkas av polycentriska 
ö- och skärgårdsrelationer. I vissa frågor utgör ö-samhället centrum, i andra frågor finns mak-
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ten på fastlandet där den nivå som frågan relateras till, såsom kommun, region, nation, eller 
transportbolag, färjerederi, internetleverantör, med flera utgör olika typer av centrum med 
olika typer av konsekvenser. Ibland finns makten över formuleringar och beslut i samman-
slutningar som omfattar befolkningen på flera öar. På så vis är periferalitet och avstånd oftast 
situationsbetingade (Gaini och Priested Nielsen, 2021). 

Ö- och skärgårdsrelationer omfattar mångsidiga förbindelser mellan ö-samhällen, vilka i sin 
tur påverkas av de fysiska och kulturella miljöer som påverkar varje ö. Ö- och skärgårds-
relationerna påverkar också relationerna mellan varje enskild ö och fastlandet, samt mellan ö-
världen, dvs skärgården och fastlandet (Stratford et al. 2011). En ytterligare dimension som ger 
upphov till skillnader i hur öar och skärgårdar påverkas av externa faktorer är huruvida 
respektive ö eller skärgård ligger i en tillväxtregion eller i glesbygd. Detta har inte tidigare 
problematiserats, men vi är medvetna om att detta är relevant i Sveriges fall. 

Begreppen i föregående stycke är viktiga för vår förståelse av hur ö-samhällen påverkas av 
olika händelser och för hur ö-samhällen reagerar på oväntade händelser. I denna studie har vi 
utgått från begreppen insularitet och ö- och skärgårdsrelationer. Vi har också lyft in den regio-
nala dynamiken. Urvalet omfattar öar som är belägna i tongivande storstadsområden (Göte-
borg och Stockholm), dvs regioner som kännetecknas av en snabb och gynnsam ekonomisk 
utveckling. Vi har dessutom inkluderat öar som finns i områden som varken är ledande eller 
ekonomiskt eftersläpande (utanför Umeå, Närke och Jönköpings län), dvs regioner där ekono-
min utvecklas gynnsamt, men där utvecklingstakten inte är lika snabbt som i ledande regioner. 
Vi har även inkluderat öar belägna i regioner med jämförelsevis lägre grad av ekonomisk 
aktivitet (Luleå skärgård, Gryts skärgård). I nämnda områden är den ekonomiska utvecklingen 
begränsad och gapet i ekonomisk utveckling till ledande regioner är stort.1 

En aspekt som vi aktivt beaktat är om och i vilken utsträckning specifika möjliggörare, till 
exempel digital teknik, påverkat besöksnäringen under pandemin. Digitaliseringens roll som 
katalysator för företagsutveckling på lands- och i glesbygd har belysts i ett flertal policy-
dokument under de senaste åren (se exempelvis Statens Offentliga Utredningar, 2017; Tillväxt 
och Regionplaneförvaltningen, 2018). Det finns även många internationella exempel som visar 
hur företag och lokalsamhällen hanterat effekterna av Covid-19 genom att på olika sätt dra 
nytta av digital teknik (se bland annat Akpan et al. 2021; Margheritha et al. 2021; Okorie et al. 
2020; Papadopoulos et al. 2020; Priyono, 2020). Vi har därför valt att lyfta frågan om digital 
teknik som möjliggörare och den roll den spelat för besöksnäringen på öar och i skärgårdar. 

1 Definitioner av tillväxtregioner, respektive ekonomiskt eftersläpande regioner finns i följande dokument: 
Sveriges Offentliga Utredningar (2007) Regional Utveckling och Regional Samhällsorganisation. SOU 2007:13; 
Regeringskansliet. (2015) En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. 
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Bild 2. Översikt över begrepp som studien utgår ifrån. Källa: Gaini och Priested Nielsen, 2021; 
Stratford et al. 2013; Rytkönen et al. 2019b. 

2. Förändringar, utmaningar och vägar ur krisen 

2.1 Generella förändringar 

Under första halvåret 2021 fokuserade projektdeltagarna på att genomföra enskilda intervjuer, 
gruppintervjuer och fokusgrupper. Resultatet visar på att besöksnäringen påverkades i två 
riktningar under perioden mars 2020 till och med februari–april 2021. Först och främst uteblev 
evenemangturisterna, företagseventen och de utländska turisterna. Antalet dagsturister varie-
rade. Vissa informanter hävdar att de haft ett stort antal dagsturister, andra att sommaren 2020 
var tuff. Detta har orsakat ett stort tapp i antal besökare, vilket också har påverkat besöks-
näringens inkomster negativt. Även om alla företag påverkades, var det i huvudsak de större 
företagen som på grund av sin storlek drabbades hårdast. Dessa är mindre flexibla och är bero-
ende av stora evenemang såsom bröllop, konferenser, samt företags- och privata events. Trots 
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att vissa nya besökskategorier tillkom, kunde dessa inte kunnat kompensera för det generella 
inkomstbortfall som orsakades av uteblivna utländska turister, företagsevent, festivaler och 
sportevenemang. En ytterligare och central orsak till minskad omsättning för besöksnäringen 
på kustnära öar är att antalet platser på befintliga passagerarfärjor halverades, vilket ledde till 
ett minskat antal besökare, i synnerhet under 2020. I detta avseende påverkades kustnära ö-
samhällen olika. Vissa rederier uppmanade till minskat resande och tillgängligheten till vissa 
öar minskade kraftigt. Restriktionerna tillämpades olika i olika delar av landet. Ett exempel på 
att vissa öar istället fick en ökad trafik är att insjö-öar som i huvudsak trafikeras med bilfärjor 
fick ett ökat antal besökare. En utförlig diskussion om trafikfrågan finns längre ner i studien. 

Den andra trenden var att fritidshusägarna, som i de bofastas vokabulär bytt benämning till 
deltidsboende, i högre utsträckning än tidigare har vistats i sina fritidshus både under låg-
säsongen (september–maj) och under högsäsongen (juni-augusti), samt att antalet besökare 
från närregionen har ökat. Denna bild av besöksnäringens utveckling under perioden är sam-
stämmig. De deltidsboende har i högre utsträckning än tidigare handlat i den lokala dagligvaru-
butiken. De har också efterfrågat hämtmat vilket, om än i liten utsträckning, gynnat de lokala 
restaurangerna. Stuguthyrningen har också varit gynnsam under pandemin, vilket också 
gynnat den lokala näringen. Under 2020 har de utländska och oftast välbeställda båtägarna varit 
frånvarade i gästhamnarna, även om deras frånvaro delvis har kompenserats av inhemska 
båtägares besök. Under 2021 var situationen helt annorlunda då främst finländska och norska 
båtägare återvände.  

Sist men inte minst: många hotellanläggningar, turistguider och båtturer som före pande-
min huvudsakligen inriktade sig mot gruppbokningar med paketlösningar för förbokade grup-
per har förlorat sina bokningar som en följd av pandemin. När gruppbokningarna försvann 
har vissa företagare passivt sig och utvecklat nya verksamheter som istället fokuserar på bland 
andra dagsturister och privatpersoner, medan andra mer aktivt försökt utveckla sina respektive 
verksamheter utifrån förändringarna i kundunderlaget och de nya kundgruppernas behov. 

2.2 Hur har pandemin påverkat olika verksamheter på öarna? 

Större hotell- och konferensanläggningar och restauranger hör till de kategorier som påverkats 
negativt av pandemin, medan mindre aktörer som bed and breakfast har kunnat anpassa sina 
verksamheter genom att justera sina kostnader och försöka öka sina inkomster på annat håll. 
En stor del av restaurangerna tappade gäster under 2020. Detta gäller även restauranger på 
populära öar där många fritidsbåtägare vanligen lägger till. En viktig förklaring till tappet i antal 
gäster är restriktionerna, särskilt de som gäller antal gäster, öppettider och alkoholservering. 

Bussresor och gruppresor har varit inställda. Detta har påverkat omsättningen för många 
lokala verksamheter negativt eftersom buss- och gruppturister äter och fikar i högre utsträck-
ning än andra kategorier av besökare under sina besök på öarna. För hotell och restauranger är 
deltagare på gruppresor en attraktiv målgrupp då dessa besök oftast går att planera i förväg och 
deras kunderbjudanden kan standardiseras. Julbord, företagsevent och konferensverksamhet 
har påverkats extra negativt då i princip allt företagsrelaterat avbokades redan i början av 
pandemin. Därmed har de förväntade intäkterna för vissa företag nästan helt uteblivit. 
Restauranger och värdshus anordnar ofta events. Dessa har fått ställas in, eller organiseras om 
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så att ett mindre antal besökare har kunnat delta, vilket påverkat omsättningen negativt. 
Restauranger på öar ser sin kundomsättning begränsas till det antal människor som kommit 
med färjorna och båtarna. De kan inte locka förbipasserande till spontanbesök, och de har även 
haft svårare än restaurangerna på fastlandet att dra nytta av möjligheten att kompensera för 
uteblivna gäster genom att sälja mat för avhämtning. 

Foto: Fredrik Öhlander, Unsplash. 

Samtliga events (teater, konserter, sportevenemang, mm) fick ställas in under 2020. Situationen 
har dock blivit något bättre under 2021 då restriktionerna inte varit lika strikta. Inställda 
evenemang påverkar de flesta av verksamheterna på öarna eftersom det är många fler än arran-
görerna som drar nytta av dem. I de fall det är tillämpligt har husbilsturismen ökat. Detta 
gynnar campingplatser och uthyrare av uppställningsplatser, men missgynnar övriga företag 
eftersom husbilar tar upp två bilplatser på färjan. Husbilsägare handlar heller inte i samma 
utsträckning som andra när de väl är på öarna. 

Antalet dagsturister från närliggande städer och badturismen har ökat på grund av 
”svemester”. I båda fallen konstaterade informanterna att nya grupper hittat ut till öarna, till 
exempel nya svenskar och stadsbor som under andra omständigheter skulle ha åkt utomlands, 
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samt mindre grupper av privatpersoner. En del dagsturister återkom flera gånger under 
säsongen. 

De utländska turisterna uteblev under 2020, men under 2021 återhämtades tappet, särskilt 
sedan Finland begränsat restriktionerna under juli 2021 (Visit Finland, 2021) och Norge i 
princip släppte sina restriktioner. Återhämtningen gäller både vid Östersjön och längs väst-
kusten (Redéen, 2021). 

De finländska och norska, och i mer begränsad utsträckning de tyska, båtturisterna är särskilt 
viktiga för ö- och skärgårdsturismen. Under 2020 begränsades dessutom all annan utländsk 
turism. Det finns dock några enstaka undantag, ett exempel är långväga turister som valde att 
besöka en ö eftersom de genom livekameror och andra medier kunde konstatera att där var tomt, 
stängt och tyst. De svenska turisterna kunde inte under 2020 fullt kompensera för de intäkter 
som genereras av den utländska turismen. Bed and breakfast, rumsuthyrning och andra former 
av delat boende har fått lägre omsättning när möjligheten att blanda olika sällskap uteblivit. 

Verksamheter som gynnats av pandemin är därför campingar, uppställningsplatser för 
husbilar, samt öar där besökarna kunnat ta med sig egna cyklar. För 2020 var utfallet mer 
positivt för insjö-öar än för kustnära öar. Vi har inga tillgängliga övergripande siffror för 2021, 
men vid uppföljningssamtal med nyckelpersoner kan vi konstatera att bilden av sommaren 
2021 har varit betydligt ljusare än för sommaren 2020.  

2.3 Fritidshusägarna flyttade in 

De deltidsboende ökade sin närvaro på öarna under främst 2020, men också under 2021. En 
generell kommentar är att ”det lyste i fönstren”. Fler sommarstugeägare har upptäckt möjlig-
heten att kunna arbeta från ”sin ö” och vistas där under större delen av året. Många av dem ser 
sig nu som deltidsboende. Det är främst två grupper som blivit deltidsboende, nämligen äldre 
som inte är bundna av arbete och personer som kan arbeta på distans. Ö-samhällena ser att 
pandemin öppnat upp nya möjligheter att få fler att bosätta sig på öarna permanent, vilket 
redan innebär ökade ekonomiska möjligheter för de lokala företagen – året om. Dagligvaru-
handeln har särskilt gynnats av detta. Det ekonomiska uppsvinget för dagligvaruhandeln har 
exempelvis inneburit att ett fåtal handlare kunnat koppla sina verksamheter till en större 
grossist. Detta innebär att handlarna får möjlighet att erbjuda ett mycket bredare sortiment till 
sina kunder. Även om en stor del av varorna är beställningsvaror utgör möjligheten att kunna 
leverera mer sällsynta varor efter beställning en stor möjlighet för handlarna och en kvalitativ 
förbättring i servicen för de bofasta och deltidsboende. Särskilt i Stockholms skärgård har en 
del handlare också etablerat samarbeten med varandra, vilket har lett till stordriftsfördelar. 

2.4 Problemlösning och nya idéer 

I många fall har ö-borna gått samman och hjälpt till att hålla ordning på köerna till affärerna 
och att informera om hur man kan undvika trängsel och minska de risker som uppstått som en 
följd av pandemin. Två exempel är att på vissa öar behövde ö-borna vara proaktiva för att få ut 
myndigheternas dekaler och skyltning med information om pandemin i de fall där kommunen 
glömt bort öarna. På en ö hjälptes man åt att hålla ordning vid färjeterminalen och att skylta 
och leda besökare rätt till vandringsstigar och cykelvägar. Detta är något som samtliga öar har 
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haft gemensamt. Ö-borna har tagit gemensamt ansvar för att försöka se till att smittorisken 
minskat och lokala krafter har bidragit till att besöken kunnat göras på ett smittsäkert sätt. 
Exemplen är lika många som de öar där vi genomfört intervjuer. 

Samarbeten, lösningar och mobilisering av lokala krafter: 

● Glesa ut och minska antalet kunder (för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer); ett hushåll i taget på bed and breakfast; servering utomhus 

● Självbetjäning vid sjömackar och generellt mindre direktkontakt med besökare 
● Organisera och informera vid kajplatser, samt i offentliga utrymmen för att minska 

trängsel 
● Införande av flexibla bokningar 
● Mobilisera lokala volontärer som guider på museer – fasta stationer, besökarna går runt 

i mindre sällskap 
● Ta hand om kö vid matbutik 
● Information om båtturer, vandrings- och cykelleder, bättre skyltning 

Vi kan konstatera att en viss förändring av företagens värdeerbjudanden och affärsmodeller 
ägde rum, särskilt under 2020. Det handlar om utveckling av tjänster, till exempel plock av 
varor för avhämtning eller hemleverans från butikerna; utveckling av konserter på distans där 
en spelning eller föreläsning har hållits digitalt och att biljetten även omfattar en avhämtnings-
meny. Avhämtningsmenyer på restauranger har utvecklats och företagen har då inte enbart 
tänkt på sina intäkter. En företagare sålde och levererade hem julbord för enskilda hushåll, i 
vissa fall för hushåll bestående av en eller två personer så att ”ingen skulle bli utan julfirande”. 

