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Sammanfattning 

 

Det finns mycket som pekar på att turismen i Stockholmsregionen kommer att öka i 

framtiden. Gästnätterna har de senaste åren ökat stadigt och i Svensk turisms Vision 

2020 är målet att turismen ska öka och att Sverige ska bli en attraktiv 

besöksdestination. Runtom i världen finns det många exempel på exploaterade 

områden som i brist på hållbar turismutveckling tagit skada, både naturområden och 

lokala samhällen. För att en destination ska kunna vara attraktiv krävs noga planering 

och ett samarbete mellan aktörer och lokalbefolkning.  

 

Studien utgår från begreppet hållbar turism med huvudfokus på de sociala aspekterna. 

Undersökningen bygger på turismens påverkan och vilken betydelse den har för det 

lokala samhället i Stockholms skärgård. De öar som undersökts är Utö och Ornö, båda 

belägna i Haninge kommun i Stockholms södra skärgård. Även om öarna har många 

likheter är det även mycket som skiljer dem åt, speciellt turismen. Utö är en väl 

utvecklad turismdestination och har varit det under en längre tid medan Ornö tidigare 

fokuserat på andra näringar.  

 

Under uppsatsens gång gjordes två fältstudier, en till Utö och en till Ornö. Under 

dessa intervjuades personer som är involverade i turismverksamheter samt 

organisationer som arbetar med frågor gällande lokalbefolkningen på öarna. Även 

representanter från Haninge kommun, Skärgårdsstiftelsen samt Visit Skärgården har 

intervjuats.  

 

Genom dessa intervjuer skapades en förståelse för hur viktig historian är för de båda 

öarna och att den ligger till grund för hur turismen har utvecklats. Både Utö och Ornö 

har som mål att öka antalet åretruntboende på öarna men en förutsättning är bostäder 

och sysselsättning. Utö är redan ett utvecklat besöksmål där många livnär sig på 

turismen. De börjar dock känna en allt större konkurrens från andra öar och skulle 

önska att den befintliga turistsäsongen förlängs. Ornö å andra sidan har aldrig varit en 

besöks-ö då näringar som gruvdrift, skogsbruk och jordbruk tidigare haft stor 

betydelse.  Turismen skulle kunna skapa många nya arbetstillfällen och ge den frihet 

som många i skärgården eftersträvar. En långsiktig turismplanering och ett samarbete 

är viktigt att ta hänsyn till på både Utö och Ornö för att de ska kunna lyckas med en 

långsiktigt hållbar turism.  
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Abstract 

 

Many factors indicate that tourism within the greater Stockholm region will increase 

in the future. Guest nights have increased steadily over the past several years, and 

according to Svensk Turism’s Vision 2010, the goal is to increase tourism and 

continue to market Sweden as an attractive destination. Around the world, there are 

innumerable examples of the exploitation of a particular destination, damaging to that 

area both culturally and naturally, due to a lack of tourism planning and unsustainable 

practices. In order to create a sustainable attractive destination, cooperation amongst 

all the actors involved in the sector is essential. 

 

Studies emanating from sustainable tourism focus mainly on social aspects and their 

repercussions. This study is based on tourism’s overall impact on the local culture and 

its importance to the Stockholm Archipelago. It took place on the islands of Utö and 

Ornö, both located in the Haninge kommun in the southern Archipelago. Although 

both islands have many similarities, subtle differences, especially within the tourism 

industry, distinguish them. Utö is a well-developed tourist destination and has been so 

for over a century, while Ornö has focused on other industries. 

 

During the process, two field studies took place, one each in Utö and Ornö. Interviews 

were conducted with people from the local tourism sector as well as leaders of local 

cultural organizations within each island community. Representatives from Haninge 

kommun, Skärgårdsstiftelsen and Visit Skärgården were also interviewed. Through 

the interviews, it became apparent that the historical significance of each island 

eventually became the basis for their development plans within the tourism industry. 

Both Utö and Ornö wish to increase the number of year-round residents on the 

islands; to this end, job creation and community building are of utmost importance. 

Utö is already a well-developed destination, with most of its residents making their 

living within the tourism industry. Residents on Utö are currently striving to lengthen 

the tourist season while simultaneously battling competition from emerging 

destinations throughout the archipelago. Ornö residents have never relied on tourism 

as their main source of income; instead mining, farming and forestry have sustained 

the island over its history. Tourism on Ornö could potentially create new jobs and 

new freedoms to the islands’ residents, which many strive for. Long-term planning 

and collaboration between all aspects of society must be taken into account in both 

Utö and Ornö for sustainable tourism to take root and succeed into the future. 
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1 INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

Turism är den snabbast växande näringen i världen och har blivit en viktig del i 

många länders tillväxt. 
1
 Enligt UNWTO, FN:s turismorgan, förutspås turismen ha en 

tillväxt på ca 4 procent fram till år 2020. Sverige har goda förutsättningar att ta del av 

den ökningen då landet har mycket att erbjuda både nationella och internationella 

turister
2
. Svensk Turism har tagit fram en strategi för utvecklingen av besöksnäringen 

i Sverige som presenteras i deras Vision 2020. Målet för svensk besöksnäring är att 

den turistiska konsumtionen ska fördubblas mellan 2010 och 2020 till 500 miljarder 

kronor. Sverige ska enligt Vision 2020 vara ett av Europas mest attraktiva besöksmål 

med starka varumärken på både nationell- och destinationsnivå.
3
 

 

