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Förord 
 

Denna uppsats grundar sig i ett intresse om Stockholm och framför allt Stockholms skärgård 

som turistdestinationer. Vi ser ett problem i att Stockholm inte har någon tydlig attraktion 

som förknippas med staden. De flesta städer i världen har en utmärkande byggnad eller ett 

framträdande naturfenomen så som Big Ben i London, Grand Canyon i USA och Stora 

Barriärrevet utanför Australiens östkust. Även Stockholms skärgård är ett unikt naturfenomen 

i världen och skulle kunna ha potential att bli ett enastående landmärke. Problemet är att 

skärgården inte är tillräckligt känd utanför Skandinavien. Vi har fått upp ögonen för EU-

projektet Scandinavian Island vars arbete går ut på att internationellt marknadsföra 

Stockholms skärgård, Ålands skärgård och Åbos skärgård som en destination. 

Vi vill tacka Karin Voltaire som tagit sig tid till att ställa upp på en intervju och delat med sig 

av sin kunskap och sina åsikter. Vi vill även tacka Andrea, Ellinor, Gustav och Leif för att de 

har tagit sig tid att läsa och kritisk granska arbetet.  

 

 



 

 

Sammanfattning 
Det finns en trend i världen där städer upprättar liknande attraktioner i strävan efter att bli 

konkurrenskraftiga. Denna tävling resulterar dock delvis i att städerna förlorar sin autencitet. 

Stockholm däremot har möjlighet att erbjuda sina besökare ett unikt naturfenomen som inte 

kan kopieras. Detta är Stockholms skärgård. Stockholm, som är Sveriges främsta resmål, 

saknar i dagsläget ett unikt landmärke, så som Eiffeltornet är för Paris. Syftet med denna 

kandidatuppsats är att undersöka huruvida Stockholms skärgård har potential att fungera som 

en sådan primär attraktion för staden.  

 

För att uppnå syftet valde författarna att utgå från både primära och sekundära källor i form av 

framförallt litteraturstudier, en kvalitativ forskningsintervju och en kvantitativ fältstudie. 

Arbetets fokus ligger på att undersöka om syftet kan uppnås utan att förstöra miljön och 

äventyra lokalbefolkningens framtid på destinationen. Det forskas även om huruvida EU – 

projektet Scandinavian Islands kan bidra till ökad turism i Stockholms skärgård. Sveriges 

internationella image utgör också en viktig del av arbetet. 

 

Författarna drar slutsatsen att Stockholms skärgård har potential att i framtiden fungera som 

en primär attraktion för Stockholm och samtidigt garantera hållbar utveckling på 

destinationen. I dagsläget är dock marknadsföringen för skärgården begränsad och även 

tillgängligheten hämmar skärgårdens utveckling som turistdestination. EU – projektet 

Scandinavian Islands marknadsföring av skärgården kan även gynna Stockholm som resmål 

eftersom destinationerna ligger geografiskt nära varandra. Sverige är okänt i vissa delar av 

världen och författarna menar att landet, med hjälp av en primär attraktion i Stockholm, skulle 

kunna öka omvärldens kännedom om Sverige. 

På grund av tidsbrist har författarna inte haft möjlighet att utveckla undersökningen vidare. 

Förslag till fortsatt forskning kan bland annat vara att involvera turisternas perspektiv i 

marknadsföringssammanhang. Det kan även vara intressant att forska kring Stockholms 

skärgårds potential att fungera som en primär attraktion för hela Sverige och inte bara för 

Stockholm.  

 



 

 

Abstract 
There is a growing trend in the world, where cities compete with each other by building 

similar attraction to enhance the tourism at the destination. This competition often results in 

the opposite where the cities lose their authenticity. Stockholm on the other hand does have 

the possibility to offer its visitors Stockholm’s archipelago, which is a unique natural 

phenomenon that cannot be replicated. Stockholm is the most popular tourist destination in 

Sweden. Currently Stockholm is missing a distinctive landmark, such as the Eiffel tower in 

Paris. In this paper the authors are answering the main question if Stockholm’s archipelago 

has the potential to function as such an icon or primary attraction for Stockholm.  

 

To answer the question the authors chose to collect information from both primary and 

secondary sources. The paper contains literary studies, a qualitative interview and quantitative 

field research. The main focus is to find out whether Stockholm’s archipelago can be a 

primary attraction for Stockholm without destroying the environment or risk the locals’ future 

at the destination. Furthermore the paper contains information about the EU- project 

Scandinavian Islands and its potential to increase the tourism in Stockholm’s archipelago. 

Sweden’s international image is also being studied. 

 

The results of the study reveal that Stockholm’s archipelago does have the potential to 

function as a primary attraction for Stockholm in the future while guaranteeing sustainable 

development at the destination. At this point the marketing concerning the archipelago is not 

fully developed. Furthermore, the accessibility to the islands is not developed as much as 

necessary to guarantee a successful tourism development.  The EU – project Scandinavian 

Islands’ marketing regarding Stockholm’s archipelago can also be useful for Stockholm 

because of the geographical closeness of these two destinations. Sweden is relatively 

unknown in some parts of the world and the authors believe that a primary attraction in 

Stockholm could benefit Sweden’s international image.  

 

Because of time limitations the authors did not have the possibility to expand the research any 

further. Some suggestions for additional research could be to involve the tourists’ perspective 

in the marketing of Stockholm’s archipelago. It would also be interesting to study whether the 

archipelago has the potential to function as a primary attraction not only for Stockholm but 

for Sweden as a whole.  
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1 Inledning 
___________________________________________________________________________ 

Detta inledande kapitel börjar med en bakgrundsbeskrivning för att läsaren ska få en tydlig 

uppfattning om innebörden av det valda ämnet. Därpå formuleras problemet för 

undersökningen. Kapitlet avslutas med uppsatsens syfte och frågeställningar samt 

avgränsningar. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
Turismbranschen kan i dag betraktas som världens största näringsgren.

1
 Under år 2008 var 

turismens totala omsättning i Sverige 244 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med     

6,3 % jämfört med år 2007. De utländska besökarna spenderade under sitt besök i Sverige    

8,4 % mer än under året 2007. Turismens exportvärde är därmed större än både järn, stål- och 

personbilsexporten. Sysselsättningen inom turism har ökat med drygt 20 % sedan år 2000. 

Jämfört med den totala sysselsättningen i Sverige, som växt med cirka sex procent under 

samma period, är detta en enorm ökning.
2
  

 

Var fjärde turist som besöker Sverige väljer Stockholm som destination. Stockholm är därmed 

det främsta resmålet i Sverige.
3
 Trots den ekonomiska krisen år 2009 har antalet 

övernattningar i Stockholms län ökat med 1 % jämfört med år 2008. I Stockholms stad utgör 

6 283 058 övernattningar en ökning med 3 %.
4
 Under de senaste tio åren har gästnätterna i 

Stockholm ökat med 40 %.
5
 

 

I dag är det vanligt att stora städer upprättar nya attraktioner för att öka stadens 

konkurrenskraftighet. Det har uppstått en form av tävling vilken går ut på att attrahera flest 

potentiella besökare genom att erbjuda flera attraktioner än konkurrerande städer. Tyvärr har 

denna tävling i vissa fall lett till det motsatta. Följden blir att attraktionerna liknar varandra 

allt mer och förlorar sin autenticitet. Det uppstår en svårighet i att relatera attraktionen till den 

specifika staden, så som Eiffeltornet kopplas till Paris. Ett exempel för detta är trenden att 

bygga attraktioner nära vatten, vilka numera finns i ett stort antal stora städer på olika 

kontinenter.
6
  

 

Stockholm i sin tur har möjlighet att erbjuda någonting unikt som inte kan kopieras av andra. 

Detta är Stockholms skärgård. Runtom i världen finns det endast skärgårdar på den 

Skandinaviska halvön, i Finland, Skottland, Nordöstra Canada och södra Chile.
7
 Skärgården 

tillhör därmed en av världens mest unika naturmiljöer.
8
 Stockholms skärgård sträcker sig över 

                                                 
1
 Bohlin & Elbe (2007). Utveckla turistdestinationer. s. 11 

2
 www.tillvaxtverket.se. Granskat den 28 april 2010. Se 10 

3
 Stockholm Visitors Board (2009). Fakta om besöksnäringen i Stockholm – Statistik för 2008 samt fram till 

augusti 2009. s. 9 
4
 Stockholm Visitors Board (2009). Stockholms besöksnäring 2009.  

5
 Stockholm Visitors Board (2009). Fakta om besöksnäringen i Stockholm – Statistik för 2008 samt fram till 

augusti 2009. s. 9 
6
 Maitland, R (2008). ”Tourist spots are always very generic”. s. 4-6  

7
 Nationalencyklopedin (1995, 16). s.600 

8
 Åkerman, A (2004). Stockholms skärgård från A till Ö. Fjärde rividerade upplagan. s. 3 

http://www.tillvaxtverket.se/
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150 kilometer med Landsort i söder och Arholma i norr och består av ungefär 30 000 kobbar, 

skär och öar.
9
 På omkring 150 av öarna finns det befolkning som är bosatta året om samt ett 

stort antal fritidshus.
10

  

Stockholm behöver dock inte bara skärgården som attraktion, utan även skärgården gynnas av 

turismnäringen i form av arbetstillfällen. Efter andra världskrigets slut och 20 år framöver 

halverades befolkningen på öarna runtom i Stockholms skärgård. Allt fler flyttade in till 

Stockholm vilket ledde till att skärgården präglades allt mer av en äldre befolkning.
11

 Turism 

på en destination utgör grunden för näringsverksamheter så som hotell- och 

restaurangverksamheter, handel, transport och olika upplevelserelaterade aktiviteter. Som 

följd bidrar turismen till ökad sysselsättning och ökat lokalt skatteunderlag. Detta kan även 

generera ökad inflyttning till samhället.
12

 För att kunna erbjuda en levande skärgård för 

turisterna krävs det därför att fler människor bosätter sig på öarna. 