Många företag ser att en ny typ av kommunikation kan utvecklas för att lägga grunden för 
framtida utveckling. Detta gäller exempelvis ökad användning av livesändningar av landskap 
eller särskilt attraktiva platser. Det sistnämnda uppskattas av långväga turister vars verklighet 
skiljer sig från den svenska. På en ö nämndes exempelvis hur en indisk familj tagit sig till Sverige 
och till ön för att undkomma trängseln i hemlandet och samtidigt få njuta av en plats där ”allt 
var stängt och där man inte riskerade att möta andra människor”. 

En del nämner att deras öar har fått större utrymme i respektive kommuns marknadsföring 
på grund av pandemin. Det sista är dock problematiskt eftersom många destinationsbolag ägs 
av privata aktörer. Det kan vara svårt för ö-företagen att få turistbyråerna att rekommendera 
deras verksamheter. Oftast beror antalet hänvisningar på om eller hur mycket man kan betala 
för sig, eller om personalen känner till vad ön kan erbjuda. 

Social teknologi och förbättrad tillgång till digital infrastruktur har möjliggjort exempelvis 
distansarbete från öarna, men de innovationer och nya affärsmodeller som utnyttjar digital 
teknologi är ännu i sin linda. Användningen av digital teknologi har lett till några nya idéer för 
framtiden, men har inte genererat många nya affärsmodeller för att öka kundunderlaget under 
pandemin. Det behövs ökad kunskap om konsumenten, samt utbildningsinsatser och stöd för 
utveckling av nya affärsmodeller där det digitala kan användas för att främja verksamheterna. 
Det är dock viktigt att poängtera att enligt informanterna är den digitala infrastrukturen inte 
helt utbyggd på alla öarna. Detta bekräftas också av Internetstiftelsens hemsida Bredbands-
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kollen.se. Under 2021 har ett stort antal företag hittat nya strategier och anpassat sina verksam-
heter med utgångspunkt från erfarenheterna under 2020. Under perioden 2020 och fram till 
halvårsskiftet 2021 kan följande innovativa lösningar konstateras: 

● Nya samarbeten och partnerskap 

I. 
II. 

Rabatterbjudanden vid besök på fler än ett företag 
Färjan varskor om hur många som kommer så att extrapersonal/vakt hinner 
tillkallas 

III. Utveckla strategier för att behålla stugägare – locka dem att bli del- eller heltids-
boende 

● Förändring av affärsmodeller 

I. Hämtmat, digital konsert och föreläsning på Internationella kvinnodagen är 
exempel på aktiviteter som slagit väl ut och som ledde till att flera företag 
erbjuder paketerbjudanden där konserter, föreläsningar och andra aktiviteter 
kopplas ihop med en hämtmatsmeny 

II. Hemleveranser av julbord anpassade till enskilda hushåll, samt utveckling av 
avhämtningsmenyer 

III. Hämta turister och besökare med egna färjor 
IV. Redan pågående initiativ eller nya verksamheter som låg på planeringsstadiet 

blir viktigare. Några exempel är guidning i naturen – en aktivitet vars efterfrågan 
har skjutit i höjden som en följd av pandemin), bärodling, etablering av ny pro-
duktion, till exempel av färdiga matlådor för ö-invånare och för stadsbor 

V. Tjänster har utvecklats – plock av varor för avhämtning eller hemleverans från 
butikerna 

VI. Anpassa verksamheten till dagsturister och spontangäster istället för tidigare 
fokus på förbokade grupperbjudanden 

2.5 Trafiken – en omdiskuterad fråga 

Då huvuddelen av intervjuerna genomfördes i början av 2021 bygger denna del av rapporten 
enbart på erfarenheterna från 2020. Känslorna svallade när vi ställde frågor om trafiken. 
Besöksnäringen är helt beroende av befintlig trafik för att få ut besökare till öarna: Men funge-
rande trafiklösningar är också fundamentala för att öbor ska kunna ha en fungerande vardag. 
En generell erfarenhet från pandemin är att rederierna tvingades begränsa antalet passagerare 
på passagerarfärjorna för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, särskilt under 
2020 men i viss utsträckning även under 2021. I vissa regioner gick myndigheterna också ut 
med uppmaningar att inte ta sig ut med färjorna till öarna. Detta gäller dock inte öar som 
trafikeras med bilfärjor. De sistnämnda har istället haft ett högre tryck under en stor del av 
pandemin. 

2.5.1 Exempel från 2020 

I skrivande stund har resestatistik för 2021 ännu inte blivit tillgänglig. I tabell 2 och 3 presen-
teras siffror över pandemins effekter på resandet under 2020 utifrån fyra exempel, nämligen 

17 

https://kollen.se


 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
  

    
  

 
   

 
  

    

 
 

  
 

  

SLUTR APPORT 

bilfärjorna till Vinön och Visingsö, samt resande med färje- eller linjetrafiken i Göteborgs södra 
skärgård (Styrsöbolaget) och Stockholms skärgård (Waxholmsbolaget). Gemensamt för öarna 
är att resandet har en stark säsongsbetoning. För att kunna förstå siffrorna för 2020 har vi även 
inkluderat 2018 och 2019. 

Tabell 2. Antal passagerare som reste med färjan till Vinön och Visingsö juni–augusti 2018–2020.  

Område  Juni–Augusti 
2018 

Juni–Augusti 
2019 

Juni–Augusti 
2020 

Vinön Antal 17 265 18 728 20 221 
 Procentuell 

förändring
 8,4 7,9 

Visingsö Antal 279 385 320 455 307 535 
 Procentuell 

förändring
 14,7 -4 

Källa: Trafikverket, resestatistik för färjetrafik i Trafikverkets regi. 

Som framgår ovan ökade antalet besökare till Vinön samtliga år. Detta gäller även pandemi-
sommaren 2020, då antalet besökare ökade med nästan 8%. Fördelat över hela året ökade 
antalet besökare med sammanlagt 4% jämfört med året innan. Statistiken visar att det är flest 
antal besökare under juli månad och att det höga antalet kvarstår även under augusti månad. 
Vinön utmärker sig vid en jämförelse med övriga öar i studien då det höga antalet besökare 
under besökstoppen minskar långsammare än på andra öar. Det sistnämnda gäller samtliga år. 
Informanterna beskriver besökarna sommaren 2020 som ”stadsbor som inte brukar komma 
hit”, ”många nya svenskar” och ”folk som vanligen inte semestrar i Sverige”. De flesta besö-
karna antas komma från Örebro. 

Resandet till Visingsö uppvisade ett delvis annorlunda mönster. Antalet besökare minskade 
med 4% under pandemisommaren 2020 jämfört med sommaren innan. Informanterna 
förklarade minskningen med att sommarsäsongen började något senare. ”Folk väntade in i det 
sista med sina bokningar” och ”bokningarna kom igång mycket senare”. Detta beror sannolikt 
på den allmänna osäkerheten kring resandet under 2020. Under delar av våren och sommaren 
var resandet begränsat till de 20 milen närmast bostaden. Detta gjorde sannolikt att många 
avvaktade. Informanterna menade också att när bokningarna och resandet väl kommit igång 
”så brakade det loss”. Statistiken visar att antalet besökare ökade något från och med mars 
månad, med en dramatisk ökning under juli månad. Därefter minskade antalet besökare 
snabbt. Besökstoppen varade något längre under 2020 än under tidigare år. Det var en hel del 
turister som reste med bil, men en grupp som tydligt står ut är cykelturisterna. Enligt 
informanterna utgjorde de senare den klart dominerande turistgruppen. 
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Tabell 3. Antal passagerare som reste med färja till Göteborgs södra skärgård och Stockholms 
skärgård juni-augusti 2018–2020. 

Område Juni–Augusti 
2018 

Juni–Augusti 
2019 

Juni–Augusti 
2020 

Göteborgs södra 
skärgård 

Antal 848 417 869 612 541 122 

 Procentuell 
förändring 

 2,49 -37,8 

Stockholms 
skärgård 

Antal 1 004 099 1 008 988 737 462

 Procentuell 
förändring 

 4,87 -26,9 

Källa: Styrsöbolaget (2021) Resestatistik; Waxholmsbolaget (2021) Resestatistik. 

I Göteborgs södra skärgård (tabell 3) minskade antalet resenärer till skärgården med 37,8% 
under sommaren 2020 jämfört med 2019. En förklaring till den kraftiga minskningen var den 
mediala uppmärksamheten kring utbrottet och smittspridningen av Covid-19 på ön Vrångö 
efter en körfestival i slutet av maj, som även spreds till andra öar i Södra skärgården. Att det 
lokala utbrottet fick stora konsekvenser för hela Södra skärgården ses tydligt i passagerar-
trafiken då det normalt sett är juli månad som är den månad då flest resenärer åker ut. Under 
2020 inträffade restoppen däremot under augusti månad, dvs det blev en förskjutning. Detta 
ligger i linje med intervjuer på andra håll där det framgår att reserestriktionerna under början 
av sommaren sannolikt ledde till att en del semesterfirare avvaktade innan de bestämde sig för 
att resa iväg. Ett annat mönster i Göteborgs södra skärgård är att antalet resenärer var något högre 
under oktober och november jämfört med tidigare år, men lägre än under övriga månader.  

Antalet resande till Stockholms skärgård minskade med 26,9% under sommarmånaderna 
2020. Till skillnad från andra områden kan vi i detta fall jämföra utfallet från resestatistiken 
med data från mobilmaster som Skärgårdsstiftelsen låtit sammanställa och som visar hur 
många turister som rört sig i olika delar av skärgården. Resultatet visar att bortfallet inte är 
jämnt fördelat. Öar som ligger närmast fastlandet har fått flest besökare under sommaren 2020, 
medan öar som ligger lite längre ifrån har fått färre besökare. Företagare på öar i Stockholms 
skärgård har även framfört att tillämpningen av restriktionerna, dvs hur många passagerare 
man tagit ombord, har skilt sig åt i olika delar av skärgården. Vi har inte haft möjlighet att 
bekräfta detta. I Stockholms skärgård har däremot antalet resande under vinter, vår och höst 
varit större än under tidigare år. Detta beror sannolikt på att många fritidshusägare valt att 
arbeta från ön. 

2.5.2 Regionala skillnader i resandet 

Det finns tydliga regionala skillnader i resandet. Detta framgår vid en sammanställning av 
intervjuerna och statistiken, men även av frisvaren i den enkät som redovisas längre ned i rap-
porten. Generellt sett var de negativa konsekvenserna mer påtagliga under sommarsäsongen 
2020. Under sommarsäsongen 2021 var restriktionerna inte lika stränga, bland annat kunde en 
del utländska båtturister återvända vilket påverkade utvecklingen i positiv riktning. Resultatet 
visar att vissa skärgårdar har haft det svårare än andra under pandemin. 
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Bild 3. Sammanställning över regionala skillnader i resandet och dess konsekvenser. 

Stockholms norra och södra skärgård, samt
yttre skärgården och Roslagens skärgård 

Waxholmstrafiken begränsade antalet 
passagerare. Trafikanter uppmanades att inte
besöka skärgården. Budskapet löd: "Antalet 

platser på våra fartyg är kraftigt begränsat för att 
vi ska hålla avstånd. Avstå från att resa med 

oss.", "Bli inte strandsatt under din ledighet."
(Waxholmsbolaget, 2020). 

Göteborgs södra skärgård 
Antalet dagturister minskade. Tappet uppgick till

en tredjedel av passagerarna på
passagerarfärjorna under sommaren 2020

jämfört med 2019 (Styrsöbolaget, 
Trafikinformation, 2020). 

Stockholms mellersta skärgård och öar närmast 
fastlandet 

Enligt skärgårdsstiftelsens analys av
mobiltelefontrafiken i skärgården under 2019-

2020 ökade trafiken till vissa öar i mellersta 
skärgården, då främst öar som ligger närmare 
fastlandet och som kan nås av färjor som går 

från centrala Stockholm. 

Övriga öar i norra, mellersta och södra Sverige 
Antalet dagbesökare ökade, men dessa kunde 

inte kompensera för uteblivna utländska 
båtturister och bussturister. Öar som traffikerats 

med bilfärjor fick ett ökat eller nästintill 
oförändrat antal besökare. Många öar som 
trafikeras med passagerarfärjor har haft en

minskning i antal besökare. Vissa norrländska
rederier skickade färjor till Stockholmsområdet. 

Regionala 
skillnader 

Vad gäller dagturismen finns det skillnader mellan regionerna, men också mellan olika öar 
inom en och samma region. Tillgängligheten, dvs hur lätt eller svårt det är att ta sig till och från 
öarna har påverkat dagturismen. Många dagsturister har sökt sig till kusterna, men inte alltid i 
lika hög grad ut till öarna. Öar som har fast landförbindelse med en bro eller en bilfärja har haft 
fler besökare. På öar med passagerarfärjor har det varit stora variationer mellan öarna, men 
också mellan regionerna. 
I Stockholmsområdet bibehöll Waxholmsbolaget sin uppmaning att inte åka ut i skärgården 
även efter att regeringen hävt sin avrådan om icke-nödvändiga resor inom Sverige 13 juni 2020. 
Eftersom många företagare ute på öarna hade anpassat sina verksamheter utifrån Folkhälso-
myndighetens restriktioner, skapade rederiets uppmaning att inte åka ut i skärgården irritation 
och frustration. Det finns ett antal öar som trafikeras med personfärjor främst i Stockholms 
mellersta skärgård där antalet dagsturister ökade, medan de minskade i Stockholms södra 
skärgård och i Roslagen (Skärgårdsbarometern, 2020). Sommarsäsongen 2020 varade längre 
under hösten i Stockholms skärgård jämfört med 2019. 

Sammanfattningsvis upplevde företagare i Roslagens och Stockholms södra skärgårdar 
överlag en sämre tillströmning av dagbesökare än Stockholms mellersta skärgård. Den 
mellersta skärgården i Stockholm är lättare tillgänglig via personfärjor från centrala Stockholm. 
Till Roslagens öar och även till Stockholms södra skärgård krävs oftast kollektivtrafik eller bil 
till färjeläge, vilket gör att tillgängligheten till och från öarna dels är med anknytningar men 
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också att det under pandemin varit förknippat med viss osäkerhet om man kan komma med 
till och från öarna. 

Göteborgs södra skärgård har också drabbats av flera klusterutbrott, varav ett i juni 2020, ett 
i maj 2021, samt ett i november 2021. För de företag på öar som drabbades under 2020 var det 
svårt att ta igen det tillfälliga tappet under sommarsäsongen 2020. Trots detta var det en del 
verksamheter som ökade sin omsättning, till exempel gäststuge- och husuthyrning. I just detta 
fall är närheten till storstaden Göteborg och det faktum att skärgården är relativt lättillgänglig 
något som bidrog till att minska turisttappet under 2020. Besökarna från närområdet sökte sig 
i högre utsträckning norrut i Bohusskärgården. Under 2021 har viss verksamhet i Södra 
skärgården återhämtat omsättningsminskningen. Dessutom påverkade klusterutbrotten under 
2021 resandet till skärgården på ett mindre dramatiskt sätt jämfört med 2020 eftersom många 
av de drabbade och av ö-befolkningarna var vaccinerade och eftersom utbrotten skedde strax 
före och strax efter sommarsäsongen. 