Turismen i Sverige klarade den lågkonjunktur som drabbade stora delar av världen 

2009 och antalet gästnätter i Sverige ökade under 2009 medan de i övriga Europa 

minskade.
4
 Samtidigt som turismen bidrar till ett ökat exportvärde och omsättning för 

svensk ekonomi bidrar den även till mer arbetstillfällen. Sysselsättningen inom 

tidigare viktiga näringar som skogsbruk och jordbruk har de senaste åren minskat 

medan sysselsättningen inom turismen har ökat.
5
 

 

Den största utmaningen för turismen i ett globalt perspektiv är att se till att 

utvecklingen drivs framåt på ett hållbart sätt, att platsens attraktionskraft bevaras och 

fortsätter att vara intressant för kommande generationer. Ansvaret ligger hos 

industrins alla aktörer och att de anpassar sitt utbud, detta gäller på alla nivåer, från 

den enskilda aktören på destinationen till kommun och regering.
6
 

 

I Stockholmsregionen finns ett brett utbud av attraktioner som ligger i linje med vad 

turismen idag efterfrågar och antalet gästnätter har de senaste åren ökat även inom 

Stockholmsregionen.
7
 Stockholms Skärgård består av 30 000 öar, kobbar och skär och 

besöks årligen av hundratusentals turister och stockholmare.
8
 Den är uppdelad i tre 

delar, norra, mellersta och södra skärgården.
9
 De två största öarna till ytan i 

Stockholms södra skärgård är Ornö och Utö. Båda öarna ligger i Haninge kommun 

och har liknande grundförutsättningar, Ornö är bara något större än Utö till storleken 

och det bor ungefär lika många åretruntboende på de båda öarna. Trots likheterna 

finns det mycket som skiljer de båda öarna åt, Utö är en väl utvecklad 

                                                 
1
 www.unwto.org 2011-04-04 (1)   

2
 www.publikationer.tillvaxtverket.se 2011-04-04 (2) 

3
 www.strategi2020.se/ 2011-05-25 (3) 

4
 www.publikationer.tillvaxtverket.se 2011-04-04  (4) 

5
 www.publikationer.tillvaxtverket.se 2011-04-04 (5) 

6
 www.publikationer.tillvaxtverket.se 2011-04-04 (6) 

7
 www.stockholmbusinessregion.se 2011-04-04 (7) 

8
 www.stockholmbusinessregion.se 2011-04-04 (8) 

9
 www.skargardsstiftelsen.se 2011-04-06 (9) 
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turismdestination med över 200 000 besökare per år medan endast cirka 5 000 

personer besöker Ornö per år.
10

 

 

Inom turismen fokuseras det ofta på ekonomisk lönsamhet och det är inte ovanligt att 

detta mäts i antalet besökare och hur mycket de spenderar. Detta är viktigt, men det 

finns även andra aspekter som är viktiga att ta hänsyn till, till exempel miljön och de 

som bor på destinationen.
11

 Turism kan vara ett sätt att skapa sysselsättning för ett 

samhälle, speciellt på områden där övriga näringar minskat i betydelse. Det är dock 

viktigt att turismen anpassas efter lokalbefolkningens behov och önskan. Om det inte 

är nöjda med den utveckling som sker är det stor risk att folk flyttar från destinationen 

och det levande samhället försvinner i takt med den ökade turismen.
12

 

1.2 Problemdiskussion 

I Sverige såväl som övriga Norden har förändringar skett inom de näringar som 

tidigare varit viktiga. De tekniska utvecklingarna har medfört att de traditionellt stora 

näringarna som till exempel jordbruk, skogsbruk, och fiske har minskat drastiskt. I 

finska lappland har anställda inom skogsindustrin minskat med 70 % mellan 1985-

1994.
13

 

 

På många ställen har turism och rekreation setts som ersättning av de tidigare 

traditionella industrierna. Marknaden för rural turism växer alltmer och turismen ses 

som en effektiv inkomstkälla och anställning för de boende i glesbygdsområdena som 

till exempel Stockholms skärgård.
14

 

 

Stockholms skärgård är inte ett enhetligt område utan öarna skiljer sig inbördes åt. 

Det finns teorier om att närheten till fastlandet och den undermåliga 

kommunikationen påverkar öarna, den fasta befolkningen och samarbetet med andra 

öar.
15

 Skärgårdsborna tampas idag bland annat med sysselsättningsproblem, 

försämrade försörjningsmöjligheter, dåliga kommunikationer och hög medelålder.
16

 

 

Utö och Ornö är två öar i Stockholms skärgård som i grunden har haft liknande 

förutsättningar, men har på grund av olika faktorer de utvecklats olika. Utö har haft en 

koncentrerad och intensiv turismverksamhet sedan sommargästerna började anlända 

till Stockholms skärgård. Ornö däremot befinner sig i ett begynnelsestadium vad 

gäller turismverksamheter och har tidigare haft andra viktiga näringar utöver 

turismen. 

 

Turismen är idag något som många av Sveriges kommuner satsar på och Haninge 

kommun, som inrymmer Utö och Ornö, är inget undantag. Med broschyren Skärgård 

och Vildmark försöker de locka ut besökare till deras områden. Deras slogan Haninge 

                                                 
10

 Intervju med Britt-Marie Ahnell och Lena Lundfeldt 
11

 Archer & Cooper 1998: 63 
12

 Archer & Cooper 1998:71 
13

 Hall, Dieter, Müller & Saarinen 2009:109 
14

 Hall, Dieter, Müller & Saarinen 2009:109 
15

 Jerling & Nordin 2007:268 
16

 Jerling & Nordin 2007:282 
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kommun -inte bara skärgård försöker på ett finurligt sätt upplysa om den skärgård 

kommunen inhyser, som besöksmål.
17

 

 

Samtidigt som många kommuner satsar på turism finns det en motsägande faktor i att 

sälja skärgårdskulturen. Det finns en risk att kulturen blir exploaterad och att turister 

lockas med icke autentiska turistprodukter utan förankring i kulturen.
18

 Turismen i 

Stockholms skärgård befinner sig i ett begynnelsestadium och för att bevara dess 

autenticitet är det viktigt att turismens utveckling sker på ett hållbart sätt, med lärdom 

från det som setts tidigare.  