I dagens samhälle finns det en trend i att leva miljömedvetet vilket också påverkar 

turismindustrin. Hållbar turism blir allt viktigare då turisterna ställer krav på 

researrangörerna.
13

 Även på destinationer är det väsentligt att samhällets planering utförs 

långsiktigt och hållbart.
14

 

En god image är av yttersta vikt för en destination. Image kan beskrivas som en kombination 

av en person eller grupps attityd, intryck och förväntningar. Det är avgörande för beslutet att 

besökaren uppfattar en destinations image som positiv.
15

 Det finns ett flertal organisationer 

som arbetar med imagebyggandet och marknadsföringen av Stockholms skärgård. Visit 

Skärgården är en av dessa organisationer. Tillsammans med Turku Touring och Visit Åland 

arbetar Visit Skärgården även med EU - projektet Scandinavian Islands. Syftet med projektet 

är att marknadsföra Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar som en gemensam 

destination för att tillsammans öka attraktionskraften och kunna konkurrera med andra 

destinationer ur ett globalt perspektiv.
16

  

 

1.2 Problemdiskussion 
Stockholm Visitors Board är organisationen som ansvarar för marknadsföringen av 

Stockholm. Organisationens startsida på Internet visar bilder av bland annat Skeppsbron, 

Kungliga Slottet och Stadshuset.
17

 Även vykorten som säljs på Västerlånggatan i Stockholm 

visar snarare vyer över Stockholm och kungafamiljen än fotografier över skärgården (se 

Tabell 1 och Figur 6 i avsnitt 4.5).  

Stockholms skärgård prioriteras bort, trots att det är ett naturfenomen unikt i sitt slag och 

skulle kunna ha potential att attrahera turister. Grand Canyon i nordvästra Arizona, USA och 

Stora Barriärrevet utanför Australiens östkust är exempel på naturfenomen vilka fungerar som 

dragplåster för turister. I och med att skärgården ligger utanför miljonstaden Stockholm kan 

                                                 
9
 Nordström & Sjöberg (1982). Vägvisare till skärgården i Stockholms län. s. 10-16 

10
 Åkerman, A (2004). Stockholms skärgård från A till Ö. Fjärde rividerade upplagan. s. 3 

11 www.skargardsstiftelsen.se. Granskat den 29 april 2010. Se 3 
12

 Elbe, J (2002). Utveckling av turistdestinationer genom samarbete. s. 9-10 
13

 Yeoman, I (2008), Tomorrow’s Tourist – Scenarios & Trends. s. 37 
14

 Elbe, J (2002). Utveckling av turistdestinationer genom samarbete. s. 9-10 
15

 Weaver & Lawton (2006). Tourism Management, 3
rd

 Edition. s. 105-106 
16

 Scandinavian Islands, Nyhetsbrev 1 - april 2010 
17

 www.stockholmtown.com. Granskat den 29 april 2010. Se 6 

http://www.skargardsstiftelsen.se/
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det tyckas vara konstigt att staden inte tar vara på skärgården mer i marknadsföringssyfte. 

Samtidigt är Stockholms skärgård ännu inte tillräckligt utvecklad som turistdestination. Då 

det inte är högsäsong är öarna svårtillgängliga och dessutom finns det brist på 

paketerbjudanden.
18

 EU- projektet Scandinavian Islands arbetar med att förbättra 

förutsättningarna genom att skapa samarbeten mellan olika aktörer i bland annat Stockholms 

skärgård.  

Utöver ovannämnda problem påverkas Stockholms skärgård av att Sverige som land är okänt 

i globalt sammanhang.
19

 En dålig kännedom av landet berör givetvis Stockholm och därmed 

även Stockholms skärgård som destination. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på om Stockholms skärgård har potential att fungera som 

en primär attraktion för Stockholm.   

1.3.1 Frågeställningar 
 

Frågeställningen som undersökningen besvarar är följande: 

 

Har Stockholms skärgård potential att bli en primär attraktion för Stockholm och samtidigt 

säkerställa hållbar turism på destinationen? 

 

För att kunna besvara denna frågeställning tar författarna hjälp av nedanstående följande 

frågor: 

 

o Hur marknadsförs Stockholm och Stockholms skärgård? 

 

o Hur påverkar Sveriges image Stockholm och Stockholms skärgård som 

destination? 

 

1.4 Avgränsning 
Arbetet undersöker Stockholms skärgård som innefattar ett område med Arholma i norr och 

Landsort i söder. Marknadsföring, image, destinationsutveckling och hållbar turism står i 

fokus i teoridelen. Arbetet behandlar inte turisternas åsikter kring Stockholms skärgård som 

turistattraktion utan endast Stockholms skärgårds potential till att bli en primär attraktion för 

Stockholm.  

 

I arbetet diskuteras huruvida skärgården har möjlighet att dra turister till Stockholm.  

 

Författarna valde att fokusera arbetet på endast en destination, Stockholms skärgård, för att 

kunna göra en så grundlig undersökning som möjligt.  

 

                                                 
18

 Voltaire, K. Intervju den 26 april 2010 
19

 Svenska institutet (2009). Sverigebilden 09. s. 5 



4 

 

 

1.5 Uppsatsdisposition 

Inledning:  

Kapitlet börjar med en redogörelse av bakgrundinformation, för att läsaren ska få en 

uppfattning om ämnet. Därefter följer en problemformulering, syfte och frågeställningar för 

undersökningen. 

Metod: 

Kapitlet redogör för författarnas vetenskapliga förhållningssätt. Författarna beskriver den 

valda forskningsmetoden som tillämpas i undersökningen. Dessutom diskuteras val av källor 

och deras tillförlitlighet. 

Tidigare forskning samt teoretisk ram: 

Kapitlet behandlar tidigare forskning som anses vara av relevans för uppsatsen och fungerar 

som kunskapsbakgrund. Teorierna behandlar destinationsutveckling, imagebegreppet och 

hållbar utveckling. 

Undersökning: 

Kapitlet utgör den empiriska grunden för uppsatsen. Information om Sveriges internationella 

image, Stockholm som turiststad, Stockholms skärgård och EU – projektet Scandinavian 

Islands ges. 

Analys: 

Kapitlet knyter samman teorierna med undersökningen och författarna bidrar med egna tankar 

kring det valda ämnet. 

Resultat och slutsatser: 

Kapitlet svarar på uppsatsen syfte och frågeställningar. Resultat och slutsatser sammanfattas 

kort. Författarna redogör även för uppsatsens kunskapsbidrag och förslag till fortsatt 

forskning. 

Diskussion: 

I det avslutande kapitlet granskar författarna kritisk arbetets styrkor och svagheter.  
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2 Metod 
___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras och beskrivs författarnas vetenskapliga förhållningssätt och den 

valda forskningsmetoden som tillämpats i undersökningen.  

___________________________________________________________________________ 

2.1 Objektivism och konstruktionism 
Ontologi innefattar ”vad som finns”. Det finns två synsätt inom ontologin, som påverkar på 

vilket sätt forskning genomförs och hur frågeställningar formuleras. Dessa är objektivism och 

konstruktionism. Inom objektivism ses sociala fenomen som yttre fakta utanför människans 

intellekt, vilket de sociala aktörerna inte kan påverka.
20

 

Konstruktionism betraktar sociala fenomen som konstruktioner vilka bygger på aktörernas 

uppfattningar och handlingar. Fenomen befinner sig i ett tillstånd av kontinuerlig 

förändring.
21

  

Detta arbete präglas av det konstruktionistiska synsättet eftersom skärgårdens potential och 

skärgårdens marknadsföring kan uppfattas på olika sätt av den enskilde individen.  

 

2.2 Deduktiv- och induktiv ansats 
Forskaren kan dra slutsatser utifrån empiri eller logik.

22
 Den deduktiva ansatsen utgår ifrån 

fakta inom ett område och härleder (deducerar) därefter en hypotes som ska undersökas 

genom empirisk granskning. Efter att hypotesen har prövats bekräftas eller förkastas 

hypotesen och teorin formuleras om. Den induktiva ansatsen är resultatet av en undersökning. 

Deduktion och induktion utesluter inte varandra.
23

   

Uppsatsen präglas av en deduktiv ansats då författarna har utgått ifrån forskningsarbete som 

redan har utförts i det berörda forskningsområdet.
24

 Under arbetets gång har teorier kring 

destinationsutveckling, hållbar turism och naturattraktioner studerats. Dessa begrepp har 

tidigare studerats av olika forskare och fungerar därför som teoretisk underlag för denna 

uppsats.
25

 Författarna använder sig även av induktiv metodik i form av fältundersökningen 

som genomfördes. Författarna drar slutsatser av empiriskt material utan att en vedertagen teori 

applicerats vilket kännetecknar induktion.
26

 Syftet med vykortsundersökningen var att ta reda 

på i vilken utsträckning Stockholms skärgård är avbildad på vykorten som säljs i Stockholm.  

                                                 
20

 Bryman, A (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. s. 30-33 
21

 Ibid. 
22

 Thurén, T (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Upplaga 2:2. s.22 
23

 Bryman, A (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. s. 20-23 
24

 Rosengren och Arvidsson (1992) 
25

 Ibid. 
26

 Magne Holme & Krohn Solvang (1997). Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa metoder. s. 50-

52 
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2.3 Kvalitativ metod 
Inom kvalitativ metod strävar forskaren efter att gå på djupet och skapa en grundligare 

förståelse för forskningsfrågan. Fokus ligger på ord snarare än på kvantifiering, alltså siffror. 