I enkäten uppges att antalet dagsturister (från bilfärjor, personfärjor och privata båtar) 
ökade på öarna i norra mellersta och södra Sverige. Dagbesökarna bidrog till att dämpa effek-
terna av andra målgruppers frånvaro. Kategorin dagbesökare omfattar tidigare besökare men 
också förstagångsbesökare. Många besökare stannade längre och flera återkom under säsongen 
och året. Utifrån sammanställningen av intervjusvaren och av den enkät som presenteras 
längre fram i rapporten framgår att öar och skärgårdar utanför storstadsregionerna har dragit 
till sig många besökare från de omgivande regionerna. Även här är det dock tillgängligheten 
till bilfärjor, personfärjor och gästhamnar som har varit avgörande för att besökarna att ta sig 
till öarna. 

Över hela landet är trafikfrågan av och till ett mörkt moln vid horisonten. Det finns ett antal 
brister i trafiken och många ser trafiklösningarna som otillfredsställande. I vissa fall upplevde 
öbor och ö-företagare att transportlösningarna var tillfälliga, vilket skapade en del osäkerhet 
och försvårade besöksnäringsföretagarnas strategier och beslut. Ett exempel på detta är 
Holmön, som vid ett flertal tillfällen har drabbats av utmaningar gällande färjetrafiken och som 
under hösten 2021 riskerade att bli helt utan färja. 

2.6 Brister i infrastruktur och service som blottar öars sårbarhet 

Diskussionen om trafiken till och från öarna rörde dock inte enbart sommarturismen. Utifrån 
intervjumaterialet kan vi dra några slutsatser som är viktiga för besöksnäringens utveckling på 
sikt. På flera håll vittnar öborna om att färjorna är gamla och att det exempelvis saknas lämpliga 
lösningar för sjuktransporter. Ett exempel är att det saknades lösningar för att transportera 
misstänkt smittade under pandemins första månader. I början var det inte heller möjligt att 
transportera misstänkt smittade med ambulanshelikopter. Regionala myndigheter förväntar 
sig att rederierna ska lösa en hel del problem som rederierna saknar möjlighet att lösa. Frågan 
om sjuktransporter är viktig inte bara för de boende, utan också för besöksnäringen. Att ha en 
fungerande infrastruktur som möjliggör att man kan ta hand om personer på ett lämpligt sätt 
när något händer är viktigt för att skapa förtroende för öar och skärgårdar som destinationer. 
Öar i Norrland är särskilt utsatta eftersom de regionala resurserna är knappare än i storstads-
områdena, men brister i infrastrukturen har blivit synligare än tidigare över hela landet. 
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Det är också tydligt att personresor med linjetrafik har skapat en högre smittorisk än 
direktresor. Efter ett coronautbrott i Göteborgs skärgård avråddes befolkningen aktivt via 
media från att resa med skärgårdsfärjorna. Detta efter att man konstaterat att linjetrafiken 
mellan öar innebär en hög risk för smittspridning. Generellt sett har myndigheter och rederier 
avrått från resor till öar och skärgårdar. Detta upplevs som problematiskt av ö-samhällena, 
eftersom inkomsterna från turismen är helt avgörande för många öbors inkomster.  

3. Ö- och skärgårdsföretagandet i siffror  

3.1 Bakgrund 

I syfte att komma så nära en totalundersökning som möjligt har vi med hjälp av tillgängliga 
databaser och geografiska uppgifter (Bisnode Infotorg, Retriever Business) gjort en kartlägg-
ning av alla företag som är registrerade på öar och i skärgårdar (Merouani, 2020). En tydlig 
avgränsning i denna del av studien är att de företag som inkluderats är eller har varit regis-
trerade på just öar och/eller skärgårdar som saknar en fast broförbindelse. Nästan alla skär-
gårdskommuner och de kommuner där våra större insjöar är belägna består av både fastland 
och öar. Datainsamlingen har haft som mål att fånga upp ö-baserade företag. Detta innebär att 
företag i skärgårds- och ö-kommuner som är verksamma på fastlandet har exkluderats från 
studien.2 Vår databas täcker ca 7 500 företag, varav drygt 6 600 är företag i alla bolagsformer 
som under de senaste åren är eller har varit verksamma på en ö utan fast landförbindelse (bro). 
Utöver företag omfattar datan också samfällighetsföreningar, bredbandsföreningar och andra 
samarbetsorganisationer. Dessa ingår inte i föreliggande studie. Datan omfattar aktiva och 
inaktiva företag, dvs nyligen startade företag, befintliga företag som aktivt bedriver sin verk-
samhet, men också företag som har lagts ned, avregistrerats, likviderats eller gått i konkurs 
under de senaste åren (Databas över företag på öar och i skärgårdar). 

Definitionen av besöksnäring och/eller turism är bred och spänner över flera delbranscher. 
Tillväxtverket, den myndighet som ansvarar för att ta fram statistik över besöksnäringen, 
använder följande kategorier för att definiera besöksnäringen: Inkvartering, fritidshus, restau-
rang, flyg, övriga transporter, hyrbil och närliggande hyresverksamhet, resebyråer, kultur, sport 
och fritid, samt detaljhandel (Tillväxtverket, 2021). Vi har följt Tillväxtverkets kategorier och 
har utifrån branschkoder (SNI, 2007) klassificerat samtliga företag i databasen. I flertalet fall 
har vi granskat enskilda företagsverksamheter för att klassificera dem så korrekt som möjligt. 
Vi har definierat besöksnäringsföretag som ”företag med sin huvudsakliga verksamhet inom 
transport, hotell- och restaurang, kultur, nöje och fritid, och uthyrning av fastigheter men också 
detaljhandel, såsom livsmedelsbutiker, bagerier, mm” eftersom dessa företag är beroende av 
både turister och fritidshusägare. Av de cirka 6 600 skärgårdsföretagen har vi klassificerat nära 
1 700 (alla juridiska former) som verksamma inom just besöksnäring. De företag som inne-

2 Tillgängliga databaser över företag anger vanligtvis den administrativa indelningen i en region, inte den geografiska 
indelningen. Som exempel: Blidö i Norrtälje kommun har ett postnummer som omfattar många mindre öar, bland annat 
Gräsö. Exempelvis Ramsö i Vaxholms kommun har ett postnummer som ön delar med andra områden i Vaxholms kommun. 
Landsort har en liknande situation inom Nynäshamns kommun. För att selektera bort företag i respektive kommun som inte 
ligger på öar har varje företags adress sökts eftersökts med hjälp av olika digitala verktyg. Se Merouani (2020). 
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fattar SNI-huvudgrupperna Detaljhandel, Fastighetsverksamhet, Hotell- och restaurang, Kultur, 
nöje och fritid, Transport och magasinering samt Uthyrning och leasing (SNI, 2007). Några 
undergrupper i detta urval och till delar kanske lite typiskt för företag på öar och i skärgårdar 
utgörs av verksamheter som Artistisk verksamhet, Butikshandel (särskilt med fisk och skaldjur), 
Livsmedelshandel, Havs och sjöfart (passagerartrafik såväl som godstrafik), Kultur, nöje och 
fritid, Litterärt och konstnärligt skapande, Restaurangverksamhet, Stugbyar och Vandrarhem, 
Turist och bokningsservice, Taxi, samt Uthyrning och förvaltning av fastigheter. 

Företagen i besöksnäringen drivs i olika juridiska former där cirka 600 företag (ca 45 
procent) är aktiebolag, cirka 600 drivs som enskild näringsidkare (enskild firma) och där övriga 
har formen handels- och kommanditbolag eller enkla bolag (ca 400). Gruppen Besöksnäring 
består av en något större andel aktiebolag och en lite mindre andel med bolagsformen enskild 
näringsidkare jämfört med gruppen Övriga branscher som omfattar alla företag som inte kan 
klassificeras som besöksnäring och där bolagsformerna är betydligt mer spridda. Uppgifter om 
företagen varierar efter juridisk form. För aktiebolag är det möjligt att i många fall få fram 
nyckeltal såsom omsättning, rörelseresultat samt bolagets status (aktivt, vilande, avregistrerat, 
konkurs, med mera) för en period som sträcker sig över flera år. För andra bolagsformer såsom 
handels- och kommanditbolag och enskild näringsidkare är informationen mer begränsad. För 
kategorin övriga bolagsformer finns endast uppgifter om när företaget är registrerat, dess 
branschtillhörighet, adress, samt huruvida det är aktivt, vilande eller avregistrerat. 

I detta avsnitt används också underlag över branscher, företag och företagens ekonomi som 
hämtats från SCB, Tillväxtanalys och Konjunkturinstitutet. Denna data används i komplet-
terande syfte och för att spegla den data som vi samlat in för ö- och skärgårdsföretag. Den 
kompletterande informationen omfattar uppgifter över nyföretagande och konkurser över tid 
i olika branscher samt uppgifter om aggregerad nivå över företagens ekonomi. Så långt som det 
har varit möjligt har vi försökt fånga in och fokusera på branscher som är relaterade till 
besöksnäringen (SNI 2007): 47 detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar; 49–53 
transport- och magasineringsföretag; 55–56 hotell och restauranger; 79 resebyråer och rese-
arrangörer; turistbyråer, samt 90–93 enheter för kultur, nöje och fritid. Olika statistiska källor 
använder sig av lite olika klassificeringar och slår ibland ihop branschundergrupper, vilket gör 
att det inte alltid är möjligt att göra fullständiga jämförelser.  

3.2 Nyföretagande och företagsnedläggningar 2018–2021 

Nyföretagande kan ses som en grundläggande indikator på dynamiken i näringslivet. Inom 
forskningen används nyföretagande ofta som en indikator på förnyelse och entreprenörskap 
(Shane, 2003). En fråga är om antalet nybildade företag på öar och i skärgårdssamhällen i 
Sverige kan ha påverkats av pandemin och restriktionerna som infördes under 2019. Till-
gängliga data över nyetableringar i Sverige (Tillväxtanalys, 2021) och internationella studier av 
pandemins effekter på nyföretagande har visat att antalet nya företag har ökat kraftigt under 
pandemin jämfört med tidigare år (Haltiwanger, 2021). 
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Diagram 1. Antal nyregistrerade företag (alla bolagsformer) på ö- och skärgårdssamhällen 
2018–2021. Besöksnäring och övriga branscher. 
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Källa: Databas över företag på öar och i skärgårdar. 

Diagram 1 beskriver antalet nyregistrerade företag på öar (alla bolagsformer) mellan 2018 och 
2021. Den sista observationen är från 31 oktober. Observationerna omfattar grupperna 
”Besöksnäring” och ”Övriga branscher”. Antalet nyregistrerade företag inom besöksnäringen 
var som högst under 2019 (drygt 60 företag) och minskade något under 2020 (knappt 50) och 
2021 (knappt 40 företag, med förbehåll för den kortare observationstiden). En försiktig slutsats 
är att pandemin i jämförelse med tidigare år kan ha haft en viss inverkan på nyföretagandet 
inom besöksnäringen. Till skillnad från besöksnäringen uppvisar gruppen Övriga branscher ett 
tydligt ökat nyföretagande bland ö- och skärgårdssamhällen under 2020. År 2021 är inte komp-
lett (på grund av fördröjning i statistiken), därför går det inte att jämföra med tidigare år. Det 
verkar emellertid som att antalet nyetableringar inom besöksnäringen under 2021 ligger på en 
lägre nivå jämfört med perioden 2018–2020. Detta gäller även för gruppen Övriga branscher. 

När vi jämför nyföretagandet på öar med utvecklingen i hela Sverige, visar resultatet att 
nyföretagandet i landet ökade betydligt mer än på öarna under pandemiåret 2020 (Diagram 2). 
En del branscher såsom detaljhandeln uppvisade en tydlig uppgång medan hotell- och restau-
rangnäringen och företag inom kultur, nöje och fritid hade en nedgång i antalet nyetableringar. 
Siffrorna för 2021 är inte heller här fullständiga och därmed inte helt jämförbara men tillgänglig 
information antyder att antalet nyregistreringar har minskat under 2021. 
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Diagram 2. Antal nyregistrerade företag (alla bolagsformer) i Sverige 2018–2021. Utvalda 
branscher. 
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Källa: Tillväxtanalys, Nystartade företag. Detaljhandeln saknar data för 2018. Egen bearbetning. 

Vi har sammanställt uppgifter över företagsnedläggningar på öar och i skärgårdar för samma 
period. Förklaringarna till varför företag upphör med sin verksamhet, likvideras eller går i 
konkurs är många. En nedläggning eller en konkurs behöver inte nödvändigtvis kopplas till ett 
misslyckande. Konkurser betraktas av vissa ekonomer som ett uttryck för ekonomisk omvand-
ling och förnyelse där obsoleta branscher och företag rensas ut. Orsakerna kan, enligt mer än 
ett århundrade av samlad forskning, kopplas både till individrelaterade faktorer (företagaren, 
entreprenören), till strukturella faktorer såsom företagets juridiska form, dess ålder, storlek och 
branschtillhörighet, liksom till faktorer i företagets omgivning som konjunktursvängningar, 
kriser och exogena chocker (Box et al., 2018). Pandemin kan betraktas som en kris och exogen 
chock som slagit olika mot olika branscher. Vår sammanställning (Diagram 3) visar att antalet 
nyetableringar inom besöksnäringen under 2021 ligger på lägre nivå jämfört med perioden 
2018 till 2020. Detta gäller även för gruppen Övriga branscher. Jämfört med denna grupp före-
faller emellertid besöksnäringen haft färre nedläggningar under 2020; gruppen Övriga bran-
scher uppvisar en lika hög nedläggningsfrekvens år 2020 som under 2019. En tentativ slutsats 
kan alltså vara att besöksnäringen på öar och skärgårdar i allmänhet inte drabbades lika hårt 
som företag i andra branscher. 
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Diagram 3. Antal avregistrerade företag (alla bolagsformer alla nedläggningssätt) på ö- och 
skärgårdssamhällen 2018–2021. Besöksnäring och övriga branscher. 
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Källa: Databas över företag på öar och i skärgårdar. 

Diagram 4. Antal företagskonkurser (alla bolagsformer) i Sverige 2018-2021. Utvalda branscher.  
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Källa: SCB, Konkurser efter region, näringsgren SNI 2007, företagsform och månad. Egen bearbetning. 