 

För många är det idag en självklarhet att turismen bör planeras långsiktigt och på ett 

hållbart sätt men frågan är hur det ser ut i vekligheten. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka turismens påverkan och betydelse för det 

lokala samhället i skärgården med fokus på de två öarna Utö och Ornö.  

 

Utgångspunkten ligger inom begreppet hållbar turism med fokus på de sociala 

aspekterna, således hur den fasta befolkningen och det lokala samhället påverkas. 

1.3.1 Frågeställningar 

- Hur ser turismens utveckling ut på Ornö och Utö? 

 

- Vilken betydelse har turismen idag på Utö respektive Ornö? 

 

- Hur arbetar aktörerna Haninge kommun, Skärgårdsstiftelsen samt Visit 

Skärgården för att turismutvecklingen ska gynna det lokala samhället och 

främja en hållbar utveckling? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har begränsat undersökningen till två öar i Stockholms Skärgård, Ornö och Utö. 

Alla öbor har inte intervjuats utan valda respondenter är representanter för 

lokalbefolkningen. Vi har valt att genomföra djupintervjuer och tiden har varit 

begränsad för att kunna ha möjligheten till att intervjua fler. 

 

Meningen med denna uppsats är inte att forma någon ny teori, utan snarare att belysa 

den påverkan och betydelse turismen har på det lokala samhället i skärgården. 

 

                                                 
17

 www.haninge.se 2011-08-15 (10) 
18

 Jerling & Nordin 2007:268 
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1.5 Begreppsdefinitioner och förklaringar 

Lokalbefolkning – I arbetet innefattar begreppet lokalbefolkning de som är bofasta 

året runt, både de som är uppvuxna på ön samt inflyttade. Vissa är folkbokförda på 

fastlandet i och med att de har övernattningslägenhet där, men vi har valt att inkludera 

dem om de bor på ön året runt. Sommargäster är inte inkluderade i begreppet. I texten 

förekommer andra utryck för lokalbefolkningen, så som bofasta, åretruntboende samt 

öbor.  

 

Fideikommiss – en egendom som till följd av testamente, fideikommissbrev eller 

förordnande för alltid stannar inom en viss släkt. Syftet var att säkerställa att 

egendomen övergick till nästa generation utan att styckas upp och därmed minskas. 

Många fideikommiss i Sverige har idag avvecklats.
19

 

 

Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation (SIKO) - Organisationen är ett 

samlingsorgan för kust- och skärgårdsföreningar där endast de mantalsskrivna inom 

verksamhetsområdet har rösträtt. SIKO bildades 1969 och företräder 

lokalbefolkningen i frågor som rör deras boende och samhällssituation. 

Medlemsföreningarna ska vara politiskt och fackligt obundna och vara ideell i sin 

verksamhet. SIKO representerar den bofasta befolkningen i Stockholms Skärgård, i 

olika statliga råd som till exempel kommunernas skärgårdsråd och Länsstyrelsens 

skärgårdsråd.
20

 

1.6 Disposition 

Inledning 

I detta kapitel inleds uppsatsen med en bakgrundsbeskrivning till ämnet följt av en 

problemdiskussion. Uppsatsen syfte och frågeställningar presenteras samt de 

avgränsningar som gjorts. Under rubriken begreppsdefinitioner och förklaringar 

beskrivs väsentliga uttryck och begrepp som förekommer i uppsatsen.  

 

Metod 

Under följande kapitel presenteras den metod som använts för att samla information 

samt svagheter med denna metod. Kapitlet innehåller information om hur intervjuerna 

gått till, val av litteratur samt analysmetod. Kapitlet innehåller även en presentation av 

de intervjuade personerna. 

 

Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras den förförståelse som ligger till grund för 

uppsatsen. Den tar bland annat upp begrepp som hållbar turism, lokal påverkan och 

positiva och negativa effekter av turismen.  

 

Empiri 

I detta kapitel presenteras de valda öarna, Utö och Ornö samt de intervjuer som 

genomförts. Materialet är uppdelat i två teman, lokalbefolkningen samt turismens 

                                                 
19 www.ne.se 2011-05-23 (11) 
20

 www.siko.org.se 2011-03-06 (12) 
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utveckling. Först presenteras Utö, följt av Ornö, Haninge kommun, 

Skärgårdsstiftelsen och Visit Skärgården. 

 

Analys 

Analysavsnittet följer samma teman som empirin, lokalbefolkningen och turismens 

utveckling. Under rubriken slutsats diskuteras frågeställningarna och under 

slutkommentarer följer en längre diskussion med egna tankar och reflektioner.   
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2 METOD 

 

2.1 Ontologisk ståndpunkt 

Ontologi är studien om saker och tings varande, deras art och natur. Denna studie 

kommer att utgå från ett konstruktionistiskt perspektiv vilket betyder att sociala 

företeelser är något som sociala aktörer utformar. Företeelserna skapas via socialt 

samspel och ändras ständigt. Den sociala verkligheten är inte fastställd och detta 

grundas i att kunskap är något som inte är bestämt. Organisationer och kultur är 

konstruerat av människan och de regler och normer som finns inom en organisation 

har arbetats fram av dess medlemmar. Den sociala ordningen är ständigt under 

omarbetning eftersom regler och uppmaningar sker i samförstånd. 
21

 

 

Den ontologiska ståndpunkten utformar således vår studie i form av hur verkligheten 

uppfattas. Vi anser att aktörerna i det valda området kan påverka de sociala 

företeelserna och den yttre verkligheten de befinner sig i och har därför valt att utgå 

ifrån ett konstruktionistiskt synsätt. 