Synsättet är tolkande och forskarna tar avstånd från naturvetenskapliga metoder. Målet är att 

ta reda på hur individer uppfattar verkligheten. Forskaren kommer fram till en teori snarare än 

utgår ifrån en.
27

  

Då avsikten med undersökningen var att få fram relevant och konkret information har den 

kvalitativa metoden tillämpats. En kvantitativ undersökning har som mål att dra generella 

slutsatser och forskaren ägnar sig åt att kartlägga och mäta företeelser.
28

 

Att inhämta det empiriska materialet genom kvalitativa intervjuer och litteraturstudier har 

som fördel att forskaren får en djupare förståelse för det som undersöks.
29

  

Författarna har även varit närvarande vid Scandinavian Islands cross border – seminarium, 

den 4 februari 2010, där olika personer föreläste i ämnen som är relevanta för uppsatsen. Vid 

seminarietillfället och även när intervjuerna genomfördes var författarna personligt 

närvarande vid datainsamlingen vilket kännetecknar den kvalitativa forskningsmetoden.
30

 

Kvalitativ data produceras medan den tolkas och författaren avgör själv i vilken utsträckning 

tolkningen tillför mening till undersökningen.
31

   

 

2.3.1 Kvalitativ forskningsintervju 

Under den kvalitativa forskningsintervjun samtalar två parter om ett ämne inom vilket de båda 

har ett ömsesidigt intresse.
32

 Tillit är av yttersta vikt för att intervjun ska bli lyckad. Detta 

bidrar till att intervjun blir meningsfull för både respondent och för den som intervjuar.
33

 

Intervjun behandlar respondentens uppfattningar om dennes livsvärld.
34

  

I denna undersökning genomfördes så kallade halvstrukturerade intervjuer med Karin Voltaire 

som arbetar för Visit skärgården och Sophia Berg som är turistinformatör på Stockholm 

Tourist Center. Vid intervjutillfällena fanns en uppbyggnad för intervjun med relevanta frågor 

kring ämnet, dock fanns det samtidigt möjlighet att göra förändringar under intervjuns gång. 

Intervjufrågorna var av öppet slag och saknade bestämda svarsalternativ. Svaren registrerades 

direkt genom att författarna antecknade svaren allteftersom.
35

 Den personliga intervjun har 

som fördel att eventuella språksvårigheter, missförstånd och otydliga frågor kan redas ut för 

respondenten.
36

  

                                                 
27

 Magne Holme & Krohn Solvang (1997). Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa metoder. s. 82 
28

 Bryman, A (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. s. 92-94 
29

 Denscombe (2000) 
30

 Ibid. 
31

 Ibid. 
32

 Kvale, S (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 117 
33

 Magne Holme & Krohn Solvang (1997). Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa metoder. s. 105 
34

 Kvale, S (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 119 
35

 Ibid. 
36

 Esaiasson et. Al. (2007). Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Tredje 

upplagan. s. 266 
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Författarna har noga meddelat intervjupersonerna om uppsatsens syfte samt vilka som 

kommer att ha tillgång till uppsatsen i framtiden. Respondenterna har även godkänt att 

författarna omnämner dem i arbetet med både för- och efternamn.  

 

2.4 Datainsamling 
Primärdata samlas för att tillgodose forskningens syfte och ändamål. Forskaren kan både 

samla in information genom intervjuer med bland annat experter och forskare inom det valda 

ämnet och genom observationer och enkätundersökningar. Sekundärdata är data insamlat vid 

tidigare tillfälle och kan bestå av tidskrifter, böcker, tidigare forskning och offentliga 

register.
37

  

I arbetet har primärdata använts i form av kvalitativa forskningsintervjuer och en 

fältundersökning. Syftet med fältstudien var få en bättre uppfattning om vilken bild av 

Stockholm som förmedlas till turister när de besöker staden. Fältstudien genomfördes den 6 

maj 2010 på Västerlånggatan i Stockholms innerstad. Västerlånggatan valdes eftersom ett 

stort antal souvenirbutiker är lokaliserade där. I undersökningen räknades alla vykort som var 

placerade utanför butiker på Västerlånggatan. Motiven på vykorten antecknades och en 

sammanställande översikt gjordes. Den insamlade faktan kunde tydliggöras med hjälp en 

tabell och ett diagram (avsnitt 4.5).  

Sekundärdata har använts i uppsatsen i form av litteraturstudier och Internetsidor.  

 

2.5 Urval och källkritik 
Forskaren måste ha ett kritiskt förhållningssätt till källor och dokument som denne använder i 

sin undersökning. Detta är viktigt för att säkerställa att källor som påverkar undersökningens 

pålitlighet negativt har undvikits. Forskaren måste vara medveten om i vilket syfte källan 

skapades, var och vid vilken tidpunkt.
38

 

De elektroniska och tryckta källorna som använts i arbetet har noga övervägts och anses 

innehålla tillförlitlig information. Detta antagande baseras på att Internetsidornas grundare är 

statliga verk och offentliga organisationer samt att de tryckta källorna har vetenskapliga 

upphovsmän.   

I kvalitativa undersökningar arbetar forskare ofta med data från små urval. Det innebär att det 

är väsentligt att få så mycket relevant information som möjligt från ett begränsat antal 

intervjupersoner. Inom kvalitativ forskning sker urvalet av respondenter normalt inte 

slumpmässigt.
39

 Forskaren väljer intervjupersonerna strategiskt. Målet är att involvera 

personer i undersökningen vilka är insatta i ämnet och har kunskap som är väsentligt för 

undersökningens syfte.
40

  

 

 

                                                 
37

 Lekwall & Wahlbin (2001). Information för marknadsföringsbeslut. 4:e upplagan. s. 80 
38

 Patel och Davidsson (2003) 
39

 Johannessen och Tufte (2003) 
40

 Ibid. 
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De personer som har bidragit till undersökningen är följande: 

- Karin Voltaire, Visit skärgården och projektledare för den svenska delen av 

Scandinavian Islands, intervju den 26 april 2010. 

- Sophia Berg, turistinformatör på Stockholm Turist Center, intervju den 23 april 2011. 

- Thomas Björkroth, övergripande projektledare Scandinavian Islands, föreläsning vid 

Scandinavian Islands Cross – Border seminarium den 4 februari 2010. 

- Ninni Luthin- Kärling, Svenska Institutet, föreläsning vid Scandinavian Islands Cross 

– Border seminarium den 4 februari 2010. 

Intervjuerna ägde rum på respektive respondentens arbetsplats och svaren antecknades direkt 

på plats. Även föreläsningar antecknades av författarna. Alla intervjupersoner och föreläsare 

bedömdes vara pålitliga och ansågs kunna bidra med relevant och tillförlitlig information för 

undersökningen.  

2.6 Referenshantering 
I uppsatsen har författarna medvetet valt att behålla Butlers sekvensmodell (Figur 1) i avsnitt 

3.1 och Kartan över Scandinavian Islands område (Figur 4) i avsnitt 4.4 på originalspråket. 

Anledningen till detta är att en översättning skulle kunna förvränga figurernas innebörd 

eftersom översättningar alltid påverkas av personliga tolkningar. Butlers sekvensmodell 

förklaras dock på svenska.  

Fotnoterna vilka behandlar Internetkällor kommer att benämnas med hemsidans startadress, 

datum för granskning. Då författarna har använt sig av information som inte gick att finna på 

startsidan är dessa källor markerade med en blåmarkerad siffra i slutet av fotnoten. I 

källförteckningen längst bak i uppsatsen går det, med hjälp av denna siffra, att finna hela 

länken.  
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3 Tidigare forskning samt teoretisk ram 
___________________________________________________________________________ 

Kapitlet behandlar tidigare forskning vilken fungerar som kunskapsbakgrund för både 

läsaren och författarna. Teorier kring destinationsutveckling, image och hållbar utveckling 

beskrivs. 

___________________________________________________________________________   

3.1 Destinationsutveckling 
Begreppet destination betecknar en plats eller ett område där turism bedrivs. Det finns tre 

olika typer av destinationer: 

1. Punktdestination: En attraktion som utgör resmålet betraktas som en punktdestination. 

Exempel på punktdestinationer är Lutande Tornet i Pisa och Njupeskärs vattenfall. 

Även evenemang kan utgöra punktdestinationer. 

2. Platsdestination: En platsdestination beskrivs som en avgränsad och sammanhållen 

geografisk enhet som till exempel städer (Rom eller Göteborg). 

3. Områdesdestination: Större geografiska enheter, som ofta innehåller flera punkt- och 

platsdestinationer, kallas för områdesdestinationer. Exempel på områdesdestination är 

Skåne och Dalarna. Även länder kan ses som områdesdestinationer.
41

 

Stockholms skärgård är en större geografisk enhet som består av platsdestinationer i form av 

olika öar och punktdestinationer som exempelvis Seglarhotellet på Sandhamn. Därför 

definieras Stockholms skärgård som områdesdestination.   

För att säkerställa en framgångsrik utveckling av en destination krävs att de viktiga aktörerna 

på plats strävar efter ett gemensamt mål. Eftersom aktörerna tillsammans utgör produkten som 

turisten köper är det väsentligt att utvecklings- och förändringsprojekt bygger på samarbete.
42

   

Turism på en destination har ofta både positiva och negativa effekter. Vilka effekter som 

dominerar beror på olika faktorer som bland annat destinationens ekonomiska utveckling, 

dess sociokulturella och fysiska bärkraft samt hur snabbt och på vilket sätt utvecklingen sker. 