Tillgänglig nationell statistisk över konkurser där andra former av företagsnedläggning än just 
konkurs utelämnas (till exempel likvidation) visar att antalet konkurser inom hotell- och 
restaurang, resor och transport ökade under 2020 (Diagram 4). Särskilt märkbar i absoluta 
termer är antalet konkurser inom hotell- och restaurang. Detaljhandeln uppvisar under 2020 
en minskning i antalet konkurser och detsamma gäller för 2021. I det resultat som presen-
terades i kapitel två framgick att det ökade antalet deltidsboende och fritidshusägare som valde 
att stanna på sina respektive öar under 2020 och delvis under 2021 bidrog till att öka omsätt-
ningen för dagligvaruhandeln. Den aggregerade bilden över konkurser för hela riket speglar 
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delvis bilden över företagens överlevnadsvillkor på öar och i skärgårdssamhällen, men det 
förefaller här som om nedläggningarna inom besöksnäringen inte ökade på ett påfallande sätt 
under pandemin. 

Visingsö. Foto: Lionmats. 

3.3 Förändring i företagens omsättning 2018–2020 

Vi har samlat in data över ö- och skärgårdsföretagens omsättning under åren 2017–2020 i syfte 
att observera om pandemin haft en effekt på företagens ekonomi. Konjunkturinstitutet har 
under Covid-19-krisen genomfört specialundersökningar av företagens ekonomi och det är i 
viss utsträckning möjligt att spegla förändringar av företagens villkor i riket i stort mot företag 
inom besöksnäringen på öar och i skärgårdar. Antalet företag som ingår i den databas som har 
byggts upp under projektet varierar från år till år. Vi har i genomsnitt uppgifter om cirka 1 500 
företags ekonomiska situation per observationsår. Ungefär 400 av dessa har sin verksamhet 
inom besöksnäringen.3 Just dessa uppgifter avser företag som drivs som aktiebolag. Det finns 
en påtaglig sannolikhet att tillgänglig data för 2020 inte är komplett, eller att den kan vara något 
missvisande eftersom det sista datauttaget från befintliga källor gjordes sista oktober 2021. Det är 
möjligt och även troligt att inte alla företag hann redovisa sina bokslut för 2020 när datan som 
ligger till grund för denna rapport sammanställdes. Vi har analyserat ifall företagen hade en 
förändrad omsättning under perioden 2018–2020. Exempelvis: förändring av ett företags omsätt-
ning år 2018 mäts som skillnaden mellan dess omsättning år 2017 och 2018. Därefter har beräk-
ningarna klassificerats utifrån om företagen haft en minskad, oförändrad eller ökad omsättning. 

Antalet aktiebolag inom just besöksnäringen består av cirka 400 företag. Omsättningss-
iffrorna för denna grupp ger vid handen att 50 procent av företagen hade en ökad omsättning 
både under 2019 och 2020 jämfört med föregående år. Två procent hade oförändrad omsätt-
ning och 48 procent hade en minskad omsättning (Tabell 4). Det går alltså inte att se att pan-
demin skulle ha lett till en markant omsättningsminskning under 2020. Detta gäller för hela 
besöksnäringen på öar och skärgårdar, även om enskilda företag givetvis kan ha fått en minskad 
omsättning till följd av pandemin. Föregående avsnitt visade också att ett antal företag inom 

3 Antalet observationer varierar. För en del företag saknas uppgifter för enskilda år; några företag avvecklas under observa-
tionsperioden samtidigt som andra tillkommer, osv. Data för 2021 har samlats in fram till och med sista oktober. 
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besöksnäringen hade lagts ner under både 2020 och 2021, om än i mindre utsträckning jämfört 
med 2019. Jämfört med gruppen Övriga branscher (Tabell 5) förefaller företagen inom besöks-
näringen ha haft en lägre andel företag med minskad omsättning under pandemiåret 2020. I 
gruppen ”Övriga branscher” hade 54 procent en minskad omsättning och 45 procent en ökad 
omsättning. 

Tabell 4. Besöksnäring i ö- och skärgårdssamhällen. Omsättningsförändring 2018–2020 
(procentuell fördelning). 

Minskad Oförändrad Ökad n 
2018 39 2 59 385 
2019 48 2 50 406 
2020 48 2 50 363 

Källa: Databas över företag på öar och i skärgårdar. 

Tabell 5. Övriga branscher i ö- och skärgårdssamhällen. Omsättningsförändring 2018–2020 
(procentuell fördelning). 

Minskad Oförändrad Ökad n 
2018 50 2 48 1113 
2019 53 1 46 1155 
2020 54 1 45 1026 

Källa: Databas över företag på öar och i skärgårdar. 

I gruppen ”Besöksnäring” ingår, som tidigare angetts, flera olika branscher. I vissa av dessa, 
som resebyråer, researrangörer och turistbyråer, är antalet företag i ö- och skärgårdssamhällen 
påtagligt få. I andra branscher är observationerna fler och det blir då mer meningsfullt att bryta 
ut olika undergrupper. Vi väljer här att redogöra för branscherna detaljhandel, hotell- och 
restaurang, kultur, nöje och fritid, samt transporter eftersom antalet företag är större i dessa 
grupper. Här blir det tydligt att det är påtagliga skillnader mellan hur det har gått för olika 
verksamheter inom besöksnäringen på öar och i skärgårdar. Tabell 6 beskriver företagen i 
detaljhandeln. Det är uppenbart att en större andel företag inom denna bransch uppvisade en 
ökad omsättning under pandemiåret 2020 jämfört med de två föregående åren. Det främsta 
skälet till detta är, som framgår av kapitel två i denna rapport, att ett stort antal fritidshusägare 
och deltidsboende valde att stanna kvar på sina respektive öar under större delar av året. Detta 
stämmer överens med den allmänna nationella trenden där människor som kunde arbeta 
hemifrån, eller som av andra skäl inte behövde vara i stan valde att bosätta sig i sina fritids-
bostäder för att undkomma den högre smittorisken i större städer och tätorter. En ytterligare 
anledning är att en stor andel av befolkningen fick lov att semestra hemmavid, eller valde att 
inte åka iväg för att undgå smittorisken (Rytkönen, et al., 2021). 

En närmast omvänd bild ges av hotell- och restaurangnäringen i skärgårdar och på öar 
(Tabell 7). Visserligen finns en viss allmän tendens till en allt större andel företag som uppvisar 
minskad omsättning över tid, men år 2020 är andelen med minskad omsättning hela 60 
procent. I likhet med hotell och restauranger i många andra delar av landet är det högst troligt 
att pandemin och restriktionerna hade en påtaglig effekt på företagen inom denna bransch. 
Samtidigt går det inte att komma ifrån att över en tredjedel av dessa uppvisade en ökad 
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omsättning under pandemiåret 2020 jämfört med 2019. Gruppen inom kultur, nöje och fritid 
(Tabell 8) uppvisar en högre andel aktiebolag med ökad omsättning under pandemiåret; här 
var det snarare under föregående år då en större andel hade minskningar i sin omsättning. 
Antalet observationer är dock tämligen få. Slutligen uppvisar gruppen aktiebolag inom trans-
port över tid en större andel företag med minskad omsättning (Tabell 9). 

Tabell 6. Detaljhandel i ö- och skärgårdssamhällen. Omsättningsförändring 2018–2020 
(procentuell fördelning per år). 

Minskad Oförändrad Ökad n 
2018 45 1 54 105 
2019 53 0 47 112 
2020 37 1 62 98 

Källa: Databas över företag på öar och i skärgårdar. 

Tabell 7. Hotell- och restaurangnäring i ö- och skärgårdssamhällen. Omsättningsförändring 
2018–2020 (procentuell fördelning per år). 

Minskad Oförändrad Ökad  n 
2018 30 0 70 67 
2019 47 0 53 77 
2020 60 2 38 63 

Källa: Databas över företag på öar och i skärgårdar. 

Tabell 8. Företag inom kultur, nöje och fritid i ö- och skärgårdssamhällen. 
Omsättningsförändring 2018–2020 (procentuell fördelning per år). 

Minskad Oförändrad Ökad n 
2018 39 0 61 28 
2019 57 0 43 30 
2020 45 0 55 31 

Källa: Databas över företag på öar och i skärgårdar. 

Tabell 9. Transportföretag i ö- och skärgårdssamhällen. Omsättningsförändring 2018–2020 
(procentuell fördelning per år). 

Minskad Oförändrad Ökad n 
2018 33 2 65 104 
2019 42 4 54 104 
2020 58 3 39 95 

Källa: Databas över företag på öar och i skärgårdar. 

Konjunkturinstitutet har under pandemin genomfört ett antal extraundersökningar (enkäter) 
av svenska företags omsättning. Under år 2020 utfördes 14 separata undersökningar där 
företagen fick besvara frågor om hur omsättningen påverkats de senaste två veckorna jämfört 
med normalt.4 Vi har i syfte att få ett jämförelsematerial med våra data valt ut ett antal branscher 

4 Konjunkturinstitutet, Covid-19 – tillfälliga extramätningar, m.m. Undersökningarna utfördes mellan 11 maj 2020 och 13 
januari 2021. Se https://www.konj.se/statistik-och-data/covid-19-relaterat/extramatningar/2021-01-19-omsattningen-i-handeln-
minskar-nagot.html#files 
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från Konjunkturinstitutets extraundersökningar som är relaterade till vår definition av 
besöksnäring i på öar och skärgårdar. Siffrorna är inte helt jämförbara eftersom de branscher 
och verksamheter som ingår i vår egen databas inte helt täcks av Konjunkturinstitutets under-
sökningar. Databasen över ö- och skärgårdsföretag bygger dessutom på faktiska balans- och 
resultaträkningar under perioden 2017–2020; Konjunkturinstitutets underlag bygger på enkät-
svar där företagen för särskilda perioder under 2020 själva bedömer förändringar i sin omsätt-
ning. Vi har använt underlagen från de 14 undersökningarna som genomfördes under 2020 
och har beräknat den genomsnittliga andel företag som uppgett antingen minskad, oförändrad 
eller ökad omsättning.5 Vi har valt branscherna detaljhandel, dagligvaruhandel (undergrupp 
inom detaljhandel), hotell- och restaurang, samt researrangörer och resebyråer (Tabell 10).  

Konjunkturinstitutets data visar att i genomsnitt över två tredjedelar av de svenska företagen 
inom dagligvaruhandeln fick en ökad omsättning under 2020. Detaljhandeln i stort uppvisar 
en något annorlunda bild där i genomsnitt lite mer än hälften av företagen uppger en minskad 
omsättning och en dryg tredjedel uppvisar en ökad omsättning under pandemiåret 2020. I 
jämförelse med detaljhandelsföretag i ö- och skärgårdssamhällen – där en stor del av företagen 
är verksamma inom dagligvaruhandel och livsmedelshandel – går det att se vissa likheter med 
en ökning av omsättningen i detalj- och livsmedelshandel i landet i stort. Vad gäller resebyråer 
och researrangörer uppger samtliga (100 procent) av företagen att omsättningen har minskat 
under pandemiåret 2020. I hotell- och restaurangnäringen var det endast tre procent av de 
under sökta företagen som uppgav att de upplevde en oförändrad eller ökad omsättning och 
att hela 97 procent uppgav minskad omsättning. När vi jämför dessa siffror med den till-
gängliga informationen för ö- och skärgårdsföretag inom hotell- och restaurang (Tabell 10) ser 
vi att 60 procent av företagen i denna bransch uppvisade en minskad omsättning och att 40 
procent hade oförändrad eller ökad omsättning. Siffrorna är inte helt jämförbara men resul-
taten för ö- och skärgårdsföretag antyder att pandemin möjligen inte har haft samma negativa 
effekt för hotell och restauranger som för besöksnäringen i allmänhet. 

Tabell 10. Förändringar i svenska företags omsättning under 2020 i utvalda branscher. 
Procentuell fördelning. 

Minskad Oförändrad Ökad 
Dagligvaruhandel 23 10 67 
Detaljhandel 53 11 36 
Hotell- & restaurang 97 1 2 
Researrangörer & -byrå 100 0 0 

5 Undersökningarna från Konjunkturinstitutet består av tvärsnitt för olika perioder under 2020 där företagen bedömer hur 
omsättningen har förändrats jämfört med de två föregående veckorna. Den ursprungliga datan omfattar från början nio 
svarsalternativ: minskat med 76–100 procent; minskat med: 51–75 procent; minskat med: 26–50 procent; minskat med: 1–25 
procent; inte påverkats alls; ökat med: 1–10 procent; ökat med: 11–20 procent; ökat med: 21–30 procent; ökat med mer än 30 
procent. Vi har bearbetat denna data och beräknat genomsnitt och därefter skapat tre kategorier: minskad, oförändrad och 
ökad omsättning. 
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Åstol, Public domain, via Wikimedia Commons. 

3.4 Självuppskattad omsättningsförändring 

Som ett komplement till analyserna av omsättningsförändringar under pandemin året 2020 
presenteras nedan även de självuppskattningar som ö-företagen fick ange i enkäten. Svaren 
indikerar liknande resultat. Enkätens öppna svar visar på att det varit mycket stor variation i 
omsättningsförändringarna mellan företag och branscher på öarna. Verksamheterna är oftast 
mer småskaliga och externa förändringar (till exempel pandemin) kan ge stora utslag på 
omsättningen, men även större företag har stora förändringar i omsättningen. 

Tabell 11. Omsättningsförändring ö- och skärgårdsföretag 2020. Besöksnäring och övriga 
branscher (procent). 

Besöksnäring Övriga branscher 
Minskat över 50% 10 14 
Minskat 10–49% 31 20 
Minskat 5–9% 3 3 
Varit oförändrad 18 31 
Ökat 5–9% 7 10 
Ökat 10–49% 16 15 
Ökat över 50% 8 7 
Verksamheten pausad under 2020 4 2 
Vet ej 2 

n = 68 n = 61 

I likhet med Tillväxtverkets studie Pandemins effekter på hotell- och logiverksamhet i Sverige 
(Tillväxtverket, 2020), har större hotell och konferensanläggningar överlag drabbats av 
betydligt lägre beläggningsgrad och minskad omsättning jämfört med 2019. Både resultat från 
enkäten i denna studie och stickprov i företagsdatabasen pekar på att större hotell och 
pensionat på svenska öar visar på stora minskningar i sin omsättning. Minskningen uppgår till 
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mellan 25 och 50 procent av tidigare omsättning. Eftersom dessa anläggningar både är stora 
arbetsgivare på öarna och viktiga kunder för andra företag och branscher, kan de negativa 
följdeffekterna, både på kort och lång sikt bli kännbara. I enkäten uppger flertalet företrädare 
för större och mindre anläggningar att de valt att skjuta upp investeringar de planerat 
genomföra. I tidigare studier (Rytkönen et al., 2019a) har det visat sig att de större aktörerna 
på öarna är viktiga förändringsagenter och ”motorer” för att kunna genomföra större ö-gemen-
samma investeringar och projekt. Hotellen är en av de företagsgrupper som har använt sig av 
de stödformer som staten har infört under pandemin (de vanligaste stödformerna utifrån 
enkätens svar, med högst frekvens först): 

• Korttidspermittering för minskade lönekostnader 
• Omsättningsstöd till företag baserat på omsättningstapp 
• Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter för unga 
• Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher 

Gällande vandrarhem och stuguthyrning visar våra resultat att man på öarna klarat sig bättre 
än på fastlandet, men det finns skillnader mellan öarna. Vandrarhem som haft förutsättningar 
att anpassa verksamheten till Folkhälsomyndighetens restriktioner har klarat sig bättre. Ett 
flertal företag uppger dock att sommarsäsongen 2020 kom igång senare, vilket kan förklaras av 
att regeringen den 19 mars 2020 avrådde från icke-nödvändiga helgresor och från andra resor 
inom Sverige. Regeringens avrådan om icke-nödvändiga resor inom Sverige hävdes först 13 
juni. Stuguthyrningen är en bra indikator på besöksnäringens konjunktur på öar och i 
skärgårdar. Resultatet indikerar att man har haft en oförändrad eller mer positiv utveckling 
under 2020. Den positiva trenden fortsatte under 2021. Men även för stuguthyrningen kom 
säsongen och bokningarna igång relativt sent under 2020. Informanter på ett flertal öar uppger 
att de hade en betydligt högre beläggningsgrad för stuguthyrningen. En förklaring kan vara att 
stugorna ansågs som lämpliga och pandemisäkra boendeformer under en ”svemester” i jäm-
förelse med andra logiformer. 