2.2 Kvalitativ ansats 

Inom samhällsvetenskapen skiljs det ofta på de två angreppssätt, kvantitativ och 

kvalitativ ansats. Skillnaden mellan dem är att en kvalitativ metod har ett tolkande 

syfte medan kvantitativa metoder är mer strukturerade där statistiska mätmetoder 

spelar en viktig roll.
22

 Intervjuer är en viktig del av datainsamlingen vid en kvalitativ 

ansats och med tanke på studiens syfte anser vi att en kvalitativ ansats var bäst 

lämpad.  

 

 I studien har kvalitativa undersökningar genomförts i form av personliga intervjuer 

samt observationer på plats. Intervjuer ansågs lämpande att användas då en större 

insikt i människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter önskades.
23

 Med 

intervjuer finns en större närhet till källan där informationen är hämtad från och det 

skapas en djupare förståelse för det problem som studeras.
24

 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Litteraturstudie 

För att skapa en så bred grund i den teoretiska referensramen har både böcker och 

vetenskapliga artiklar använts. För att hitta vetenskapliga artiklar har databaser som 

Google Schoolar, JStore samt Sage använts, alla tillgängliga på Södertörns Högskolas 

                                                 
21

 Bryman 2011:35-37 
22

 Holme & Solvang 1997:14 
23

 Denscombe 2009:232 
24

 Holme & Solvang 1997:14 
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bibliotek. Vid sökning efter artiklar har bland annat sökorden socio-cultural impact, 

sustainable tourism, samt residents attitude använts.  

 

De böcker och vetenskapliga artiklar som har använts till den teoretiska 

referensramen har haft fokus på hållbar utveckling och den sociala aspekten av 

begreppet. Artiklar som tar upp tidigare studier inom ämnet har lästs igenom och 

presenteras under en egen rubrik i den teoretiska referensramen. Även artiklar och 

böcker som fokuserat på lokalbefolkningens attityd till turismen och hur turismen 

påverkat dem har använts.  

2.3.2 Datainsamling 

Två fältstudier utfördes under april 2011, på Ornö och Utö. Syftet med dessa var att 

skapa oss en egen bild av destination genom egna observationer. Många av de vi 

intervjuade bor ute på Ornö eller Utö och genom att åka dit och intervjua dessa 

personer, kan intervjun ske i en miljö de känner sig trygga i. 

 

För att få en djupare förståelse för den verklighet som studeras och hur den uppfattas 

användes djupintervjuer för att samla in stora delar av den data som ligger som grund 

i studiens empiri. Intervjuerna tillsammans med information från Ornö och Utös 

turistbyrå, SIKO samt Haninge kommuns hemsida ligger till grund för 

datainsamlingen till uppsatsens empiri. 

2.3.3 Val av respondenter 

Valet av respondenter har växt fram under arbetets gång. De första intervjupersonerna 

hittades genom en enkel internetsökning via sökmotorn Google.se på sökorden Utö 

och Ornö. Turistbyråerna och intresseföreningarna på respektive ö var ett naturligt 

val. Även organisationer som Visit Skärgården, Skärgårdsstiftelsen, Haninge kommun 

samt SIKO kändes relevanta för studien. Under arbetets gång har fler intressanta 

personer dykt upp och de intervjuade har i sin tur rekommenderat andra personer som 

kan vara relevanta för studien. Detta kan beskrivas som snöbolls- eller kedjeurval, 

som är ett bekvämlighetsurval där personer som anses relevanta för studien, inte valts 

slumpmässigt. Istället används respondenterna för att hitta ytterligare personer som 

kan anses av vikt till studien.
25

  

 

För att få en tillräcklig bredd på studien har vi valt personer som är involverade i 

turismen på lokal nivå på respektive ö, intresseföreningar, åretruntboende samt större 

aktörer såsom Haninge kommun, Skärgårdsstiftelsen samt Visit Skärgården. 

 

Både Utö och Ornö är relativt små öar där många av de bofasta känner varandra och 

många är aktiva inom flera områden. Många av de som intervjuats inom turismen på  

Utö och Ornö är även bosatta på öarna.  

 

                                                 
25
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2.3.4 Presentation av intervjupersoner 

Britt-Marie Ahnell är ansvarig för Utö Turistbyrå och är även med i 

företagarföreningen på Utö. Utö turistbyrå samarbetar med Haninge kommun, 

Skärgårdsstiftelsen och det lokala näringslivet för att förmedla information till Utös 

besökare. De finns tillgängliga i en lokal på ön och på internet via deras hemsida 

www.utö.se.
26

 Utö företagarförening är en lokal förening som fokuserar på de 

samhällsfrågor som ligger i företagarnas och lokalbefolkningens intresse.
27

 

 

Charlotte Schröder är bosatt på Utö och arbetar som guide och ridlärare på ön. Hon är 

ordförande i Utös kontakt- och intresseförening som är medlemmar i SIKO.  

 

Erika Stolpe är egen företagare som driver butiken Kompassen på Utö. Hon är aktiv i 

Utös kontakt- och intresseförening och är bosatt på Utö. 

  

Malin Lidström är hotellchef på Utö Värdshus som inhyser restaurang, hotell, 

vandrarhem, bar och dansgolv. Hon bor på Utö och är aktiv i Utös företagarförening. 

Värdshuset är medlem i Visit Skärgården.  

 

Lars Ejdeklint är bosatt på Ornö och driver Ornö Krog.  Från och med år 2011 har han 

tagit över ansvaret för Ornö Turistbyrå.  