En destination går igenom en process som kallas för en destinations livscykel. Butlers 

sekvensmodell visar hur den generella utvecklingen av en destination ser ut (se Figur 1 

nedan). Utvecklingsprocessen är indelad i fem olika faser som är beroende av antal besökare 

och tid. Faserna ändras allt eftersom turismen på destinationen växer. Varje destination har en 

viss bärförmåga. Vid fas fyra når tillväxtkurvan bärförmågan och överskrider denna.
43

  

Nedan följer en kortfattad beskrivning av de fem olika tillväxtfaserna:  

1. Exploration: Några få turister upptäcker ett område. 

                                                 
41

 Elbe, J (2002). Utveckling av turistdestinationer genom samarbete. s. 10 
42

 Graffman (2006). Kraftprocessen – en vägvisare i destinationsutveckling. s. 6-8 
43

 Ibid 
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2. Inblandning: Lokala entreprenörer svarar på upptäckten och tillhandahåller en viss 

service. 

3. Utveckling: De lokala entreprenörerna börjar vidta åtgärder för att attrahera turister. 

4. Förankring: Den offentliga sektorn är delaktig och tillhandahåller ny eller bättre 

infrastruktur. I denna fas överskrids den sociala bärkraften som kännetecknas av att en 

del av lokalbefolkningen försöker bekämpa turismen på destinationen medan andra 

resignerar eller flyttar ifrån destinationen.  

5. Stagnation: Massturism etableras, vanligtvis kopplad till en ort eller till en större 

anläggning.
44

 

Beroende på hur destinationen utvecklas vidare hanteras kan denna föryngras, stagneras eller 

förminskas.
45

  

 

 

Figur 1: Butlers sekvensmodell 

Källa: Weaver & Lawton (2006), s 217 

 

Butlers sekvensmodell har kritiserats framför allt för att den anser att turism i sig för med sig 

en slags självförstörelse som endast kan stoppas genom aktivt destinationsmanagement. En 

annan kritisk aspekt är att modellen inte tar hänsyn till andra faktorer i samhället som 

påverkar en destinations utveckling, så som politiska faktorer.
46

 

På en destination finns attraktioner, infrastruktur och ett utbud av kringtjänster som gör en 

vistelse på platsen möjlig. Attraktioner kan definieras på olika sätt och varje individ har en 

egen uppfattning om vad en attraktion är. Författarna har valt att utgå ifrån att det finns 

primära, sekundära och tertiära attraktioner. Den primära attraktionen utgör dragningskraften 

och placerar destinationen på turistens mentala karta. Sekundära attraktioner kännetecknas av 

att de kan vara avgörande i valet mellan två destinationer där de primära attraktionerna 

                                                 
44

 Weaver & Lawton (2006). Tourism Management. 3
rd

 Edition. s. 306-323 
45

 Ibid. 
46

 Ibid. 
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uppskattas vara jämbördiga. De attraktioner som inte var kända innan resan och som upptäcks 

under resans gång definieras som tertiära attraktioner. Attraktioner kan antigen vara fria 

nyttigheter, som till exempel badstränder, eller kommersiella, som exempelvis nöjesparker. 

Dessutom kan attraktioner vara permanenta (museer) eller temporära (festivaler).
47

  

Utöver tillgången till attraktioner är det väsentligt att det finns en fungerande infrastruktur på 

destinationen. Infrastruktur utgörs av de grundläggande faktorer som krävs för att ett samhälle 

ska kunna fungera. Dessa faktorer är bland annat vägar, sop- och avloppshantering och 

fungerande transportsystem till och från destinationen.
48

 

Stödjande tjänster och kringservice kan vara allt ifrån boende, restauranger och 

livsmedelsbutiker till bensinmackar. En annan viktig kringfunktion är marknadsföring och 

information som uppmärksammar destinationen och lockar turister. Även media har stor 

påverkan på en destinations utveckling.
49

  

3.1.1 Image och varumärken 
Det är inte tillräckligt att kunna erbjuda ett brett utbud av attraktioner, utvecklad infrastruktur 

och stödjande tjänster.
50

 För att turisten ska ha möjlighet att fatta ett beslut kring valet av 

destination måste denne vara medveten om att destinationen existerar. För etablerade 

destinationer världen över, så som Grand Canyon och Paris, är detta inte ett problem, värre 

blir det dock för destinationer som i dagsläget inte är lika kända.
51

  

Media har en stor påverkan på hur en destination uppfattas. Representeras en destination i 

press, litteratur och film bygger destinationens besökare, eller potentiella besökare upp 

föreställningar kring den bilden som media förmedlar. Över tid uppstår myter och traditioner 

kring destinationen
52

. För att kunna påverka bilden vilken media målat upp, arbetar lokala 

aktörer, som turistorganisationer och företag, med att skapa en stark profil av destinationen. 

Syftet med detta är att potentiella kunder ska kunna förknippa destinationen med någonting 

unikt som skiljer sig från konkurrerande destinationer. Målet är att besökarna ska bygga upp 

en positiv image av destinationen.
53

  

Image kan beskrivas som en kombination av en person eller grupps attityd, intryck och 

förväntningar gentemot en destination. En destinations image kan vara både beskrivande och 

utvärderande. Med andra ord kan det handla om generella fakta kring destinationen eller egna 

åsikter relaterade till platsen. En god image är av yttersta vikt för en destination av den 

anledningen att imagebilden styr de eventuella besökarnas beslut. Det är avgörande för 

turisterna beslut att imagen för platsen är positiv. Är ett land förknippat med en negativ image 

finns det en risk att beslutsfattaren applicerar denna dåliga image på olika destinationer i 

landet.
54

 Beslutsfattaren förlitar sig på imagen av en plats snarare än på verklighetsbilden.
55

  

                                                 
47
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En destinations image påverkas av kommersiella källor vilka kan vara broschyrer, 

guideböcker, resebyråer och så vidare. Image påverkas även av de icke kommersiella källorna 

som media, information från familj, vänner och utbildning.
56

  

Imageobjektet, det vill säga destinationen, kan dra fördel av att ha en symbol som 

representerar platsen. I skapandet av en image krävs det så kallade imagebärande symboler 

som blir varumärket för platsen. Enligt patent- och registreringsverket definieras ett 

varumärke som ett kännetecken vilket används för att skilja eller framhäva den egna varan 

eller tjänsten från andras varor och tjänster. Ett bra varumärke bidrar till att varan eller 

tjänsten utmärker sig bland andra.
57

 Logotyper är en form av varumärkessymboler och dessa 

bör bland annat vara igenkännbara och inneha en specifik mening.
58

  

3.1.2 Destinationsmarknadsföring 
”Marknadsföring involverar interaktionen och sambandsrelationerna mellan konsumenter 

och producenter av produkter och tjänster, genom vilkas idéer, produkter, tjänster och värde 

skapas och utväxlas för ömsesidig vinst för bägge grupper”.
59

 

Marknadsföring spelar en avgörande roll i turismarbetet på destinationer.
60

  

Globalt sett har turismen ökat, länder och regioner står i större konkurrens till varandra än 

någonsin förr. För enskilda turistföretagare kan det vara svårt att inte försvinna i denna 

konkurrens. Ofta finns inte personal eller ekonomiska möjligheter att kunna marknadsföra sig 

själv och destinationen på ett traditionellt sätt. Därför är det viktigt att destinationen 

marknadsförs som helhet. Eftersom upplevelsen som turisten konsumerar på destinationen är 

sammansatt av ett antal olika produkter och tjänster, är marknadsföringen av destinationen en 

angelägenhet för de olika aktörerna på plats. Destinationen är ett sammanhängande system 

som gör det svårt för enskilda aktörer att påverka turisternas totalupplevelse.
61

  

Ett problem för företagarna på en destination är ofta att de ”tvingas” till samarbete samtidigt 

som de konkurrerar mot varandra. Detta kan bidra till svårigheter i den gemensamma 

marknadsföringen. De aktörerna som inte ser sig själva som typiska turistföretag förstår ofta 

inte vilken påverkan de har på turisternas helhetsupplevelse. De ser inte någon större nytta i 

att vara med i den gemensamma marknadsföringen. Ytterligare ett problem är att aktörer från 

olika branscher har olika synsätt på hur marknadsföringen ska se ut, vilket kan leda till 

missförstånd och oenigheter.
62

 

För att säkerställa framgånsrik marknadsföring av en gemensam destination är det väsentligt 

att skapa en gemensam värdegrund. Begreppet värdegrund innefattar faktorer som moral, etik 
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och normer. Har alla aktörer på en destination liknande åsikter vad gäller dessa faktorer, 

minskar behovet av kontroll och styrning och ersätts i stället med förtroende och tillit.
63

 

I studien Advertising effects of photos used to portray nature- based tourism attractions av 

Hem, Iversen och Gronhaug (2003) framgår det att en annan avgörande faktor för 

framgångsrik destinationsmarknadsföring är att använda bilder av destinationen. Bilderna kan 

användas i till exempel broschyrer, guideböcker eller på vykort för att tilltala potentiella 

besökare. 
64

 

Människor reagerar på bilder med känslor och därför är det väsentligt att förmedla den ´rätta` 

känslan som skapar ett behov hos individen att besöka destinationen. I studien undersöks hur 

potentiella besökare reagerar på bilder som bland annat visar riskfyllda situationer i Norges 

fjordar. De flesta respondenterna reagerade med negativa känslor på bilderna vilket 

resulterade i att de inte kände behovet att besöka destinationen. Ett fåtal respondenter 

reagerade med positiva känslor på samma bild, dock är det viktigt att i 

marknadsföringsprocessen attrahera den största målgruppen.
65

 

3.2 Hållbar turism 
Sedan mitten av 1900-talet har människorna blivit allt mer medvetna om att ekonomisk 

tillväxt, som grundar sig i utnyttjandet av naturen kan vara inkonsekvent. Med tanke på 

världens ekologiska bärkraft föddes konceptet hållbar utveckling.
66

  

År 1987 definierades begreppet hållbar utveckling i Brundtlandrapporten för första gången. 