Sammanfattningsvis: De kundgrupper som till mycket stor del försvann från öarna var 
utländska besökare, företag, och olika typer av gruppbokningar. Detta kunde delvis kompen-
seras med ett ökat antal dagsturister, ökad stughyrning, liksom att fritidshusägare ökade sin 
närvaro och att privata svenska båtägare höll sig till svenska öar. Några av de sistnämnda 
använde båten som sitt ”coronahem” och arbetade från en skärgårdsö. På öar som trafikeras 
med bilfärja bidrog campingplatserna till högre besöksnivåer. 

I enkäten kommenterar vissa företagare att det inte bara var de fritidsboende som flyttade 
ut på öarna tidigare på säsongen och under längre vistelser. De finns uttalanden i enkäten som 
tyder på att även båtägare och personer i husbilar och campingbilar stannade längre perioder. 
Även bland dessa var det en stor grupp som arbetade på distans. 

3.5 Anpassning och/eller utveckling – resultat från enkätens öppna svar 

Resultatet från företagsenkätens öppna svar kan sammanfattas utifrån kategorierna anpass-
ning, utveckling och lärdomar. Nedan följer en koncentrerad redogörelse av de öppna svaren i 
enkäten. 
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3.5.1 Anpassning 

Företag inom besöksnäringen anpassade sig genom att stänga ner verksamheten mot förbokade 
grupper och fokuserade sin verksamhet på privatkunder. En annan anpassning var att dra ner 
på beläggningen (bed and breakfast, pensionat och hotell) och på det allmänna utbudet av 
tjänster. Man utnyttjade möjligheter till korttidspermitteringar, samt genom att dra ner på till-
fällig sommarpersonal. Inte sällan fick man som företagare försöka hålla längre öppettider för 
att på så sätt försöka få intäkter till verksamheten. 

3.5.2 Utveckling 

Utifrån den rådande situationen skapade en del besöksnäringsföretag anpassade paket och 
tjänster till enskilda gäster. Exempel på detta är ”vandringspaket” och mer flexibla tjänster vid 
uthyrning. En annan anpassning var att försöka fånga upp ”spontangäster” eftersom- för-
bokade grupper minskade. Företagen försökte aktivt att få gästerna att hålla avstånd. Exempel 
på detta är uppmaningar, snitslade vägar, kontaktfria incheckningar och självservering.  

Dessutom utökade krogar och restauranger sitt utbud och underlättade för både förbeställ-
ningar, take-away, hemleveranser och ökad servering utomhus. Som ett svar i enkäten lyder: 
”Skapat fler ben att stå på!”. Vissa fortsatte dessutom att ha öppet även utanför högsäsongen, 
ibland med obemannad verksamhet. 

3.5.3 Lärdomar 

Utifrån enkätsvaren anger respondenterna tydliga lärdomar från pandemin. Flera uppger att 
man tydligare inser att verksamheten på öarna är viktig för att människor ska vilja komma ut 
och att det ”gäller att vi kan ta emot alla med ett positivt bemötande”. 

Flera svar rymmer insikter om behovet av nytänkande. En respondent skriver: ”Folk kom ut 
tidigt och satt och jobbade i båtarna i gästhamnen. Vi gästhamnar kan behöva tänka nytt.” 
Andra lärdomar om nytänkande är att det var tydligt att kundgrupper som ”… WHOP:are 
(Wealthy Healthy Older People) och DINK:are (Double Income NoKids) var benägna att resa 
utanför säsongen. Välbeställda par som reser med andra par är de vi tror mest på för närmaste 
framtiden. Även för lågsäsong”. Det går i enkätsvaren därför att se att vissa företag på grund av 
pandemin har utvecklat nya digitala plattformar och ”lägger krut på för- och eftersäsongerna. 
Alla har tidigare lagt all energi på att släcka bränder under högsäsong men utvecklings-
möjligheterna finns i att hitta nya säsonger.” 

De möjligheter som en ökad digitalisering innebär framgår tydligt. Detta bekräftar obser-
vationer från intervjuerna där nya digitala lösningar har utvecklats, eller bättre affärsmodeller. 
I frisvaren anges att: ”möten fungerar lika bra digitalt som fysiskt” och ”online-bokningarna blir 
bara viktigare och viktigare”. Två andra svar som tydligt betonar digitala möjligheter lyder: ”Jag 
har blivit bättre på att jobba digitalt för att nå mina kunder”, samt insikten från en annan 
respondent att ”… jag behöver mer IT-kunskap”. En ytterligare typ av lärdom vi kan se i enkät-
svaren är att pandemin har gjort att man ska våga mer: ”Våga ställ om! Vänta inte!”, samt ”[Vi] 
vågar i ännu större utsträckning lita på att vi har ett bra erbjudande. Och ta bättre betalt för detta”. 

Att det ökade besökstrycket också kan ha haft negativa konsekvenser tar sig i enkätsvaren 
uttryck i bland annat en insikt i ökad miljöpåverkan och att detta måste tas i beaktande 
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framöver: ”framtida miljöpåverkan kommer få stora konsekvenser för företagen. Grundvatten-
nivån har sjunkit till bristningsgränsen och folk tror att det finns hur mycket som helst.” 

3.6 Samhällsservice, tillgänglighet och andra utmaningar 

Trots att pandemin medfört en ny och tidigare okänd situation, känns de utmaningar som 
företagen lyfter fram igen från tidigare studier (se exempelvis Rytkönen et al., 2019a). Till skill-
nad från tidigare har läget ställts på sin spets och många utmaningar som ökar den periferalitet 
som många ö- och skärgårdsföretag lever med har förvärrats.  

En av de viktigare frågorna är den långsiktiga oförutsägbarheten i rederiernas och färjornas 
tidtabeller, särskilt för perioden som ligger utanför sommarens högsäsong. Ett stort antal 
företag och lokala intresseföreningar har i åratal verkat för att identifiera och arbeta fram ”nya 
turistsäsonger”. Målet är att få besökare under hela året genom att erbjuda tjänster, upplevelser 
och aktiviteter, samt skapa förväntningar som tydligt förknippas med höst, vinter och vår och 
inte nödvändigtvis med sommaren. Detta arbete motverkas av oförutsägbarheten i tidtabeller-
na och bristande transporter utanför högsäsong. Detta gör att företagen har svårt att planera, 
investera och satsa på nya säsonger. Även de potentiella besökarna har svårt att planera in och 
boka sina vistelser i skärgården under lågsäsong. Det är svårt att veta om och när man kan ta 
sig till öarna och åka därifrån. En särskild utmaning relaterad till detta är att anslutningarna till 
kollektivtrafiken vid olika färjelägen inte anses vara synkroniserade, de är svåra att överblicka 
och anses allmänt vara otillfredsställande.  

Ett ytterligare argument som framförs av intressenter från vissa öar är att godstrafiken inte 
har fungerat tillfredsställande. Det som kommenteras är bristen på kommunikation och fram-
förhållning när förändringar gjorts i godstrafiken. Under pandemin har dessutom en del 
godstrafik ställts in eller ställts om. Detta skapar tydliga utmaningar.  

Tillgång till fiber och bredband angavs av många informanter som viktigt för att man skulle 
klara pandemin. Tillgången till fiber och bredband är ännu inte heltäckande. Därför anger ett 
flertal informanter att en fungerande uppkoppling har varit avgörande för att hantera kommu-
nikationen och arbeta med affärsutveckling. En informant skriver exempelvis: ”Dåligt mobilt 
bredband och mobiltäckning är vår största svaga länk”. Bra uppkoppling står också i centrum 
för att möjliggöra för deltidsboende att kunna flytta ut till öarna och för att kunna arbeta på 
distans. Ett ytterligare tema belyser frågor om hållbarhet. En del av de system som har utveck-
lats för företagens sophantering och retursystem bygger på förutsättningar på fastlandet. 
Lösningarna är dåligt anpassade till verkligheten i skärgårdar och på öar. Ö-baserade företag 
har oftast lång erfarenhet av att arbeta hållbart, men vissa regelverk gör det svårt. 

Till sist lyfte företagarna frågan om en långsiktig tillgång till färskvatten. Vattenfrågan är 
central för besöksnäringens framtid på öar och i skärgårdar. Frågan togs upp i enkätsvaren, 
men framkom även tydligt i ett flertal intervjuer och i den framtidsspaning som Skärgårdens 
Intresseföreningars KontaktOrganisation (SIKO) höll i november 2021.  

Något som är värt att lyfta fram är hur man upplevt samarbetet med övriga verksamheter 
på samma ö (se tabell 12). Här uppger nästan 75 procent att de har fungerat mycket bra eller 
ganska bra. Detta överensstämmer även med resultatet från intervjuerna och fokusgrupps-
intervjuerna med företagare där det framgår att många mobiliserade gemensamma krafter och 
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etablerade nya samarbeten med andra företagare för att skapa fler möjligheter, samt för att 
kunna ta emot besökare på ett smittsäkert sätt och i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd 
och restriktioner. Besöksnäringen i Sveriges skärgårdar har gjort det möjligt för många 
svenskar att kunna få njuta av en fungerande och givande semester under pandemin. Att detta 
uppskattas bekräftas även av den kundundersökning som redovisas i nästa avsnitt. 

Tabell 12. Ö- och skärgårdsföretagares uppfattningar om hur olika typer av samhällsservice, med 
mera, fungerat under pandemin (procent, n=129). 

Hur har följande fungerat under pandemin? Mycket 
dåligt 

Ganska 
dåligt 

Varken 
bra eller 
dåligt 

Ganska 
bra 

Mycket 
bra 

Bredbandsanslutning 8,7 3,5 11,3 22,6 53,9 
Mobiltäckning och mobilt bredband 5,6 7,1 11,9 38,1 37,3 
Postleveranser till och från ön 6,6 4,9 14,8 34,4 39,3 
Samarbete med andra verksamheter på ön – 2,9 23,8 38,1 35,2 
Varutransporter till och från ön 3,4 6,6 16,5 32,2 41,3 
Persontransporter till och från ön 8,1 10,5 13,7 32,2 35,5 
Samarbete med andra verksamheter på 
fastlandet 

4,1 7,1 30,6 38,8 19,4 

Rederiernas kommunikation om vad som 
gäller vid transport av gods 

7,6 12 25 29,3 26,1 

Samarbete med andra verksamheter på 
närliggande öar 

1,2 7,2 41 26,5 24,1 

Ansvariga myndigheters kommunikation om 
vad som gäller vid resor 

9,4 18,9 24,5 25,5 21,7 

Tillgång till arbetskraft 6,9 13,8 35,6 20,7 23 
Ansvariga myndigheters kommunikation om 
vad som gäller vid transport av gods 

11 18,3 34,1 22 14,6 

3.7 Kundflödet år 2021 

I de intervjuer som genomfördes i början av 2021 uppgav de flesta företagarna (med undantag 
från företag på öar som trafikeras med bilfärja), att både omsättningen och kundflödet 
minskade under 2020 (Rytkönen, et al., 2021). Detta påstående stöds av uppgifter från Riks-
föreningen Gästhamnar i Sverige, som i september 2020 lade fram krav om ekonomiskt stöd 
till båthamnar. De argumenterade att sommaren 2020 utgjorde ett ”hårt slag mot Sveriges 
Gästhamnar, 79% av Sveriges gästhamnar visar på minskade båtanlöp, vilket hotar många 
verksamheter om nedläggning eller konkurs” (Riksföreningen Sveriges Gästhamnar, 2020). 
Under 2021 ökade antalet gästhamnsanlöp (Riksföreningen Sveriges Gästhamnar, 2021). Både 
svenska och i viss utsträckning även utländska båtturister återkom, även om det ännu är en bit 
kvar till antalet besökare som före pandemin. Detta gäller samtliga hamnar (Redéen, 2021).  

De öppna svaren från enkäten angående kundflödet under 2021 stämmer överens med 
ovanstående uppgifter. 
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• Stor ökning av kundflödet: 6 
• Ökat kundflöde: 12 
• Oförändrat: 7 
• Minskat kundflöde: 8 
• Startat 2021 (kan ej svara): 2 

Förändringarna i kundflödet beror sannolikt på flera faktorer. Dels var restriktionerna inte lika 
strikta under 2021 jämfört med 2020, dels var vaccinationerna igång och sommaren var extra 
varm under en längre period. Flera företag som drabbades av indragna transporter under 2020 
hade till sommaren 2021 dessutom löst frågan genom att organisera egna transporter. Till sist 
återkom båtturisterna, både svenska och utländska. Våra resultat visar att utvecklingen i 
Bohusläns skärgård verkar ha varit bra under 2021. Detsamma gäller vissa delar av Stockholms 
skärgård, samt delar av mellersta och norra Sverige. 

4. Vad skapar värde i turistupplevelsen? 
För att få en bredare förståelse för hur pandemin påverkat besöksnäringen har vi även försökt 
fånga besökarens perspektiv. Att förstå hur turisten upplever sitt besök och de eventuella varor 
och tjänster hen har köpt in under sitt besök är ett viktigt verktyg för att företagaren ska kunna 
förstå vad som skapar värde för kunden. Detta är särskilt viktigt för ö-företag då risken för en 
negativ överspillningseffekt från en verksamhet till en annan är större på en ö än på fastlandet. 
Att förstå vad som är viktigt för turisten är också viktigt för myndigheter och beslutsfattare så 
att eventuella satsningar, stödinsatser och regelmässiga ändringar kan träffa rätt. Pandemin har 
satt käppar i hjulet för möjligheten att i verkliga livet fråga besökare, men tack vare digitalise-
ringen finns numera en stor mängd fritt tillgängligt data.  