 

Lena Lundfeldt har varit ansvarig för Ornö Turistbyrå under sex års tid men avsade 

sig uppdraget inför sommaren 2011. Hon är bosatt på ön och arbetar på Ornö 

förskola. Hon arbetade även där samtidigt som hon drev turistbyrån. 

 

Per Frideen är ordförande i OSIF, Ornö Skärgårds Intresseförening, som är 

medlemmar i SIKO. Han är uppvuxen på Ornö och bor där tillsammans med sin fru 

Elisabeth Frideen. Per Frideen har varit aktiv i ett flertal småskaliga tursimprojekt på 

Ornö och varit aktiv i uppbyggnaden av Ornö Museum. 

 

Elisabeth Frideen öppnade under år 2010 Lärkträdboden, en butik med lokalt 

hantverk från Ornö. Hon bor på Ornö tillsammans med sin man Per Frideen och har 

liksom han varit aktiv i småskaliga turismprojekt på Ornö, bland annat dagturer från 

Dalarö. 

 

Bo Granström är ordförande i föreningen Ornöborna, en förening till för både bosatta 

och fritidsboende på Ornö. Föreningen är inte medlemmar i SIKO och anledningen 

varför Ornöborna bildades var att de vill att både bofasta och sommarboende ska ha 

rösträtt.
28

 Bo Ganström är uppvuxen på Ornö och är numera sommarboende. 

 

Erik Josephson arbetar som utredare för kommunstyrelseförvaltningen på 

Haninge kommun. Sedan 10 år tillbaka har han varit samordningsansvarig 

för skärgårdsfrågor inom kommunen samt inblandad i flertalet 

EU-projekt som pågått i skärgården där Haninge kommun varit 

medfinansiär. 

                                                 
26
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Mats Wåhlin är ansvarig för informationsprojekt och turism på Skärgårdsstiftelsen. 

Stiftelsen äger idag cirka 12 procent av marken i Stockholms Skärgård och de har 

som uppdrag att hålla markerna öppen för alla. De arbetar med att bevara skärgårdens 

natur- och kulturområden och hyr ut anläggningar till lokala entreprenörer på öarna 

för diverse turismprojekt.
29

  

 

Magnus Alm arbetar med webb- och marknadskommunikation på Visit Skärgården.  

Visit Skärgården fungerar sedan 2008 
30

 som en egen rese- och turistbyrå för 

Stockholms Skärgård, deras uppdrag är att göra skärgården mer lättillgängligt både 

för besökare och lokalbefolkning.
31

 

2.3.5 Kvalitativ intervju  

Till denna studie har tolv intervjuer genomförts. Tio av intervjuerna har utförts på ett 

semistrukturerat sätt. En intervju har genomförts på ett ostrukturerat sätt och en 

intervju har skett via e-post.  

 

Vid de semistrukturerade intervjuerna har en intervjuguide använts men de 

intervjuade har resonerat fritt kring frågorna som ställdes och vid behov har det 

funnits utrymme för följdfrågor. Anledningen att semi-strukturerade intervjuer har 

använts flitigast är för att säkerställa att intervjun fokuserar på det område studien ska 

beröra. Vid ett fritt samtal är det lätt att intervjun byter fokus och att den information 

som fås inte är relevant för studien.  

 

Den ostrukturerade intervjun genomfördes med Per och Elisabeth Frideen på Ornö. 

Anledningen att den intervju valdes att genomföras ostrukturerad var att samtalet med 

dem genomfördes samtidigt som de tog oss med på en biltur runt Ornö.  

 

2.3.6 Fältstudien  

Under fältstudien på Ornö intervjuades fyra personer. Den första intervjun var med 

Per och Elisabeth Frideen, och under bilturen på Ornö visade de oss intressanta 

platser och områden. De talade fritt runt ämnen som turismen på Ornö, de bofasta, 

tänkbara attraktioner och deras syn på utvecklingen av ön. Under fältstudien 

genomfördes även en intervju med Lena Lundfeldt samt Bosse Granström. Lars 

Ejdeklint var inte på plats under fältstudien och hade inte heller möjlighet att ses vid 

senare tillfälle. Därför genomfördes intervjun med honom via e-post. 

 

Under besöket på Utö intervjuades tre personer. Den första intervjun genomfördes på 

Utö Värdshus med Malin Lidström. Charlotte Schröder föreslog att intervjun med 

henne skulle ske tillsammans med Erika Stolpe. Innan besöket på Utö fanns det inga 

planer på att intervjua Erika Stolpe men då hon både är bosatt på ön, driver en 

verksamhet samt sitter med i intresse- och kontaktförening på Utö kändes hon 

relevant för studien. Intervjun med dem genomfördes på butiken Kompassens altan. 

                                                 
29
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Britt-Marie Ahnell befann sig inte på Utö under fältstudien men en intervju med 

henne genomfördes på hotell Winn i Haninge i slutet av april. 

 

Vid intervjuerna på respektive ö har frågorna fokuserat på turismnäringen på ön och 

bakgrunden till varför turismen ser ut som den gör idag. Även frågor om hur 

lokalbefolkningen påverkas av turismen, deras attityd gentemot turismen och hur 

samarbetet på ön och med andra organisationer ser ut har ställts. Det har även varit 

intressant att fråga om hur de ser på turismens betydelse för ön både nu och i 

framtiden och den turismutveckling som har skett, vilken typ av turism som önskas 

och vilka mål det finns för lokalbefolkningen.  