Denna definition är fortfarande aktuell:  

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
67

 

Hållbar turism har funnits sedan slutet av 1980-talet, då turismforskare började applicera 

innebörden av Brundtlandrapporten på turismindustrin. På den tiden användes framför allt 

begreppet ´grön turism`. Detta kan förklaras med det ökade miljömässiga intresset och vågen 

av ´grön politik` i England, Tyskland och Frankrike. Begreppet ´hållbar turism` ersatte ´grön 

turism` i början av 1990-talet.
68

 Konceptet innefattar tanken att turism ska hanteras på så sätt 

att den inte överskrider destinationens miljömässiga, sociala, kulturella och ekonomiska 

bärkraft. Tillämpningen av konceptet är flexibel och hur hållbar turism utförs i praktiken kan 

variera beroende på typen av destination.
69

 

I framtiden kommer människorna förmodligen även i vardagen att vara allt mer medvetna om 

hållbarhetskonceptet. Hållbar turism kommer därför att utvecklas och växa och kan anses vara 

en trend.
70
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3.2.1 Hållbar turism på mindre öar 
Utmaningarna för hållbar turism på öar liknar de på fastlandet. Men på grund av öars skarpa 

geografiska avgränsning och isolering från omvärlden, är frågorna tydligare och mer 

koncentrerade än någon annanstans. Eftersom det finns en stor variation av öar går det inte att 

generalisera ö-turism. För små öar är utmaningen att hantera turism störst. På grund av den 

pågående utflyttningen till fastlandet behövs turism som inkomstkälla. Samtidigt är det 

väsentligt att inte överträda öns miljömässiga, sociala, kulturella och ekonomiska bärkraft. En 

allvarlig utmaning för mindre öar uppstår under högsäsongen, då det ofta finns fler turister än 

lokalbefolkning på plats. Årstider och skollov är de avgörande faktorerna för 

säsongskoncentrationen.
71

 

Följande problem kan uppstå i samband med extrem säsongskoncentration: 

 Brist på resurser såsom vatten. 

 Överbelastning (i form av exempelvis köer) som gör det svårt för lokalbefolkningen 

att genomföra det vardagliga arbetet samt att leva en normal vardag. 

 Lokalbefolkningen känner sig som en minoritet i det egna samhället. 

 Överbelastning av den lokala infrastrukturen, som exempelvis avloppssystemet och 

transportsystemet.
72

  

För små öar är ofta tillgängligheten ett problem. De flesta färjor går mer sällan under 

lågsäsongen vilket leder till ökad säsongsproblematik eftersom det inte erbjuds transport till 

potentiella besökare. Turism på små öar kännetecknas ofta av ett stort antal dagsbesökare som 

spenderar relativt lite pengar på destinationen. Detta bromsar destinationsutvecklingen.
73

 

I till exempel Australien och Sydostasien har så kallade ´exclusive islands resorts` upprättats. 

´Exclusiv islands resorts` är stora anläggningar som omfattar nästan hela ön. Dessa 

anläggningar anses dock inte vara hållbara eftersom natur och kultur inte skyddas aktivt. 

Dessutom gynnar de inte lokalbefolkningens ekonomiska situation.
74

  

3.2.2 Ekoturism 
Tack vare ett ökat medvetande kring de negativa effekter vilka turismen för med sig har olika 

former av turism utvecklats som är relaterade till hållbarhetsbegreppet. Ett av dessa begrepp 

är ekoturism. Ekoturism anges ofta som den snabbast växande sektorn inom turismindustrin.
75

  

Den officiella definitionen för ekoturism lanserades av The International Ecotourism Society 

(TIES). Även Världsnaturfonden (WWF) och Svenska Ekoturismföreningen står bakom 

definitionen: 

”Ekoturism är ansvarsfullt resande i naturen som hjälper till att skydda naturmiljöer och 

stödjer lokalbefolkningens välbefinnande.”
76
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Under 2000-talet har ekoturismen blommat och fått stor global betydelse. Speciellt i 

utvecklingsländer har det blivit standard att använda pengar från ekoturistiska aktiviteter till 

bevarandet av naturen samt utvecklingsmöjligheter för lokalbefolkningen.
77

 

En negativ aspekt som ekoturism för med sig är att den i vissa fall öppnar dörren för 

massturism genom att upptäcka oexploaterade områden. Ett annat problem är att begreppet 

ekoturism har exploderat de senaste åren och utnyttjas av somliga researrangörer.
78
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4 Undersökning 
___________________________________________________________________________ 

Nedan ges information om Sveriges image ur internationell synvinkel, Stockholm som 

turiststad, Stockholms skärgård och EU-projektet Scandinavian Islands. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Sveriges internationella image 
I och med den pågående globaliseringen blir konkurrensen mellan länderna i världen allt 

tuffare. Den geografiska platsen förlorar stegvis sin betydelse, samtidigt som värderingarna 

som knyts till ett land blir allt mer väsentliga. Därför blir det viktigare att sätta Sverige på 

kartan och att dra uppmärksamhet till och skapa förtroende för landet. Först när tilltron för 

Sverige är hög kan långsiktiga samarbeten startas. Att skapa ett starkt varumärke för Sverige 

blir därför avgörande.
79

  

Svenska institutet är en statlig myndighet som har som uppgift att öka omvärldens intresse för 

Sverige. Sedan år 2007 har Svenska institutet givit ut en rapport som beskriver den aktuella 

bilden av Sverige i världen.
80

 

Enligt Sverigebildrapporten från 2009 är Sveriges största svaghet att landet är okänt i globalt 

sammanhang. Speciellt i Mellanöstern och Afrika är Sverige relativt obekant och även de nya, 

tillväxande marknaderna som Kina och Indien har dålig kännedom om landet. Antigen 

blandas Sverige ihop med Schweiz eller så är Sverige helt okänt. Detta leder till att även 

svenskt näringsliv är relativt osynligt i världen. De länderna som har en sämre kännedom om 

Sverige har dessutom en föråldrad bild av landet och associerar det fortfarande med Astrid 

Lindgren och ABBA. Sveriges styrka är att de länderna som känner till landet uppfattar det 

som modernt och ansvarstagande i internationella frågor och gentemot sina medborgare.
81

 

En av de främsta anledningarna till varför Sverige är relativt okänt i världen, är att det inte 

finns några självklara landmärken eller ett så kallat vykortsmotiv i landet. Ett känt exempel på 

ett sådant vykortsmotiv är Operahuset i Sydney.
82

 

I samarbete med Svenska Institutet genomförs varje år den globala undersökningen Nation 

Brands Index för att mäta styrkan i länders varumärken. I undersökningen tillfrågas 20 000 

människor i 20 panelländer om deras bild av 50 andra nationer. De 20 länderna finns i olika 

regioner i världen och utgör tillsammans en stor köpkraft. Respondenterna ger sin åsikt om 

sex kategorier i de olika länderna: Näringsliv, Befolkning, Samhällsstyrning, Kultur, Turism 

och Talangmagnet. Nation Brands Index för år 2009 visar att Sveriges sämsta kategorier är 

turism och kultur, där landet landar på plats 14. Frågorna som besvarades kring turism handlar 

om huruvida respondenterna kan tänka sig att besöka Sverige. I kategorin kultur ställdes bland 

annat frågan om Sverige anses ha intressanta byggnader och historiska monument. 

Samhällsstyre är den bästa kategorin, där Sverige kommer på plats tre. Tillsammans bildar de 

sex ovannämnda kategorierna en så kallad varumärkeshexagon som illustrerar styrkan av 

varumärket. Ju mer utfylld hexagonen är, desto starkare är varumärket (se Figur 2 nedan). 
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Sveriges varumärkeshexagon hamnar på plats tio. De länder som rankar Sverige högst är 

Tyskland, Frankrike och Polen. Sverige får den lägsta rankningen av Indien och Egypten. En 

fördel med Nation Brands Index är att studien tydliggör förändringar över tid. Det kan bland 

annat konstateras att Sverigebilden har försämrats något sedan år 2005 och att den framförallt 

har försvagats i Storbritannien och Egypten. Vad gäller Storbritannien kan denna försämring 

kopplas till att Sverige uppfattas som omodernt.
 83

 

För att stärka varumärket Sverige vill Svenska institutet satsa på att göra Sverige mer känt i 

världen, framför allt i Mellanöstern och Asien. Andra mål är att utveckla de goda relationerna 

med de före detta biståndsländerna och att utnyttja sin ställning för att attrahera kompetenta 

och talangfulla individer.
84

 

 

 
Figur 2: Sverigebilden som helhet, i Tyskland och i Indien 

Källa: Svenska institutet (2009), s 8 

 

 

4.2  Stockholm som turiststad  
European Cities Monitor är en undersökning som genomförs varje år sedan 1990 vilken 

undersöker städer i Europa och deras attraktionskraft som besöksmål.
85

 Enligt European 

Cities Monitor tillhör Stockholm en av de 40 större städer i Europa.
86

 Övernattningarna i 

Stockholm har under perioden 2002-2007 ökat mer än genomsnittet av de 40 städerna som 

ingår i undersökningen, detta placerar Stockholm på en femtonde plats. De flesta utländska 

turister som besöker Stockholm kommer från Tyskland, Storbritannien och USA.
87

  

Kommunikationerna till och från Stockholm är väl utvecklade och det finns goda möjligheter 