4.1 Vad skapar värde för besökaren? 

Gästens övergripande uppfattning om vilket värde hen får ut av sin turistupplevelse är resul-
tatet av en varierad uppsättning kvalitetsrelaterade uppfattningar och upplevelser som kopplas 
ihop med besökarens upplevelse och det företag som säljer upplevelsen eller produkten under 
en viss tidsperiod. Värde som begrepp kan förstås dels utifrån besökarens behov, mål och 
syften, men också utifrån de förväntningar som konsumenten har med sig in i upplevelsen. 
Grunden för förväntningarna utgörs av turistens underliggande motivation till den upplevelse 
som avses, dvs viljan att lära eller upptäcka något nytt; önskan att träffa människor och uppleva 
sociala sammanhang; behovet att uppnå nya mål; eller att undvika alla former av stimuli eller 
upplevelser. 

Det uppfattade värdet reflekterar gästens uppfattningar och erfarenheter före det att besöket 
eller upplevelsen inleds, de personer eller lösningar som gästen möter när hen anländer till 
platsen eller strax innan upplevelsen påbörjas, den servicenivå som gästen upplever eller er-
bjuds, den fysiska platsens beskaffenhet, utformning, grad av komfort, et cetera, samt den 
upplevelse och de lösningar som finns tillgängliga när kunden lämnar upplevelsen. 

Turistens upplevelse påverkas således både av det som besöksnäringsföretaget erbjuder och 
av de förväntningar som skapas i turistens enskilda verklighet. För besöksnäringen är turistens 
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upplevelse särskilt viktig. Kundnöjdhet baserat på ett högt upplevt och uppfattat värde kan leda 
till att skapa kundlojalitet. För företag på öar kan ett negativt upplevt och uppfattat värde leda 
till att besökaren väljer en annan destination för sina framtida turistupplevelser, vilket i sin tur 
riskerar att spilla över på alla andra företag på ön. 

Tabell 13. Översikt av innebörden av begreppet värde. 

Värde för turisten 

Förväntat värde. 
Översiktligt önskemål 
om upplevelsen 

Turistens behov, mål 
och syftet med resan 
och upplevelsen 

Intellektuella behov 

Sociala behov 
Prestationsbehov 
Behov att undkomma 
allt ovan 

Uppfattat värde 

Gästers uppfattning 
innan hen anländer till 
platsen eller 
upplevelsen 

Broschyrer och 
information 
Reservationer, 
öppettider, 
bokningssystem 

De personer/ 
företeelser som gästen 
möter medan tjänsten 
utförs och upplevs 

Check-in, ingången, 
betalningsvillkor 
Gästservicen 
Fysiska platsen 
Check-out, avfärden 

Källor: Chen och Chen (2010); Gallarza, et al. (2019); Komppula (2005).  

Bild 4. Översikt över sambandet mellan kategorier som påverkar turismupplevelsen. 

Källa: baserad på Gustafsson, et al. (2006). 

Det uppfattade värdet påverkas dessutom av de åtgärder, beslut och upplägg som besöks-
näringsföretagen vidtar vid utformningen av sina produkter och tjänster. Några begrepp som 
kan underlätta förståelsen för vad som skapar det värde som konsumenten uppfattar utgörs av 
den så kallade Fem aspekter av måltid-modellen (Five Aspects of Meal Model, FAMM). 
Modellen belyser centrala aspekter i måltidsupplevelsen och kan med fördel användas för att 
planera måltidsupplevelser (Magnusson, et al., 2013). Vi menar att FAMM även kan användas 
på besöksnäringen i allmänhet eftersom de begrepp den inkluderar belyser aspekter som är 
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centrala för all besöksnärings- och upplevelseindustri. I denna studie är det dessutom väsentligt 
att lyfta begrepp som hjälper oss att förstå upplevelsen eftersom en stor andel av recensionerna 
handlar om restaurangbesök.  

Modellen omfattar rummets, dvs den plats och den lokal där upplevelsen äger rum, mötet 
med de personer som deltar i upplevelsen och de personer som tillhandahåller upplevelsen, 
produkten eller tjänsten och dess egenskaper, styrsystemets och atmosfärens/stämningens be-
tydelse för en måltid eller en upplevelse. Snarare än att använda FAMM-modellen som ett 
teoretiskt begrepp kommer vi här att använda den som en taxonomi under vilken de olika 
kategorier som framkommit i studien kan inordnas.  

Vi kommer i nedanstående framställning att utgå ifrån Gustafsson, et als (2006) modell. 
Eftersom vi inte har ställt frågor till kunderna, utan använder oss av nedtecknade kommentarer 
om upplevelser kommer vi inte att ta upp turisternas förväntade värde. 

Bild 5. Analytiska utgångspunkter och begrepp. 

Värde i 
turistupplevelsen Upplevt värde 

Platsen/lokalen 

Mötet med 
besökare och 

personal 

Produkten eller 
tjänsten 

Atmosfären 

Management och 
kvalitetssystem 
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Haarstena. Foto: Magnlind, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via 
Wikimedia Commons. 

4.2 Värde i turistupplevelsen på öar och i skärgårdar 2014–2021 

Vid analysen kunde resultaten inordnas i två teman: 1) Det som uppskattas och väcker intresse; 
2) Det som skapar missnöje eller sänker det upplevda värdet. Det första temat omfattar 15 
huvudkategorier och det andra 13 huvudkategorier.  

4.2.1 Mötet med besökare och personal 

I toppen på positiva recensioner finns betygssättningen av servicenivån. Det handlar då främst 
om personalens bemötande, om personalen är trevlig, vänlig och servicevillig. Det är också 
viktigt att personalen är informerad och har förmåga att tipsa om aktiviteter och upplevelser 
bortom den verksamhet där dessa arbetar. Kunderna förlåter att maten är enkel, eller att 
rummet är föråldrat, eller att faciliteterna kanske inte når upp till perfekt standard om servicen 
är god. Det finns ett stort antal kommentarer om att personalen varit otrevlig. Detta har spillt 
över på hela upplevelsen. Vid en analys av negativa kommentarer om sin personal är det väldigt 
tydligt att alla företag någon enstaka gång kan få en negativ kommentar, men det finns ett fåtal 
företag som återkommande får negativa kommentarer om bemötande, bristande service och 
oförstående personal. Det är anmärkningsvärt att de negativa recensionerna inte bemöts eller 
kommenteras. Förvånande många företagare (både sådana som får positiva och sådana som får 
negativa recensioner) undviker att hantera sina recensioner. Detta är något som företagen kan 
arbeta mer aktivt med. 

4.2.2 Platsen och lokalen 

Näst högst upp på besökarnas uppskattande kommentarer finns platsen. Recensionerna vittnar 
om att platsen, vyerna och öarnas fysiska egenskaper med solnedgångar, utsikt över havet, 
trevlig växtlighet och grönska, fina stränder och miljöer är viktiga för ö-turistens helhets-
upplevelse. 

Det finns också en hel del recensioner som framhåller att det är viktigt att det finns möjlighet 
att bada. Rena, tillgängliga och inte överexploaterade stränder uppskattas. Vad som avses med 
tillgänglig framgår inte, men utifrån övriga recensioner går det att misstänka att det ska vara 
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lätt att hitta, eller lätt att ta sig till, att det finns bra gångstigar med en angivelse om hur många 
minuter det tar att promenera dit. Kommentarerna skulle hypotetiskt kunna handla om funk-
tionsanpassning. Detta är dock svårare att utläsa, men det är ändå värt att lyfta frågan eftersom 
ett fåtal informanter från företagsintervjuerna har belyst att de har fått frågor om detta. 

Platsen/ön har också ett flertal funktioner. Flera recensenter menar att de har åkt till platsen 
för att få en upplevelse, att de på platsen har hittat en bra plats för en picknick, för fågelskåd-
ning, en bänk för att kunna sitta och titta ut över vattnet, en plats för att få lugn och ro. Ett 
ytterligare attribut hos öar är att de kan utgöra platser där besökarna kan få kunskap om 
naturen, om flora och fauna, men framför allt om historiska skeenden. 

Till sist uppskattas att platsen, dvs ön och alla de platser som besökaren kan tänkas befinna 
sig på under sitt besök, till exempel hotellet, restaurangen, baren, bed and breakfast, toaletten, 
kajen, utkiksplatsen, stranden, osv är rena. Att de inte är skräpiga och att det är välorganiserat, 
att det finns bra information på plats. 

4.2.3 Produkten och tjänsten 

God matkvalitet och att maten är god framstår som en viktig del av upplevelsen. Recensionerna 
omfattar beskrivningar av maten, av de olika rätterna och hur maten smakar. Den upplevda 
kvaliteten på maten har en stark koppling till hur serveringspersonalen uppfattas. Om 
personalen uppfattas som otrevlig är det mer sannolikt att maten upplevs som dålig. Detta 
sammanfaller med tidigare forskning där inneboende och yttre attribut i maten ses som 
centrala för kundens preferenser. Bland de inneboende särdragen lyfter litteraturen smak och 
produktkvalitet, dvs smak, näringsvärde, utseende och aromer.  

Hemsö fästning – ett populärt besöksmål. Foto: Hans Lindqvist, CC BY-SA 3.0 
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons. 
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Bland de yttre attributen nämns bland annat förpackning, pris, marknadsföring och säljkanal 
(Brečić, et al., 2016; Espejel, et al., 2007). I den vetenskapliga litteraturen och i den allmänna 
debatten finns också omfattande belägg för att platsen och dess attribut kan spela en stor roll 
för hur kunden uppfattar livsmedelskvalitet i rurala kontexter (Autio, et al., 2013; Feldman och 
Hamm, 2015; Rytkönen, et al., 2018). Men trots att öar och skärgårdar är väldigt speciella 
platser verkar inte platsen spela någon roll för uppfattningen av matens kvalitet. Kvaliteten 
kopplas däremot tydligt till ”semester” och till attribut som att njuta av tillvaron och få en 
trevlig stund, oftast tillsammans med andra. ”Mötet” (Gustafsson, et al., 2006) med restaurang-
personal, övriga gäster och det egna sällskapet vid besökstillfället är således en central del i den 
upplevda matkvaliteten. För etablissemang med matservering är det därför viktigt att se sitt 
utbud som en helhet. Det är något förvånande att endast ett fåtal kommentarer handlar om 
pris. Priset nämns uteslutande när maten upplevts som dålig och när personalen varit otrevlig. 
I ett fåtal fall har priset kommenterats i samband med att portionerna varit snålt tilltagna.  

Ett stort antal recensioner kommenterar i positiva ordalag förekomsten av i första hand 
aktiviteter, till exempel dramatiserade guidningar och guidade turer som fokuserar på militär-
historia och i andra hand annan historia (svensk-, öns-, eller kyrkohistoria), samt möjligheten 
att besöka historiska byggnader och arkeologiska platser. På tredje plats bland aktiviteter 
belyses intresset för dans- och musikaftnar. Bland barnvänliga aktiviteter återfinns att bada, äta 
glass, cykla och ”ha roligt”. 

Alpackorna på Visingsö uppskattas av besökare i alla åldrar. Foto: Visingsö Alpacka. 
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Besökarna uppskattar också att besöka och handla i trevliga butiker. Ett bra och framför allt 
trevligt sortiment, med en gammaldags butikskänsla uppskattas. Negativa kommentarer lyfter 
brist på basvaror och känslan av att butiken är ”utplockad” och ”tom”. Oavsett om det är en 
vara eller en tjänst som köps upplevs priset spela en underordnad roll. Det är dock viktigt att 
man får ”valuta för pengarna”. Tillgång till badmöjligheter kommenteras som en bonus. 

Att det finns djur på plats på öarna och att dessa är möjliga att se och i bästa fall klappa är 
också väldigt uppskattat. Det är enbart ett fåtal verksamheter i urvalet som har djur (kor, 
alpackor, får), men när det finns djur blir det extra många positiva recensioner. En ytterligare 
dimension i djurfrågan är att de boenden eller andra verksamheter som välkomnar djur också 
möts av positiva recensioner. 

Ett mindre antal krögare och ö-företagare framhöll i våra intervjuer vikten av respektive 
platsers koppling till TV, böcker och andra utslag av populärkultur. I analysen fann vi dock att 
detta inte spelade någon roll i recensionerna. Vid en kontroll hittade vi inte heller några företag 
som marknadsför kopplingen till populärkulturen i sina respektive marknadsföringsinsatser 
och hemsidor. Kanske skulle populärkulturens betydelse kunnat lyftas och införlivas i före-
tagens utbud om de själva arbetade mer aktivt med frågan.  

4.2.4 Atmosfären 

Atmosfären och platsen är två analytiska kategorier som är svåra att skilja från varandra. I 
recensionerna kommenteras utsikten, vykortsvyerna och det idylliska. Att man får en känsla av 
att vara på en ö, i ett ”andningshål” där det råder en trevlig, vänlig atmosfär och där det är lugn 
och ro. Att ö-landskapet också omfattar jordbrukslandskap och skog är ett extra plus. 
Sammanfattningsvis bidrar öns helhet, med det samlade utbudet av upplevelser i kombination 
med en trevlig och vänlig stämning till att skapa den atmosfär som besökarna efterfrågar. 

4.2.5 Management 

Recensionerna innehåller många positiva och negativa kommentarer som är direkt och 
indirekt kopplade till verksamhetens planering, genomförande, kontroll och uppföljning, dvs 
de är direkt och indirekt kopplade till managementfunktionen. Nedan listas några av de 
viktigaste exemplen: 

1. Personalens kundbemötande – det ger positiva recensioner när det fungerar bra, men 
straffar sig med negativa recensioner när det inte fungerar. 

2. Fungerande flöden i verksamheten. Färjor, bokade grupper och ankomst av flera 
besökare samtidigt skapar köer och långa väntetider vid incheckningar, men framför 
allt påverkar det restaurangernas serveringstider. Vissa recensioner anger väntetider på 
uppemot en timme för att få beställa. Detta är givetvis inte optimalt och stressar de 
besökare som har en tid att passa när de ska åka tillbaka.  

3. Fysiska detaljer, till exempel rena och tillgängliga toaletter, rena övernattningsrum, 
fungerande lås, fungerande lampor, dvs. brist på grundläggande underhåll upplevs som 
negativt. Besökarna uttrycker en känsla av att de inte är viktiga. 