2.3.7 Analysmetod 

Uppsatsen utgår ifrån ett induktivt tillvägagångssätt, det vill säga valda teorier 

används som en förförståelse som ligger till grund för empirin. Teorier och 

generaliseringar dras sedan utifrån det insamlade empiriska materialet. En induktiv 

ansats har valts till denna uppsats då inte undersökningen avser testa en teori utan 

istället användas som en förförståelse och reflektionsyta till det valda ämnet.
32

 

  

En av svårigheterna med kvalitativa undersökningar är att de ofta genererar stora 

mängder datamaterial som sedan ska analyseras. Därför har information som inte har 

vart relevant för studien sållats bort och det empiriska material som använts har 

organiserats och strukturerats.
33

 Efter avslutade intervjuer transkriberades intervjuerna 

och den informationen som ansågs användbar för studien strukturerades under två 

teman, lokalbefolkningen samt turismens utveckling.  

 

Tolkning av informationen är en väsentlig del vid analys av den insamlade 

informationen. Det är dock en kritisk fas i forskningsprocessen då det är svårt att 

undvika feltolkningar och övertolkningar. Det är därför viktigt att vara medveten om 

vad som sker och ha en kritisk inställning till de tolkningar som görs.
34

 För att minska 

risken av feltolkning har intervjuerna spelats in och vi har båda deltagit vid 

intervjutillfällena.  

2.4 Tillförlitlighet 

Inom kvalitativa metoder används begreppen trovärdighet och pålitlighet för att styrka 

kvaliteten på studien.
35

 Med trovärdighet menas i vilken utsträckning den insamlade 

data är sanningsenlig. Detta kan vara svårt att ta reda på då det finns många 

beskrivningar av en social verklighet. Forskarens uppfattning av verkligheten kan 

vara felaktig och en felaktig tolkning av intervjupersonen kan lätt förekomma.
36

 För 

att kunna skapa en trovärdighet i resultaten är det viktigt att forskningen utförts i 

enlighet med de regler som finns samt att de intervjuade får ta del av intervjuerna. På 

så sätt kan forskaren säkerställa att den uppfattat de intervjuades verklighet på rätt 
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36
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sätt.
37

 För att säkerställa detta användes en diktafon vid intervjutillfället och de 

spelades in. Innan påbörjad inspelning tillfrågades intervjupersonen om en diktafon 

kunde användas. Efter avslutad intervju transkriberades intervjuerna. Dessa skickades 

sedan till personerna och de hade därmed chans att säga till om något hade feltolkats 

eller inte överensstämde med vad de sagt under intervjutillfället. 

 

Pålitlighet innebär att forskaren ska anta ett granskande synsätt. En tydlig redogörelse 

av arbetsprocessen samt motivering av val gällande teorier, val av intervjupersoner 

och beslut rörande analys och data bör finnas med i uppsatsen.
38

  I uppsatsens 

metodavsnitt presenteras arbetsprocessen och de val som gjorts under arbetets gång. 

Där finns även en kritisk granskning av metodvalet och motivering till varför beslut 

har tagits. 

2.5 Metod och källkritik 

Det finns fyra regler att följa för att kunna se om en källa är trovärdig. De kallas för 

äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.
39

 

 

Äkthet är att bedöma om källmaterialet är riktigt och äkta. Materialet som användes 

till studien, till exempel elektroniska källor, granskades och kontrollerades. Vid 

eventuella misstankar om felaktighet eller oäkthet söktes andra källor som kunde 

bekräfta eller dementera uppgifterna.
40

  

 

Regeln oberoende innefattar innehållet i respondenternas påståenden. Det finns tre 

olika aspekter av regeln. Den första är om berättelserna kan bekräftas medan den 

andra aspekten handlar om avståndet mellan respondent och den som intervjuar. Den 

tredje är respondentens grad av oberoende.
41

  

 

Respondenternas påståenden i studien liknade varandras och kunde på detta sätt 

bekräftas. De ansågs vara primärkällor och därför trovärdiga. De ansågs inte heller 

vara påverkade av någon annan och ansågs därför som oberoende i sin berättelse. Det 

finns dock en svaghet i att mötet med Lars Ejdeklint inte kunde ske personligen utan 

att han istället intervjuades via e-post. Det gavs då inte möjlighet till att utveckla de 

ställda frågorna och Ejdeklints svar var kortfattade.    

 

Samtidighet handlar om att samtida handlingar har större trovärdighet.
42

 I arbetet kan 

tidpunkten då intervjuerna hölls kritiseras. Det hölls under våren, innan 

turismsäsongen och det finns en möjlighet att respondenternas svar varit olika om de 

istället intervjuats efter sommaren. Här infaller också tendenskriteriet, där en 

bedömning görs angående omständigheterna och miljön kring intervjun, om det finns 

en skevhet i studien.
43

 Tidsutrymmet för studien begränsade möjligheten att kunna 

intervjua respondenterna både före, under och efter turismsäsongen. Tidsaspekten 

begränsade även antal respondenter.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

 

3.1 Turism och hållbar utveckling 

En enkel förklaring av begreppet utveckling är att det oftast handlar om positiv 

förändring, från ett ursprungligt tillstånd till ett bättre. 
44

 Hållbarhet handlar om att det 

ska vara stadigt och att det ska hålla för framtiden. 
45

 Begreppet hållbar utveckling är 

ganska öppen och lämnar plats för egna preciseringar. När det talas om en hållbar 

utveckling gäller det därför att precisera för vem utveckling sker, hur den ska ske och 

i vilket syfte.
46

   

 