                                                 
83

 Svenska institutet (2009). Sverigebilden 09. s. 14 
84

 www.si.se. Granskat den 21 april 2010. Se 5 
85

 www.europeancitiesmonitor.eu, Granskat den 6 maj 2010 
86

 Stockholm Visitors Board (2009). Fakta om besöksnäringen i Stockholm – Statistik för 2008 samt fram till 

augusti 2009. s. 8 
87

Stockholm Visitors Board (2009). Fakta om besöksnäringen i Stockholm – Statistik för 2008 samt fram till 

augusti 2009. s.14 

http://www.si.se/
http://www.europeancitiesmonitor.eu/


18 

 

att ta sig till och från staden med flyg, tåg, färja, buss och bil. Från flygplatserna är det 

dessutom lätt att ta sig till Stockholms innerstad.
88

 

De tre främsta besöksmålen i Stockholms län under år 2008 var Kulturhuset, Skansen och 

Ericsson Globe Arena.
89

  

4.2.1 Stockholm Visitors Board  
Det officiella marknadsföringsbolaget i Stockholm heter Stockholm Visitors Board AB. Det 

är ett dotterbolag till Stockholm Business Region vilket ägs av Stockholms stad. Stockholm 

Visitors Board har som målsättning att Stockholm ska bli Europas främsta besöksmål och 

strävar efter ökad turism till staden. Organisationen arbetar för att utveckla marknadsföringen 

av Stockholm genom samarbete med näringslivet. Arbetet riktar sig till både affärs- och 

privatresenärer. Cirka nio miljoner personer besöker Stockholm varje år, två tredjedelar av 

dessa gäster kommer från Sverige och resten representeras av internationella besökare.
90

 

”Stockholm - The Capital of Scandinavia” är det gemensamma varumärket för kommun och 

näringsliv och det är till för att samordna marknadsföringen av Stockholm (Se Figur 3 nedan). 

Alla organisationer som bidrar till utvecklingen av Stockholm som besöksort får använda sig 

av varumärket. De tre huvudargumenten vilka varumärket bygger på är att Stockholm utgör 

Skandinaviens naturliga mittpunkt, ekonomiska centrum samt att Stockholm är den 

tongivande kulturstaden i Skandinavien.
91

 Ur ett turistperspektiv har Stockholm flest 

kommersiella övernattningar i Skandinavien.
92

 

 

 

Figur 3: Varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia 

Källa: www.stockholmtown.com. Granskat den 3 maj 2010 

 

Stockholm Visitors Board arbetar inom fyra olika affärsområden för att göra Stockholm till en 

mer attraktiv destination. Områdena är Privatresor, Möten och Kongresser, Evenemang, 

Presservice och Turistservice.
93

  

För att marknadsföra Stockholm som besöksmål för privatresenärer samarbetar Privatresor 

med näringen genom ett stort antal marknadsföringsinsatser. I första hand behandlas 

storstäder i Europa, USA, Kina och Ryssland. Dessutom följer Privatresor utvecklingen av 
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nya marknader, framförallt i Asien och östra Europa. Privatresor utbildar agenter vars uppgift 

är att paketera och sälja Stockholmsresor samt att delta på mässor och utföra kampanjer 

riktade mot eventuella konsumenter. Drygt 130 företag i Stockholm driver tillsammans med 

Möten och Kongresser två partnerskapsprojekt. Deras uppgift är att marknadsföra Stockholm 

som en potentiell destination för internationella kongresser och företagsmöten. Huvudmålet är 

att nå agenter i valda delar av USA och i hela Europa. Möten och Kongresser arrangerar även 

10 – 15 studieresor årligen i Stockholm. Stockholm har en vision om att bli en evenemangs- 

och upplevelsestad i världsklass år 2030. Evenemang har som uppgift att utveckla och 

marknadsföra detta. Evenemang arbetar med att hjälpa arrangörer att ansöka och genomföra 

evenemang i Stockholm, dessutom går arbetet ut på att utveckla befintliga evenemang i 

staden. I arbetet ingår även att marknadsföra Stockholm som en evenemangsstad och att värva 

internationella arrangörer inom kultur, nöje och idrott. Varje år tar Stockholm Visitors Board 

emot mer än 600 journalister från hela världen som besöker staden för att göra reportage om 

Stockholm. Med hjälp av nyheter, pressbesök och teman bearbetar Presservice främst 

internationell media.
94

 

Driften av Stockholms turistbyråer, det vill säga besöksservicen i Stockholm, är affärsområdet 

Turistservice ansvariga för. Utöver detta utförs guideutbildningar och frontpersonal utbildas i 

Stockholmskunskap. Turistservice arbetar med att möta besökarnas höga krav på service, 

information och mottagande. Turistbyrån Stockholm Tourist Center är beläget Stockholms 

innerstad och är ett av Stockholm Tourist Boards` verktyg för att nå ut till stadens besökare.
 95

  

Vilka attraktioner som rekommenderas beror på den enskilde besökarens preferenser och 

kunskap om Stockholm och Sverige. Har besökaren inte någon uppfattning om vad som 

erbjuds rekommenderas attraktioner utefter fjolårets besöksstatistik. I april 2011, när intervjun 

med turistinformatören Sophia Berg ägde rum, rekommenderades följande attraktioner i 

turordning: Stadshuset, Vasamuseet, Skansen, Slottet.
96

 

Kännedomen om Stockholms skärgård beror på turistsegmentet. Ett stort antal besökare har 

endast en vag uppfattning om Stockholms skärgård. De som har intresse av att besöka 

skärgården vill oftast avsätta högst en halv dag till det ändamålet. I detta fall föreslås en tur 

till Grinda eller Vaxholm. Till aktiva resenärer som vill tillbringa längre tid i skärgården 

rekommenderas paddlingsturer som anordnas av olika turismarrangörer i staden.
97

 

 

4.3 Stockholms skärgård 
Nationalencyklopedin definierar skärgården som: 

“Kustområde med talrika öar, holmar, skär, kobbar och grynnor”.
98

 

Skärgårdskusten är en primär kust, med andra ord inte nämnvärt påverkad av strömmar och 

vågor. Skärgårdarna runtom i världen är begränsade till den Skandinaviska halvön, Finland, 
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Skottland, Nordöstra Canada och södra Chile.
99

 Skärgården tillhör en av världens mest unika 

naturmiljöer.
100

 

 

Stockholms skärgård ligger i Saltsjön som utgör en del av Östersjön. Området består av 24 

542 kobbar och skär samt 6 267 öar vilka är större än 2 000 kvadratmeter.
101

 På omkring 150 

av öarna finns det cirka 10 000 människor som är bosatta permanent. Dessutom finns det 

cirka 50 000 fritidshus i skärgården i Stockholms län.
102

 Stockholms skärgård sträcker sig 

över 150 km och har en maximal bredd om 80 km med Landsort i söder och Arholma i 

norr.
103

 

 

För 2000 år sedan låg stora delar av Stockholms skärgård under vatten, det var inte förrän 

1000 år senare som skärgårdens konturer kunde skådas. Öarna stiger fortfarande med cirka 

30-40 cm per 100 år. I regel är skärgården bildat av hårda bergarter och topografin utgörs av 

berggrundens spricksystem och struktur.
104

 

 

Stockholms skärgård erbjuder tre olika typer av topografi beroende på hur nära fastlandet 

öarna ligger: 

 

 Ytterskärgården består av kala klippor med mossa och alger. 

 

 Mellanskärgården, eller björkskärsregionen, är en torr region med lågvuxna snår. Det är 

sällan nederbörd i skärgården och växtligheten får i stället fukt från det omgivande havet. 

I detta område ligger öar så som Ornö, Möja och Utö.  

 

 Innerskärgården, eller barrskogsregionen, är det område som ligger närmast Stockholm 

vilket är lummigt och grönt av framförallt lövträd.
105

 
106

 

 

Transportmöjligheterna till skärgården varierar under året med betydligt fler avgångar 

sommartid. Under vinterhalvåret erbjuds endast begränsad färjetrafik. Det största båtbolaget 

som trafikerar Stockholms skärgård är Waxholms Ångfartygs AB vilket i dagligt tal kallas för 

Waxholmsbolaget. Bolaget ägs av Stockholms läns landsting och har trafikerat Stockholms 

skärgård i mer än 130 år. Waxholmsbolaget samordnar och sköter Stockholms skärgårds 

kollektiva trafik och har terminaler på Waxholm, Strömkajen och i Stavsnäs.
107

 Utöver 

Waxholmsbolaget finns det ett antal privatägda företag samt Vägverkets färjor som trafikerar 

skärgården.
108

Att åka på skärgårdsturer är en populär turistaktivitet för besökare i Stockholm. 

Det erbjuds främst dags- och kvällsturer utan övernattning.
109
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Det finns flertalet organisationer som arbetar med turism i Stockholms skärgård. Två av 

dessa, Visit Skärgården samt Skärgårdsstiftelsen, kommer kort att beskrivas i nästa avsnitt. 

4.3.1 Skärgårdsstiftelsen 
Skärgårdsstiftelsen bildades 1959 och uppgiften har sedan dess varit att bevara skärgårdens 

natur- och kulturvärden. Dessutom har stiftelsen som uppgift att skapa möjligheter för 

allmänheten att kunna besöka den unika miljön. Stiftelsen skapades till följd av de stora 

förändringar som skedde efter andra världskrigets slut. Befolkningen flyttade in till städerna, 

många jordbruk lades ned och vissa områden i skärgården blev bortglömda. Stiftelsen skulle 

under denna omvandling, med hjälp av skärgårdsjordbrukare och utvalda skärgårdsbor, sköta 

de förvärvade områdena året om. Skärgårdsstiftelsens huvuduppdrag är att: ”öppna 

möjligheterna för alla människor att få uppleva och njuta av Stockholms skärgård”. 
110

 

År 1998 fick Skärgårdsstiftelsen ta över Stockholms stads egendomar i skärgården som till 

stor del bestod av turistanläggningar med bland annat stugbyar, vandrarhem och restauranger. 