4. En stor del av anläggningarna är äldre och detta är något som många företagare är 
medvetna om och många upplever att det är svårt att investera när de inte äger lokalerna 
eller inte har längre kontrakt som rättfärdigar en större investering. I tidigare studier 
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har företagare särskilt lyft energieffektivisering som en utmaning eftersom det kostar 
att värma upp lokaler som läcker alltför mycket värme (Rytkönen, et al., 2019a-b). Men 
enligt recensionerna behöver anläggningarnas ålder inte alltid ligga verksamheten i 
fatet. Här finns en tydlig skillnad mellan de positiva och de negativa recensionerna. 
Äldre byggnader kan upplevas som mysiga, trevliga och välkomnande, men om upp-
levelsen är positiv eller negativ är i allra högsta grad avhängigt av hur byggnader och 
viktiga inredningsdetaljer som påverkar boendet underhålls. Besökarna upplever att det 
är positivt när byggnader, trots ålder och slitage, målats och/eller fräschats upp. Bygg-
naders ålder kan göras till en del av det som gör inrättningen extra attraktiv och värd 
att besöka på nytt. Att exempelvis sängar känns relativt nya och inte är gropiga, att 
lakan, täcken och kuddar känns fräscha och relativt nya och att inredningen känns 
välkomnande och genomtänkt. Detta innebär inte att det måste vara påkostat. Exempel 
på negativa kommentarer är ”lakanen var fulla av noppor”, ”kuddarna var platta”, 
”täckena luktade illa”, ”tvålen kändes smutsig”, ”det är belamrat med gamla prydnads-
saker”, ”ludna prydnadskuddar”, ”det är som en gammal sommarstuga”. 

5. Vatten är en fråga som vi väljer att behandla separat. Tillgång till vatten kan på vissa 
öar vara en utmaning. Men besökarna efterfrågar tillräckligt med vatten för att kunna 
spola på toaletten, för att kunna tvätta händerna och för att kunna duscha. 

6. Information är något som också väcker starka känslor. Besökarna uppskattar tydlig 
information om ön, om aktiviteter, om delar av ön som är värda besök, om avvikelser i 
öppettider, om (alla) transportmöjligheter, om paketerbjudanden och annan service 
som företaget eller företagets samarbetspartners kan erbjuda. 

7. Många recensioner efterfrågar möjlighet att besöka ön vid andra tillfällen än under 
sommarsäsongen. 

8. Att det är möjligt att komma fram till kassan och betala utan att behöva vänta länge. Är 
inte receptionen/lokalen bemannad hela tiden efterfrågas alternativ för att inte behöva 
vänta. 

9. Att det råder en trevlig stämning, till exempel att ”berusade killgäng avvisas från 
poolen”, att det är möjligt för alla som befinner sig på hotellet eller verksamheten att ta 
del av det som finns att uppleva (till exempel bada i badtunnan, nyttja bubbelpoolen, 
terrassen, mm). I detta finns en motsättning mellan gäster som åker till öar för att festa 
och gäster som åker till öarna får att få en lugn, trevlig upplevelse för ett flertal åldrar. 

Något som inte kommenteras i recensionerna men som ändå är slående är att det är ovanligt 
med företag som vårdar den digitala bild som besökarna ger av deras verksamhet. Det ges 
nästan inga kommentarer eller feedback till besökarna på deras recensioner, varken på de 
positiva eller negativa. Enligt tidigare forskning påverkas besökarens upplevelse även av det 
som händer efter att besökaren avslutat sitt besök. Detta omfattar även besökarens recension 
(Chen och Chen, 2010; Gallarza, et al., 2019; Komppula, 2005). Företagen har en utmärkt 
möjlighet att förstärka en positiv upplevelse genom att tacka kunden för sitt besök och önska 
välkommen tillbaka. Men de har även möjlighet att minska den negativa upplevelsen genom 
att be kunden om ursäkt, be om en chans till och bemöta positivt, dvs. genom att visa att man 
åtgärdar eventuella problem. I materialet finner vi enbart ett fåtal kommentarer på positiva 
recensioner, men inga kommentarer på negativa recensioner. 
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Många företagare har både tidigare och även nu efterfrågat skapandet av nya säsonger, att 
nå nya målgrupper för att kunna minska säsongsbetoningen i verksamheten. För att detta ska 
kunna genomföras är det viktigt att företagen lär sig agera och verka i de nya, ofta digitala 
landskap, där många besökare söker information när de planerar och därefter utvärderar sina 
semestrar. Att inte kommentera positiva upplevelser försvagar företagens möjlighet att skapa 
starkare band med kunderna inför framtida semestrar och upplevelser. 

Bild 6. Översikt över besökarens uppfattade värde. 

Uppfattat värde 

MÖTET: Trevligt bemötande, serviceinriktad och kunnig 
personal 

PLATSEN: Ö-faktorn, utsikten, ändamålsenliga, rena och 
välvårdade platser för boende, ätande, rekreation och aktiviteter. 

PRODUKTEN: God mat och trevligt boende, möjlighet till 
historiska upplevelser och inhämtning av historisk kunskap, 

aktiviteter för olika åldersgrupper, möjlighet till naturupplevelse 
och att "möta" djur, value for money. 

ATMOSFÄREN: Att det är ett andningshål, lugn och ro, en plats 
som väcker intresse och känslomssig engagemang, festlig 

atmosfär vid kvällsunderhållning, att möjlighet till en samlad, 
trevlig, städad och vänlig atmosfär. 

MANAGEMENT: Fungerande anläggningar, inklusive 
ventilation, belysning, och annan grundläggande infrastruktur.

Öppettider som passar besökaren (även utanför 
sommarsäsongen), bra och lättillgänglig information om 

avvikelser, förståelse för kundens efterfrågan och önskemål, 
rena lokaler som underhålls regelbundet, bra flöden och korta 

betjäningstider, exempelvis gällande incheckning, serveringstid 
och för att komma fram till kassan och betala. 

 

 
 
 
 

 
 

   

 
 

 
  

  

  

    

    
    

  
  

 

  

    
 

  
 

    
    

   
  

     

5. Slutsatser 
Resultatet visar att besöksnäringen på öar och i skärgårdar är sårbar vid en extrem händelse 
som en pandemi. Den bild som framträder i våra resultat är dock inte entydig; erfarenheterna 
och resultaten varierar från ö till ö och från region till region. En generell slutsats är att besöks-
näringen på öarna visar på en stor förmåga att anpassa verksamheternas storlek, aktivitetsgrad 
och sammansättning. Det sistnämnda vittnar om ö-samhällenas förmåga att reagera kreativt 
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på yttre omständigheter, i detta fall pandemin. Besöksnäringen har gjort stora ansträngningar 
för att kunna ta emot semestrande och besökare under pandemin. Detta gäller både under låg- 
och högsäsong. De besökare som recenserat sina upplevelser under pandemin uttrycker ofta 
sin uppskattning för att det finns verksamheter som håller öppet, trots att det i vissa fall enbart 
varit ett fåtal besökare som tagit sig ut. Det finns dock goda skäl för samhället i övrigt att visa 
uppskattning för dessa ansträngningar eftersom det krävs betydligt mer av ö-företag och ö-
samhällen än av fastlandsföretag för att fortsätta att hålla öppet under en krissituation. Under 
pandemin har behovet av rekreation på hemmaplan och i närområden ökat och allmänhetens 
intresse för att besöka öar har varit stort. 

Vi har studerat både branschdynamik i form av etableringar och nedläggningar och före-
tagens ekonomi. Vad gäller besöksnäringen i siffror på ö- och skärgårdssamhällen kan vi kons-
tatera att pandemin till viss del kan ha påverkat nyetableringsfrekvensen inom besöksnäringen 
negativt, detta gäller även för företag i andra branscher i dessa samhällen. Minskningen i 
nyföretagandet är dock så pass liten att inga definitiva slutsatser kan dras. Vi konstaterar dock 
att nyföretagandet ökade tydligt i Sverige som helhet under pandemiåret 2020 men att nyföre-
tagandet i stort i skärgården och inom besöksnäringen minskade. Data över nedläggningar 
visar att besöksnäringsföretag på öar och i skärgårdar lades ned i betydligt mindre utsträckning 
under 2020 än under de två föregående åren (2018 och 2019). En preliminär slutsats kan alltså 
vara att besöksnäringen på öar och skärgårdar i allmänhet inte drabbades lika hårt som andra 
branscher. 

Besöksnäringen i siffror visar också på förändringar i företagens ekonomi. Omsättnings-
siffrorna för ö- och skärgårdsföretag inom besöksnäringen ger vid handen att hela 50 procent 
av företagen uppvisade en ökad omsättning både under 2019 och 2020. Detta resultat förstärker 
bilden som ges av företagsnedläggningarna för samma period: Pandemin har givetvis drabbat 
enskilda verksamheter negativt samtidigt som den övergripande bilden är att flera verksam-
heter har klarat sig ganska väl. Däremot kunde vi konstatera påtagliga skillnader mellan hur 
det har gått för olika verksamheter inom gruppen av företag som ingår i besöksnäringen. 
Detaljhandeln uppvisade ett tydligt uppsving i omsättningen under 2020 jämfört med de två 
föregående åren medan flera företag inom hotell- och restaurang hade en försämrad ekonomi. 
Hela 60 procent av denna grupp uppvisade en minskad omsättning under 2020. Denna 
övergripande bild av företagens ekonomi överensstämmer väl med de resultat som framkom-
mit i intervjuerna och fokusgrupperna, liksom i enkäten. 

5.1 Tematisk indelning 

5.1.1 Trender och omsättning 

• Projektets resultat visar att det finns en stor variation i besöksflödet mellan olika öar 
och olika skärgårdar. Variationerna kan förklaras av typ av färja (passagerarfärja i 
linjetrafik eller bilfärja), öarnas geografiska läge, men också att vissa besöksgrupper 
tillkom när andra besöksgrupper försvann. 

• De besökargrupper vars frånvaro påverkade besöksnäringens ekonomi negativt under 
2020 var främst utländska båtturister, inhemska och utländska gruppresor, företags-
event, bröllop och andra privata event, samt festivaler, konserter och aktivitetsturister. 
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• De besöksgrupper som tillkom eller ökade under pandemin är deltidsboende, stug-
turister, inhemska båtägare, och på vissa öar dagsturister, cykelturister och spontan-
gäster. Informanterna noterade att man upplevt att nya grupper av besökare som inte 
hade tidigare erfarenhet av skärgården tillkommit. Flera av dessa nya besökare återkom 
flera gånger under året. 

• Många ö- och skärgårdsföretagare är mångsysslare och verksamma i flera verksam-
heter, delvis beroende på vilken säsong det är. Dessa företagare har i många fall kunnat 
växla om till verksamhet där det funnits ett kundunderlag, och därmed visat på stor 
anpassnings- men också utvecklingsförmåga under pandemin. 

• Besöksnäringen är inte enhetlig och pandemin har slagit olika mellan olika verksam-
heter och branscher på en och samma ö. De som drabbats hårdast är större hotell- och 
konferensverksamheter, vandrarhem och pensionat som inte kunnat anpassa verksam-
heten utifrån restriktioner, turistbyråer inriktade på utländska eller inhemska grupp-
resor, turistguider, kultur och eventnäringen samt restauranger med barverksamhet. 

• Verksamheter som har klarat sig bättre är stuguthyrning, dagligvaru- och detaljhandel, 
samt företag som har kunnat ställa om från förbokade gruppresor till spontangäster och 
dagsturister. 

5.1.2 Tillgänglighet och transportfrågor 

• På grund av Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner halverades färjornas trans-
portkapacitet (gäller ej bilfärjor). I vissa regioner, och då särskilt i Bohusläns och Stock-
holms skärgårdar, har smittskyddsläkare och rederier har aktivt uppmanat invånarna 
att låta bli att åka ut till öarna. Öarnas tillgänglighet begränsades. Detta gäller särskilt 
2020. 

• Regeringen avrådde i mitten av mars 2020 från icke-nödvändiga helgresor och andra 
resor inom Sverige. Dessa råd påverkade beslut och bokningar kring semestrar och 
resor. Avbokningarna var inledningsvis massiva på öarna. Råden hävdes 13 juni vilket 
innebar att sommarsäsongen och bokningarna kom igång senare än vanligt (gäller 
samtliga öar i urvalet). 

• Sommaren 2021 ökade antalet besökare eftersom de utländska båtturisterna återkom. 
Hur det gick för passagerarfärjorna är svårt att säga eftersom det i skrivande stund ännu 
saknas statistik för 2021.  

• Ö-samhällen som präglas av stark sammanhållning har kunnat hitta gemensamma 
lösningar för att minska risken för trängsel. På en del öar har sammanhållningen också 
stärkts. 

5.1.3 Investeringar och ändrade framtidsplaner 

• Informanter från gruppen större hotell- och konferensanläggningar, samt turistguider 
uppger att de fick skjuta fram investeringar, i flera fall på obestämd tid. Eftersom många 
stora investeringar och framtidsprojekt kräver engagemang från flera företag och lokala 
föreningar utgör de stora företagens investeringsbeslut ett avbräck för hela ön. Stora 
aktörer är viktiga finansiärer och agerar ofta som motor för större projekt, därmed 
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riskerar de stora företagens inställda eller framskjutna investeringar att bli ett avbräck 
för många fler företag. 

5.1.4 Nya möjligheter 

• Nyligen genomförda investeringar i digital infrastruktur har bidragit till att fler fritids-
husägare har kunnat vistas på öarna under längre perioder (från höst till vår) både 
under 2020 och 2021. Detta skapar möjligheter inför framtiden. Flera ö-samhällen 
arbetar för att underlätta för och att övertala fritidshusägare att bli hel- eller deltids-
boende även i framtiden. 

• Digitaliseringen skapar nya möjligheter. En del informanter identifierar redan nu möj-
ligheter till nya affärsmodeller, men för att till fullo utnyttja digitaliseringens möjlig-
heter kan vissa utbildnings- eller utvecklingsinsatser kring digital affärsutveckling vara 
till nytta. 

• Kundundersökningen visar att besökarna haft förståelse för att reserestriktionerna 
begränsat skärgårdsföretagarna möjligheterna att leverera ett kundvärde under besöket. 
Dock visar även undersökningen att historiskt sett har inte alltid besöksnäringen 
uppnått förväntade värden under turistupplevelsen. 

• Utifrån ett framtidsperspektiv står besöksnäringen på Sveriges öar och skärgårdar inför 
både stora möjligheter, men också utmaningar. Möjligheterna består i att många nya 
besöksgrupper har upptäckt och fått uppleva svensk skärgårdsmiljö. Semestrar och 
weekendresor i närmiljö kan komma att bestå även efter pandemin. Samtidigt kan man 
förvänta sig att de utländska besökarna samt gruppresorna kommer åter om och när 
pandemin och restriktionerna lättar. 

• Utmaningarna för besöksnäringen är att mäkta med att anpassa värdeerbjudanden och 
affärsmodellerna till mer diversifierade besöksgrupper. Svenska ö-samhällen är oftast 
små och med en allt mer åldrad befolkning. Att få vissa skärgårdssamhällen att mobi-
lisera kraft och finansiering för nödvändiga framtidssatsningar för att möta upp olika 
typer av förväntningar och specifika anpassningar hos framtidens ö- och skärgårds-
turism är en stor utmaning. 