Begreppet hållbar utveckling har funnits i 150 år men det var 1980 som begreppet 

blev känt för allmänheten. Då publicerades The world conservation strategy som 

presenterades av en rad olika organisationer som t.ex. Internationella 

naturvårdsunionen, FN:s miljöprogram och Världsnaturfonden. Rapporten preciserade 

idén om bevarandet som ’förvaltningen av människans användning av biosfären så att 

den kan ge den största hållbara nytta för nuvarande generationer samtidigt som dess 

potential bevaras för att tillgodose behov och förväntningar för kommande 

generationer’.  Fokus låg på de globala miljöproblemen och speciellt på den 

miljöekonomiska utvecklingen i både i och u-länder. Under 1980-talet kom en annan 

rapport, ”Our common future”, även kallad Brundtlandrapporten och med den kom 

begreppet hållbarhet att få ett starkare fäste i samhället. Konceptet hållbar turism 

växte fram och kom att bli en del av de mål och riktlinjer som turismorganisationer 

och företag jobbade för. 
47

 

 

Turism och hållbar utveckling kan ses som motstridiga begrepp men turismen 

inbegriper ekonomiska verksamheter där naturen är en stor del av produkten 
48

 

Turismverksamheter verkar främst inom tjänstesektorn och bygger på 

upplevelseindustrin. En av förutsättningarna för att en plats ska kunna klassas som en 

destination är att det finns övernattningsmöjligheter på platsen och att besökarna kan 

stanna längre än bara över dagen.
49

 Turismen grundas på att människor söker sig bort 

till det unika, till attraktiva platser, för att uppleva andra historiska och kulturella 

traditioner än sina egna.
50

 Det innebär att turismen påverkar flera instanser, det sker 

en interaktion mellan turismnäringen, besökare, de lokala samhällena på olika resmål 

och deras natur. Turismen står för en stor del av utnyttjande av naturresurserna och 

därför bör industrin vara delaktigt i frågor som rör en hållbar turismutveckling.
51
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3.2 Lokalbefolkningen och turism 

När hållbar utveckling diskuteras inom turism är det oftast fokus på 

lokalbefolkningen. Invånarna förväntas vara en del av turistprodukten och ta del av 

både kostnader och fördelar som det generar.
52

 

 

Innan det planeras för en ökad turism måste det finnas förståelse för 

lokalbefolkningens intressen och åsikter. Turismens utveckling påverkar i första grad 

deras dagliga rutiner, vanor, sociala liv, tro och värderingar Utan stöd från 

lokalbefolkningen är det svårt att nå en hållbar utveckling. Lokalbefolkningen borde 

vara med och bestämma vilken typ av påverkan som de accepteras och vilka som de 

inte kan det
53

.  

 

Ett nytt tillvägagångssätt till att engagera lokalbefolkningen i turism utveckling är 

konceptet CBT, Community based tourism, turism som fokuserar på det lokala 

samhället, miljön och kulturen.
54

 Den utvecklades för att kunna minimera de negativa 

effekterna i rurala områden. CBT ska möjliggöra att lokalbefolkningen får ett bättre 

självförtroende för att genom olika grupper kunna påverka lokala beslut, kunna hjälpa 

människor att öka sina inkomster och förbättra sin levnadsstandard på sina egna 

villkor.
55

 Det finns dock vissa hinder för att lyckas med detta. För det första måste den 

lokala befolkningen förstå vad turism innebär. För det andra är balansen mellan att 

vara värd och attraktion. Med CBT är det tanken att turister ska få stanna, övernatta i 

de rurala samhällena och även hemma hos lokalbefolkningen. Lokalbefolkningen 

agerar som guider och kulturförmedlare.
56

 

3.2.1 Positiva och negativa effekter 

Studier har tidigare fokuserat huvudsakligen på de ekonomiska aspekterna av 

turismen vilket är förståeligt. Det är enkelt att mäta vinst eller förlust genom ökade 

eller minskade intäkter samt antalet turister och hur mycket de spenderar.
57

 Turismen 

kan påverka lokalbefolkningens liv både positiv och negativt.
58

 I vissa fall kan 

turismen leda till att lokalbefolkningens livskvalitet försämras eller att deras behov 

inte uppfylls. Priser kan ofta öka under högsäsong, vägar, infrastruktur belastas samt 

utbudet i butiker och restauranger riktas till de som är på semester snarare än till de 

bofasta.
59

 Det kan medföra ökade levnadskostnader och miljömässiga konsekvenser 

som trängsel, föroreningar, förstörandet av djur- och naturliv och nedskräpning.
60

 

 

De positiva aspekterna är att turismen kan bidra med ökade arbetstillfällen, 

investeringar och lönsamma verksamheter i samhället.
61

 Inom den socio-kulturella 

påverkan finns det mycket att vinna, turismen kan medföra att den kulturella 
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identiteten stärks med ett ökat kulturutbyte och medvetenhet om sitt kulturarv. I 

samhället kan utbudet av kulturell underhållning förbättras som till exempel fler 

utställningar, tillgänglighet till fler festivaler och museum. Men utan en bra planering 

av turismutveckling finns det risk att samhället förlorar sin identitet och sin kultur.
62

 

 

3.3 Riktlinjer för hållbar turism 

Turismen bör planeras för att kunna upprätthålla de ekologiska system som finns, 

främja en optimal användning av miljöresurser och användas som hjälpmedel för den 

biologiska mångfalden. Ett exempel på riktlinjer som finns för en hållbar 

turismutveckling med fokus på lokalbefolkningen är följande: 

 

1. Planering för turism bör vara en del av de strategier för hållbar utveckling som 

framställs för ett större område t.ex. en region eller nation. Detta involverar 

fler aktörer, där statliga organisationer, det privata näringslivet och invånare 

kan påverka och ta del av fördelar.  

 

2. Myndigheter, företag och invånare ska respektera kultur och miljö, det vill 

säga den livsstil, samhälle och principer som finns i det berörda området.  