I dagsläget tillhör 15 % av marken Skärgårdsstiftelsen, där 12 % ägs av stiftelsen och 

resterande 3 % förvaltas åt andra ägare, däribland staten. De övriga 85 % av marken ägs av 

privatpersoner. Med hjälp av tillsynsmän som är bosatta i skärgården, samt flertalet 

skärgårdsjordbruk arbetar stiftelsen med att utveckla och sköta skärgården för att området ska 

vara tillgängligt för allmänheten. Stiftelsen ansvarar över fritidshus och bostadshus, utöver 

detta finns också byggnader av mer speciell karaktär så som kvarnar, utsiktstorn och fyrar. 

Stiftelsen arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv och strävar efter att skydda byggnader samt 

djur- och växtliv för kommande generationer. Alla Skärgårdsstiftelsens områden är 

naturreservat, vilket innebär att stiftelsen har som uppgift att ta hand om marken och se till att 

områdena är öppna för alla eventuella besökare.
111

 

I dagsläget är det ungefär 21 000 företag och privatpersoner som stödjer Skärgårdsstiftelsens 

verksamhet.
112

 

4.3.2 Visit Skärgården 
Öppen Skärgård är en ekonomisk förening med 220 medlemmar som arbetar för att skapa en 

vinstgivande besöksnäring i Stockholms skärgård.
113

 Visit Skärgården AB startades 2003 som 

ett dotterbolag till Öppen Skärgård på grund av att ett aktiebolag krävdes för det 

administrativa arbetet. I dag är Visit Skärgården ett marknadsföringsnamn och Öppen 

Skärgård AB har skapats. Tanken bakom detta är att Visit Skärgården är mer kommunikativt 

och fungerar som ett varumärke.
114

 

Visit Skärgården samarbetar med organisationer och företag i skärgården och strävar efter att 

skapa året runt aktiviteter för att öka lönsamheten och generera fler arbetstillfällen.
115

 Visit 

Skärgårdens arbete går ut på att hjälpa till att marknadsföra medlemmarnas produkter både 

nationellt och internationellt. Organisationen fungerar som en resebyrå för turister som är 
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intresserade av att besöka skärgården. Det finns möjlighet att boka resan på Visit Skärgårdens 

hemsida.
116

 

 

4.4 Scandinavian Islands 
EU-projektet Scandinavian Islands uppdrag är att marknadsföra skärgården i Sverige, Åland 

och Finland som en gemensam destination. Målet med arbetet är att öka turismen till och i 

området genom att öka skärgårdarnas tillgänglighet och attraktionskraft.
117

 Detta ska främst 

ske genom en gemensam marknadsföring och genom att utveckla både det lokala och det 

gränsöverskridande samarbetet mellan olika aktörer.
118

 Scandinavian Islands fungerar som 

marknadsföringsnamn och representeras av organisationer från de tre involverade 

destinationerna, Turku Touring, Visit Åland och Visit Skärgården.
 
Området täcker cirka       

60 000 öar och har inte mindre än 400 000 invånare
119

 

Projektet är finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden via Central Baltic 

Interreg IV A programmet och pågår under tre år fram till och med 2012.
120

 EU står för 75 % 

av finansieringen för projektet, de resterande 25 % finansieras av Haninge kommun, 

Nynäshamns kommun, Värmdö kommun, Länsstyrelsen i Stockholms Län, Stockholms Län 

Landsting/RTK, Ålands Landskapsregering, Region Åboland, Turku Touring, Egentliga 

Finlands Förbund, Nylands Förbund, Nordiska Ministerrådet och Interreg IIIA – Skärgården.  

Haninge Kommun fungerar som en leadpartner för projektet, vilket innebär att kommunen har 

ansvaret mot EU och sköter det administrativa arbetet.
121

 

I marknadsföringssyfte utvecklades år 2005 logotypen (se Figur 4 nedan).
122

 

 

 

Figur 4: Logotyp Scandinavian Islands 

Källa: www.scandiavianislands.com. Granskat den 23 april 2010 

I dag ligger fokus på exportkunnande och paketering. Arbetet är främst inriktat på att 

undersöka krav och förväntningar hos de utländska gästerna och därefter leverera kunskap, 

marknadsföring samt rätt produkter till dessa gäster.
 
Scandinavian Islands hjälper företagen att 
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gå från idé till produkt. De tillhandahåller uppsatta kriterier där företagen kan testa sina 

produkter för att ta reda på om de är redo att säljas till kunder.
123

 

Scandinavian Islands huvuduppgifter är kompetensutveckling, produktutveckling och support 

samt marknadsföring. 

Målgrupperna är främst tyskar, holländare och engelskmän. År 2012 avslutas projektet och 

det är än så länge oklart vad som väntar i framtiden. Varumärket Scandinavian Islands ägs då 

av de finansierande kommunerna.
124

 Inom projektet tas det hänsyn till miljön och därför 

samarbetar Scandinavian Islands endast med företag som är certifierade eller som arbetar 

aktivt med miljövänligare målsättningar.
125

 

 
 

4.5 Vykortundersökning 
För att få en bättre uppfattning om vilken bild av Stockholm som förmedlas till turister när de 

besöker staden, gjordes en fältstudie i form av en vykortsundersökning på Västerlånggatan i 

Stockholms innerstad. Fältstudien gick till på så vis att antalet vykort som var placerade på 

Västerlånggatan utanför sammanlagt 14 butiker, räknades och noteringar gjordes om vilka 

motiv som fanns på korten.  

Över hälften av vykorten visade Stockholms stad utifrån en helikoptervy (se Tabell 1 och 

Figur 6 nedan). Motivet som var näst vanligast (15 % av alla vykort) var kort på 

kungafamiljen eller enskilda medlemmar av familjen. 5,1 % av vykorten visade älgar, 3,8 % 

Slottet i Stockholm, 3,3 % Stockholms stadshus och 3,1 % Gamla stan. Skärgårdsmotiv fanns 

endast på tolv av vykorten (2,4 %). Kategorin ”Annat” innefattar motiv av bland annat 

Globen, Skansen, Kaknästornet, Vasamuseet och båtar av olika slag. Dessa motiv fanns på 

mindre än tio vykort och sammanfattas därför i denna gemensamma kategori. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Stockholm marknadsförs på vykorten framförallt 

genom att visa staden som helhet. Enskilda attraktioner som Slottet och Stadshuset är endast 

representerade på ungefär tre till fyra procent av vykorten. Andra attraktioner som kan tänkas 

vara utmärkande attraktioner för Stockholm, som Globen och Vasa museet, finns på färre än 

tio av 491 vykort. Motiv av till exempel kungafamiljen och älgar, som kommer på andra och 

tredje plats, representerar inte enbart Stockholm utan hela Sverige. 
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Vykortsmotiv Antal 

vykort 

Andel av 

totala 

antalet 

vykort i % 

Helikoptervy över 

Stockholm 

278 56,6 

Kungafamiljen 74 15,1 

Annat 52 10,6 

Älg 25 5,1 

Slottet 19 3,8 

Stadshuset 16 3,3 

Gamla stan 15 3,1 

Skärgården 12 2,4 

Tabell 1: Vykortsmotiv utanför 14 butiker på 

Västerlånggatan 

 

 

 

 

Figur 5: Vykortsmotiv utanför 14 butiker på 

Västerlånggatan 
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5 Analys 
 ___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kopplas teori och empiri samman och analyseras. 

___________________________________________________________________________ 

Enligt Svenska Institutet är Sverige ett relativt okänt land i världen vilket bland annat beror på 

att Sverige saknar primära attraktioner av unikt slag. Vetskapen om landet är föråldrad och 

omodern. Detta påverkar Sveriges, och därmed Stockholms och skärgårdens, image negativt. 

Eftersom turisterna väljer att besöka en destination baserat på dess image är det avgörande att 

skapa en positiv bild av resmålet i marknadsföringsprocessen.  

För att marknadsföra en destination på ett framgångsrikt sätt krävs det samarbete och en 

gemensam framtidsvision för destinationen. Många av turistföretagarna i Stockholms 

skärgård har inte de ekonomiska förutsättningarna att marknadsföra sig på ett traditionellt sätt. 

Organisationen Visit Skärgården arbetar för att hjälpa dessa entreprenörer genom att fungera 

som en resebyrå för skärgården. För att öka den internationella slagkraftigheten samarbetar 

Visit Skärgården med Ålands och Åbolands skärgårdsorganisationer. Genom projektet 

Scandinavian Islands marknadsförs dessa skärgårdar som en större destination i stället för tre 

mindre.  Tack vare den gemensamma marknadsföringen blir potentiella besökare allt mer 

medvetna om att Stockholms skärgård existerar och att den utgör ett attraktivt resmål. 

Eftersom samarbetskravet för en lyckad destinationsmarknadsföring uppfylls, kan författarna 

utifrån detta konstatera att projektet Scandinavian Islands bidrar till ökad kännedom av 

Stockholms skärgård i utlandet. 

Skulle skärgården utvecklas till en attraktion för Stockholm innebär detta troligtvis en stor 

ökning av turism till öarna. Det finns en risk att skärgården blir överexploaterad i en sådan 

process. En överexploatering av destinationen kan leda till att miljön blir förstörd vilket i sin 

tur leder till att denna unika miljö förlorar sin potentiella attraktionskraft. För att motverka att 

Stockholms skärgårds bärkraft överskrids och miljöförstöring samt irritation hos 

lokalbefolkningen uppstår, krävs det att turismen utformas med hållbarhetskonceptet som 

grund. Speciellt på små öar är överexploatering ett mer påtagligt hot. Detta beror bland annat 

på att turismen är säsongskoncentrerad till somrarna och att ytan är geografiskt begränsad. 