• En slutsats är att det finns anledning, både från ett nationellt och regionalt perspektiv, 
att se över tillgängligheten till och från svenska öar och skärgårdar. Speciellt under 
andra säsonger än somrarna är det inte alltid transparent eller planerbart att ta sig till 
eller från öarna. Besök- och turismnäringen har potential att utveckla nya säsonger med 
andra förväntningar och aktiviteter som inte är förknippade med en sommar-ö. Så 
länge det finns svårigheter med besökare men också för skärgårdsföretagarna att förut-
säga tillgängligheten till och från öarna så försvårar det utvecklingen av nya säsonger. 

5.2 Insularitet, ö- och skärgårdsrelationer samt regional dynamik 

Våra slutsatser visar att öars och skärgårdars periferalitet både ökade och minskade under pan-
demin. För besöksnäringen innebär detta att vissa målgrupper minskade i antal, främst under 
2020, medan andra och delvis nya målgrupper ökade. Det är väldigt påtagligt att restriktioner 
drabbade besöksnäringen på öar och i skärgårdar i högre utsträckning än i övriga delar av 
landet. Verksamheter belägna på öar kan inte dra nytta av strökunder. Minskar antalet platser 
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på färjorna blir det helt enkelt ett lägre antal besökare. Ett undantag utgörs av öar som trafikeras 
med bilfärjor, dit besökarna kunde resa på ett smittsäkert sätt. 

Pandemin satte ljuset på olika målgruppers betydelse för besöksnäringen. Här framstår 
främst finska, tyska och norska båtägare som särskilt viktiga. Detta är en lärdom som är viktig 
att ta hänsyn till i utvecklingen av framtida riktade marknadsföringsinsatser. 

Restriktionerna bidrog till att öka det ekonomiska avståndet till fastlandet, medan det fysiska 
avståndet påverkades negativt av rederiernas beslut om omplacerade färjor (från Norrland till 
Stockholm), indragna färjor (i Stockholms skärgård), samt minskat antal platser. Dessutom 
ökade fraktpriserna, vilket höjde kostnaderna för företag belägna på öarna. 

En positiv utveckling, som skapar möjligheter framtiden är att nya målgrupper av stadsbor 
och andra som normalt inte semestrar på öar och i skärgårdar för första gången har fått uppleva 
en svensk ö-semester. Det är möjligt att de besökare vars upplevelse motsvarade förvänt-
ningarna kan tänkas eller påverkas att återkomma. Pandemin har på så sätt bidragit till att 
minska det kulturella och sociala avståndet mellan fastlandet och öarna. Ytterligare en om-
ständighet som bidragit till att minska alla typer av avstånd är digitaliseringen. Fritidshusägare 
kunde flytta ut och bli deltidsboende, båtägare kunde lägga till vid en ö och använda båten som 
”coronahem”, sommarstugor har flitigt använts för att undkomma trängseln på fastlandet. 
Öarna har således fungerat som säkra hamnar. Men denna omständighet har bidragit till en 
ökad omsättning för lokala verksamheter, särskilt för dagligvaruhandeln. För många fritids-
husägare har erfarenheten visat att det är möjligt att aktivt bli deltidsboende i sina fritidshus 
och att addera nya berikande dimensioner till den egna vardagen. Ö-samhällen arbetar nu 
aktivt för att underlätta detta. På öar där den digitala infrastrukturen inte är fullt utbyggd har 
medvetenheten om detta ökat. Att antalet heltids- och deltidsboende ökar på öar och i 
skärgårdar är viktigt för besöksnäringens framtid. Om befolkningsunderlaget försvinner också 
besöksnäringens möjlighet att bedriva verksamhet. 

En ytterligare positiv omständighet är att många ö-samhällen har stärkts under pandemin. 
Man har behövt lösa många problem själva, utan stöd från samhället. Detta omfattar allt från 
att aktivt behöva söka informationsmaterial om pandemin, att själva organisera och ta fram 
lösningar för att lösa persontransporter för provtagning och sjukvård, samt organisera tillfälliga 
vaccinationscentraler. Denna lokala mobilisering har också genererat lokala samarbeten inom 
besöksnäringen och mellan besöksnäringsföretagen och lokalsamhällena. Man har bokstav-
ligen ”gått man ur huse” för att lösa problem och ta vara på möjligheter. Många informanter, 
men också tidigare forskning belyser ”ö-andan”, att ”vi har alltid fått klara oss själva”. Pan-
demin har bidragit till att sätta ljus på vad ö-andan är. På de flesta öar mobiliseras ett gemen-
samt socialt kapital som i praktiken gör skillnad. Där detta sociala kapital finns ökar möjlig-
heterna att hantera kriser på ett framgångsrikt sätt, eller i alla fall mitigera eller minska de 
negativa effekterna av pandemin. 

Den nationella, regionala och kommunala dynamiken kan också påverka ö-företagens 
ekonomier på olika sätt. Särskilt i ekonomiskt laggande regioner är exempelvis hälso- och sjuk-
vårdens infrastruktur mindre utvecklad. Att det saknas möjlighet för svårt sjuka och skadade 
att åka ambulanshelikopter påverkar livet på öarna, men också besöksnäringen.  
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En stark lokal sammanhållning och korta beslutsvägar hos de myndigheter som fattar beslut 
över exempelvis transportfrågor ledde till snabba och konstruktiva lösningar, medan långa 
beslutsvägar och avsaknad av personlig kontakt mellan ö-samhällen och beslutsfattare i högre 
utsträckning försämrade läget för besöksnäringen på öar och för ö-samhällena. Korta besluts-
vägar och nära kontakt mellan ö-samhället och lokala och regionala myndigheter utgör 
grunden för att beslut som inkluderar ett helhetsperspektiv lättare kan fattas. I detta avseende 
är det relevant att lyfta erfarenheter från Visingsö, där äldreboendet fram till våren 2021 
förblivit fritt från Covid-19-smitta. Vi menar att det finns mycket att lära av denna erfarenhet. 

Vi har också sett exempel på avsaknad av dialog, där påverkan från regioner och kommuner 
ensidigt har gått ut på att minska antalet besökare till öarna. Erfarenheter från Göteborgs- och 
Stockholms skärgårdar utgör exempel på detta. Det negativa utfallet, dvs. halvfulla färjor och 
restauranger, hotell och andra verksamheter har ytterligare fördjupats eftersom besöks-
näringen inte har kvalificerat sig för att få omställningsstöd eller permitteringsstöd. Många 
företag är enmansbolag, de flesta företagen är små och verksamheterna är diversifierade. Sam-
tidigt som detta har varit till nackdel för besöksnäringen är det just detsamma som har bidragit 
till att de flesta företagen har kunnat överleva. Ö- och skärgårdsföretag har en anpassnings-
barhet som gör det möjligt att snabbt öka verksamhetsgraden eller minska den beroende på 
konjunkturen. Detta har sannolikt sitt ursprung i öars periferalitet. Denna slutsats stärks av att 
de få större företagen, till exempel hotell- och konferensanläggningarna, har haft mycket 
svårare att klara sig, särskilt i början av pandemin eftersom man har suttit fast i anställnings-
kontrakt, stora lokalkostnader och inköp som har behövt betalas trots att evenemangen som 
beställningarna gjorts inför ställts in.  

En positiv framtida utveckling för besöksnäringen på öar och i skärgårdar kräver att nya 
regionala och lokala styrningsmodeller utvecklas inom vilka nationella och generella riktlinjer 
kan anpassas till den socioekonomiska verklighet som öar utgör. Under hela pandemin har 
besöksnäringarna på öarna och i skärgårdarna varit påhittiga och innovativa. En del företag har 
”trollat med knäna” för att kunna hålla öppet och erbjuda besökarna bra erfarenheter. Det finns 
all anledning att ta vara på de goda erfarenheterna från pandemin och att jobba vidare med att 
utveckla nya affärsmodeller, förnya det lokala turistutbudet och anpassa utbudet till nuvarande 
efterfrågan. Besöksnäringens värdeerbjudanden kan bli mer träffsäkra och agera utifrån 
behovet av att se ön som en helhet, med alla sina verksamheter.  

5.3 Pandemins effekter i relation till de begrepp som legat till grund för 
studien 

I första kapitlet presenterades de begrepp som forskargruppen har använt sig av under studiens 
utformning och genomförande. 

Insularitet är benämningen på de faktorer som påverkar ö-samhällens utvecklingsmöjligheter 
och handlingsfrihet. Det står för den specifika typ av periferalitet som kännetecknar öar och 
som skapar ekonomiskt, socialt och kulturellt avstånd till fastlandssamhällen och till besluts-
fattare på olika nivåer.  

Studien fann att: 
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• Periferaliteten förstärktes under pandemin. Generellt sett föll besöksnäringsföretagen 
mellan stolarna gällande stöd. Restriktionerna påverkade ö-företag extra mycket. 

• Det fysiska avståndet ökade eftersom det blev svårare att resa till och från öarna. 
Varutransporterna blev dyrare. Nämnda förhållanden ledde till minskad omsättning 
och ökade kostnader för ö-företagen. 

• Det kulturella och sociala avståndet till fastlandsbor har minskat. Detta är delvis 
besöksnäringens förtjänst när nya målgrupper hittade till skärgården och fick en 
koppling till öar och skärgårdar. Många fritidshusägare har stärkt sina kopplingar till 
sina respektive öar, vilket öppnar nya möjligheter för framtiden. 

• Det ekonomiska avståndet till fastlandet, samt olika ekonomiska beslutscentra ökade. 
• Digitaliseringen skapade möjligheter och minskade avståndet till ö- och skärgårds-

samhällena. Men infrastrukturen är inte helt utbyggd överallt. Digitaliseringens 
definitiva genombrott visar att det finns behov av ökad affärsmässig digital 
kompetens. 

Ö- och skärgårdsrelationer är ett begrepp som visar hur ö- och skärgårdssamhällen har olika 
relationer inom ön, mellan öarna, mellan ön och fastlandet och mellan ön och olika besluts-
strukturer (som omfattar både politiker, samhällsstruktur och företag) och beslutsnivåer på 
fastlandet. I dessa relationer är ö-samhällets intressen ofta marginella. Ö- och skärgårdssam-
hällenas möjligheter påverkas därför av skillnader i infrastruktur, samt lagar och regler som i 
många fall är motsägelsefulla, och/eller är omöjliga att tillämpa i en ö- eller skärgårdskontext. 

Studien fann att: 

• På de flesta öarna har relationerna mellan lokala företagare och lokalsamhället stärkts. 
• Relationer mellan öarna har stärkts främst regionalt och genom den nationella 

organisationen Skärgårdarnas riksförbund. 
• Restriktionerna påverkade besöksnäringen negativ, särskilt under 2020. Uteblivna 

investeringar i sjukvårdsinfrastruktur, till exempel sjukvårdshelikopter, bristande 
kunskap om hur man kan lösa grundläggande frågor kring covid-testning, 
informationsspridning, sjukdomstransporter (av alla de slag) har påverkat öar i vissa 
regioner extra negativt. 

• Besöksnäringen påverkas av myndigheters beslut och rekommendationer, men också 
rederiers och fraktföretags beslut påverkar på ett påtagligt sätt ö-företag och ö-sam-
hällen. Föråldrade färjor omöjliggjorde ambulanstransporter vilket ledde till ökad 
sårbarhet. Ö-samhällena har fått lösa många problem själva under pandemin. Detta 
gäller även besöksnäringen där vissa företag fick ordna med egna passagerar-
transporter för att lösa bristen på färjeplatser. 

Regional dynamik belyser tillväxten, befolkningsutvecklingen och företagsamheten och inno-
vationsgraden i olika regioner. Dynamiken delas in i ledande regioner, dvs. där utvecklingen 
kan liknas vid en uppåtgående rulltrappa, där befolkningstrenden är positiv (ofta genom in-
flyttning), där ett stort antal företag verkar inom dynamiska branscher som genererar skatte-
intäkter, vinster och arbetstillfällen samt en hög innovationstakt. Laggande regioner kan liknas 
vid en nedåtgående rulltrappa, där befolkningstrenden är negativ (ofta genom utflyttning), där 
antalet företag minskar, den ekonomiska tillväxten är negativ och innovationsgraden är låg. 
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Varken ledande eller laggande regioner som bäst beskrivs av en blandning av de två föregående, 
där ekonomin kännetecknas av stiltje.  

Studien fann att: 

• Den regionala dynamiken spelar roll då ledande ekonomiska regioner har fler 
invånare, vilket ökar chansen att besökare hittar till öarna och att fler fritidshusägare 
flyttade ut. I övrigt spelade inte den regionala dynamiken någon större roll. 

• Besöksnäringen på insjö-öar gynnades av ett ökat antal besökare. Att dessa trafikeras 
med bilfärjor var extra gynnsamt. Beslutsvägarna till fastlandets beslutsfattare är också 
kortare, vilket underlättar problemlösning.  

• Besöksnäringen på öar i ekonomiskt laggande regioner mötte större påfrestningar och 
tappade fler gäster än övriga, särskilt under 2020. 

• Den digitala infrastrukturen är ännu inte helt utbyggd överallt. Det är tydligt att detta 
är en viktig investering som kan bidra till levande öar och skärgårdar i framtiden. 

Sammanfattning 
Projektet Ö- och skärgårdsturism under pandemin finansierades av Tillväxtverket inom ramen 
för en särskild satsning för att öka kunskapen om hur pandemin påverkade besöksnäringen. Öar 
och skärgårdar är viktiga destinationer för svenska och utländska turister. De används också 
flitigt i marknadsföring och bidrar till den internationella bilden av Sverige. De utgör också en 
särskild typ av kontext och behöver därför studeras skilt från annan lands- och glesbygd. 

Studiens slutsatser visar att ö-samhällenas periferalitet förstärktes under pandemin då restrik-
tionerna påverkade extra negativt. Men många exempel visar också att lokalsamhällena har 
mobiliserat egna krafter för att lösa de problem som föll mellan stolarna i myndigheternas han-
tering och beslut. Ö-företagarna har också i stort varit uppfinningsrika, lösningsorienterade och 
har utvecklat många nya affärsmodeller för att klara pandemins utmaningar.  

Främst under 2020 minskade omsättningen för samtliga företag i studien. Samtidigt bidrog 
den ökade digitaliseringen till att möjliggöra för fritidshusägare att bli deltidsboende på sina 
respektive öar. Det ökade antalet invånare under vinterhalvåret har också bidragit till en ökad 
omsättning för dagligvaruhandeln där den positiva trenden höll i sig även under 2021. 

Öar som trafikeras av personfärjor och färjor i linjetrafik fick ett minskat inflöde av turister, 
medan öar som trafikeras av bilfärjor fick ett ökat inflöde av besökare. Nya målgrupper hittade 
ut till öarna, samtidigt som de utländska turisterna uteblev främst under 2020. Under 2021 var 
antalet detsamma som före pandemin. De besökare som tog sig ut till öarna under 2020 upp-
skattade att företagen kunde hålla öppet trots att antalet besökare inte var så stor. Många nya 
besökare återkom flera gånger under en och samma säsong. 
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