Problem som brist på resurser (som vatten) och överbelastning av den lokala infrastrukturen 

uppstår. Dessutom kan det hända att lokalbefolkningen känner sig som en minoritet i det egna 

samhället. Eftersom Visit skärgården och Scandinavian Islands arbetar utifrån 

hållbarhetskonceptet anser författarna att det är möjligt att hantera ökad turism till Stockholms 

skärgård utan att överexploatera området. Sedan början av 2000-talet har ekoturismen 

utvecklats och författarna anser att Stockholms skärgård skulle kunna dra nytta av denna trend 

i sin marknadsföring. I och med människors medvetenhet kring hållbar turism kan det vara till 

fördel att marknadsföra sig som en destination inriktad på ekoturism.  

Butlers sekvensmodell, som beskrivs i avsnitt 3.1, förklarar en destinations livscykel. 

Författarna anser att destinationen Stockholms skärgård befinner sig mellan utvecklingstegen 

två och tre i modellen. Lokala entreprenörer har svarat på upptäckten av skärgården och 

tillhandahåller en viss service i form av bland annat boende, transporter och aktiviteter. 

Samtidigt har de lokala entreprenörerna börjat vidta åtgärder för att attrahera turister. 
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Eftersom Stockholms skärgård ännu inte har överskridit dess bärförmåga anser författarna att 

det finns god potential till att applicera hållbarhetskonceptet på destinationens framtida 

turistiska utveckling. 

I marknadsföringen av Stockholm används inte skärgården i särskild stor utsträckning för att 

locka turister vilket tydliggörs i vykortundersökningen i avsnitt 4.5. Undersökningen visar att 

motiv som vy över Stockholm, kungafamiljen, kungliga slottet och älgar är vanligast. 

Skärgårdsmotiv förekommer endast på ett fåtal vykort. Med tanke på att skärgårdsmiljön är 

unik i sitt slag är det ofattbart att Stockholms skärgård inte lyfts fram i 

marknadsföringssammanhang.  

Enligt studien Advertising effects of photos used to portray nature- based tourism har bilder 

stor påverkan på människor. Det är därför viktigt att använda sig av ´rätt` bild i för att locka 

potentiella besökare till en destination. Om bilden inte visas för besökarna kan heller inte 

behovet av att besöka platsen uppstå. I och med detta kan inga känslor förknippas med 

destinationen, i det här fallet Stockholms skärgård.  

Intervjun med turistinformatören Sophia Berg visar tydligt att andra attraktioner 

rekommenderas i stället för Stockholms skärgård till besökare som inte specifikt efterfrågar 

resor ut i skärgården. Vilka attraktioner som rekommenderas är baserat på fjolårets statistik på 

de mest populära besöksmålen i staden. Detta leder till att samma attraktioner rekommenderas 

år efter år. Ingen aktiv insats till att framhäva andra attraktioner görs. En sådan attityd 

hämmar utvecklingen av Stockholms skärgårds turism. 

För de som är intresserade av att besöka skärgården föreslås i första hand turer till Grinda 

eller Vaxholm. I och med att turisterna endast besöker dessa destinationer under dagen gynnar 

denna typ av turism inte lokalbefolkningen ekonomiskt. Vinsten går i stället framför allt till 

rederierna.  

Författarna anser att en satsning på marknadsföring, i form av bland annat bilder och 

rekommendationer att besöka skärgården skulle kunna gynna turistnäringen. 

Kommunikationerna från Arlanda, Bromma och Skavsta flygplats till Stockholms innerstad är 

väl utvecklade. Under sommarsäsongen finns det goda transportmöjligheter att ta sig ut i 

skärgården på relativt kort tid. För att Stockholms skärgård ska kunna fungera som en primär 

attraktion krävs det dock ökad tillgänglighet året om. De flesta färjor går i dagsläget mer 

sällan under lågsäsong vilket leder till ökad säsongsproblematik. Uppfylls kraven på ökad 

tillgänglighet till Stockholms skärgård i framtiden, anser författarna att destination har 

potential att bli en primär attraktion för Stockholm. Processen är dock tidskrävande och en 

gedigen marknadsföringssatsning behövs. Genom Visit skärgårdens och Scandinavian Islands 

arbete finns redan en stadig grund att bygga vidare på. 
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6 Resultat och slutsatser 
___________________________________________________________________________ 

Nedan beskrivs uppsatsens resultat och slutsatser. Det redogörs även för arbetets 

kunskapsbidrag och förslag till fortsatt forskning ges. 

___________________________________________________________________________ 

Ur ett globalt perspektiv uppfattas Sverige ofta som omodernt. Vissa nationers medborgare 

känner inte till landet. En avgörande faktor är att Sverige saknar en primär attraktion. 

Okännedomen av landet påverkar turismen i Stockholm och i Stockholms skärgård negativt.     

Stockholms skärgård erbjuder en unik miljö och skulle därför, med hjälp av 

marknadsföringssatsningar och utveckling av infrastrukturen, kunna bli en primär attraktion 

för Stockholm. I längden skulle även Sverige gynnas av skärgårdens utveckling som ett 

enastående landmärke. 

För att inte överskrida skärgårdens bärkraft krävs en gemensam och långsiktig plan för hur 

turismen ska ske. Denna plan bör inkludera hela det geografiska området för att utvecklingen 

ska ske under kontrollerade förutsättningar. Trots att det finns en svårighet i att garantera 

hållbar turismutveckling på destinationer, i synnerhet på öar, menar författarna att det är fullt 

möjligt i Stockholms skärgård. Detta utlåtande baseras på faktumet att utvecklingen av 

skärgården som destination från början haft hållbarhetskonceptet som grund.   

 

6.1 Kunskapsbidrag och förslag till fortsatt forskning 
I denna kandidatuppsats konstateras att Stockholms skärgård har potential att bli en primär 

attraktion för Stockholm och även stärka Sverigebilden i världen. Även om det krävs vissa 

förbättringar för att nå detta mål, finns det i dagsläget en stadig grund att arbeta utifrån.  

Kunskapen som uppsatsen bidrar med kan vara till nytta för de organisationer och företag som 

är benägna att marknadsföra Stockholms skärgård, Stockholm och Sverige. Här syftar 

författarna främst på Visit skärgården, Stockholm Visitors Board samt organisationer som 

arbetar med utveckling och marknadsföring av Sverige, så som Svenska institutet. Dessutom 

kan de enskilda entreprenörerna i Stockholm och Stockholms skärgård ha nytta av uppsatsen. 

Även EU – projektet Scandinavian Islands kan ha användning av undersökningens 

kunskapsbidrag under den period som projektet pågår. Då projektet avslutas år 2012 ägs 

varumärket Scandinavian Islands av bland annat Haninge, Nynäshamn och Värmdö kommun. 

Uppsatsen kan då anses innehålla värdefull information som kan vara till eventuell hjälp för 

dem i deras fortsatta arbete. 

På grund av tidsbegränsningen hade författarna inte möjlighet att utveckla undersökningen 

vidare. Områden som skulle ha behov av vidare forskning är framför allt marknadsföringen 

och hur den kan ske mer konkret. Till hjälp kan det undersökas om och i så fall hur de övriga 

skärgårdarna i världen marknadsför sig.  En omfattande enkätundersökning kan tänkas vara 

fördelaktig för att ta reda på turisternas perspektiv och utifrån detta kunna förbättra 

marknadsföringen av Stockholm och Stockholms skärgård. Eftersom förbindelserna i och till 

skärgården är begränsade i dag kan en vidare forskning kring infrastrukturen vara önskvärd. 
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En annan spännande fråga är om Stockholms skärgård har potential att bli en primär attraktion 

för Sverige. I en sådan undersökning skulle det vara intressant att ta reda på vilka andra 

attraktioner som existerar och hur Stockholms skärgård positionerar sig bland dessa 

konkurrenter. 

7 Diskussion och källkritik 
 ___________________________________________________________________________ 

I avslutande avsnitt granskar författarna kritiskt arbetets styrkor och svagheter. 

___________________________________________________________________________ 

För att få fram väsentlig information till undersökningen utgick författarna från både primär- 

och sekundär data. Informationen som har hämtats från böcker, artiklar, Internetsidor, pdf-

filer och respondentintervjun anses alla vara nödvändiga för uppsatsen och bedöms vara 

tillförlitliga.  

Fältstudien i form av en vykortsundersökning på Västerlånggatan i Stockholm bidrar till att 

uppfylla syftet. Det hade dock varit önskvärt att genomföra en mer omfattande studie samt att 

upprepa studien för att bekräfta undersökningens resultat. Från början var tanken att utföra 

undersökningen inom ett större geografiskt område runtom i Stockholm. På grund av 

tidsbegränsningen prioriterade författarna att fokusera på andra aspekter som ansågs vara mer 

relevanta för arbetet. Hade en mer omfattande fältstudie kunnat genomföras, hade detta stärkt 

vykortundersökningens reliabilitet.  

Intervjuerna med Karin Voltaire och Sophia Berg anses ha hög validitet eftersom 

respondenterna arbetar inom området vilket uppsatsen behandlar och kunde på så vis delge 

oss användbar information. De fick innan intervjutillfällena ta del av frågorna och svaren 

antecknades på plats av båda författarna. Det kan dock inte uteslutas att författarna har 

missförstått respondenterna och vice versa. 

Den kvalitativa delen i studien baseras på intervjuerna. Författarna menar att källorna är 

tillförlitliga då respondenterna innan intervjutillfället fick tillgång till frågorna och hade de 

möjlighet förbereda sina svar. Under själva intervjutillfällena antecknades svaren av bägge 

uppsatsskribenterna vilket minskar risken för att delar av informationen fallit bort. Däremot 

bör det hållas i åtanke att respondenterna kan ge en subjektiv bild av arbetet de utför. Detta 

kan komma att påverka tillförlitligheten, dock inte så pass mycket att innehållet anses 

oviktigt.  
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