 

3. Turismen ska planeras och förvaltas på hållbart sätt. Det ska utvecklas lämplig 

ekonomisk användning av naturen och lokalbefolkningen i området. 

 

4. Det bör ske en rättvis distribution av de fördelar och kostnader turismen 

medför i området mellan de turismansvariga och värdfolket.  

 

5. Under turismutvecklingen ska information tillhandahållas till speciellt 

lokalbefolkningen. Det bör även finnas forskning om turismens sociokulturella 

effekter på samhället. På det sättet kan de vara med och delta på ett aktivt sett 

för att påverka turismens effekter.  

 

6. Lokalbefolkningen bör uppmuntras och förväntas åta sig ansvar i planering 

och utveckling tillsammans med de övriga aktörer som till exempel 

myndigheter och näringsliv. 

 

7. Analyser utav större projekt bör göras innan de genomförs och bör analyseras 

efter miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.  

 

8. Utvärdering och uppföljning bör ske samtidigt som turismen börjar planeras 

och utvecklas. Även detta för att lokalbefolkningen ska kunna följa 

utvecklingen och svara på de olika förändringar som kan ske.
63

  

 

 

För att kunna erhålla en hållbar turismutveckling krävs insatser från alla de 

inblandade och det är en process som kräver ständig inblandning och övervakning. 

Att introducera riktlinjer för en hållbar turismutveckling ska medföra att de lokala 
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samhällena kan gynnas och få ökade fördelar. De ska även hjälpa till att bevara 

naturen och den lokala kulturen. Lokalbefolkningen ska respekteras och arbetet ska 

fokuseras på att få en bättre förståelse av kulturarvet.  Turismen ska generera en 

bestående ekonomiska framtid där de ekonomiska fördelarna ska vara jämnt fördelade 

bland de involverade aktörerna. En hållbar turism ska framställa sysselsättning och 

gynna det lokala samhället.
64

  

 

Tyvärr ser det inte ut på det sättet idag då statliga myndigheter arbetar kortsiktigt (till 

kommande valperiod) och ämnar skapa arbete för att minska den konstant växande 

arbetslösheten. Inom industrin uppkom ekoturismen som förväntades växa och spela 

en viktig roll inom industrin men det har istället bara resulterat i småskaliga projekt 

och inte berört massindustrin. De resande, turisterna, är oftast inte medvetna om hur 

de påverkar den plats de besöker. Semestern är en tid då de reser från sin vardag med 

ansvar och rutiner till en plats där de enbart bryr sig om sitt eget välmående.
65

   

 

Att uppnå en gemensam fokus på miljön och hållbarhet innebär kompromisser mellan 

sociala, ekonomiska och politiska intressen. För att uppnå hållbarhet måste 

miljöperspektivet först införlivas för att sedan kunna möta de övriga frågorna. De 

sociala, ekonomiska och politiska faktorerna är företeelser skapad av människan 

medan naturen och miljön inte är det. Och kanske är det därför som det är svårt att ha 

samma mål.
66

  

 

Konceptet hållbar turism har haft en långsam utveckling i samhället på grund av att 

det inte funnits en större drivkraft som drivit på dessa frågor. Varken statliga 

myndigheter eller industrin har haft ett större intresse på grund av ekonomiska 

grunder eller trender.  Att tillämpa hållbar turism innebär få kortsiktiga fördelar och 

företag har en tendens att enbart se de kostnader och minskade intäkter det inbegriper. 

De tenderar istället att neka turismens påverkan och att det finns ett behov för 

förändring. Media har en viktig roll i att förmedla och uppmuntra en förändring och 

även om det går att finna den sorts marknadsföring i dagens media, är det långt kvar, 

finns det mer att arbeta med inom den kategorin
67

.  

 

3.3.1 Exemplet Åland 

Åland är ett exempel på ett turistområde där de nu arbetar med att uppnå en hållbar 

turismutveckling då den dominerande turismverksamheten inte kommer vara hållbar i 

framtiden. På Åland har rederiverksamheten varit en viktig näring sedan 1950-talet, 

då kryssningsfartygen började trafikera mellan Sverige Finland och Åland Trots att 

allt fler turister anländer Åland har landet problem med att antalet gästnätter minskar 

och att den landsbaserade turismen inte är lönsam.  

 

Den fasta befolkningen på Ålands öar har även minskat. År 1905 hade Åland en 

befolkning på 22000 människor på 150 öar och under 2006 hade befolkningen växt 

till 26200 men bara 65 av öarna hade en fast befolkning under hela året. En del av 
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förklaring bakom den minskade landbaserade turismen kan vara att kvalitén på 

service och anläggningarna är låga. Många av de boende på Åland är mångsysslare 

och erbjudandet av turismprodukter är bara en del av deras sysselsättning. Detta 

medför att de saknar ett engagemang för utveckla turismprodukterna och 

verksamheten.    

 

Turismverksamheterna på Åland erbjuder begränsat antal produkter och tjänster under 

lågsäsong. Detta medför problem med lönsamheten och brist på mångfald i turism 

industrin. Många anläggningar har dessutom stängt under vinterhalvåret och 

beläggningen på boenden är väldigt låg. 

 

För den Åländska regeringen och Ålands turismorganisation har problematiken med 

säsongsförlängningen blivit en viktig fråga inför framtiden. För att kunna lösa 

problemet med att få turister stannar i Åland, har en strategisk plan för Ålands turism 

arbetades fram och presenterades år 2003. De primära målen är att marknadsföra en 

lönsam och hållbar turismutveckling, att förlänga säsongen och att uppnå en bättre 

regional balans, mellan regionerna. Den åländska regeringen har även tagit på sig 

ansvaret att finansiera nya investeringar.
68

 

 

3.4 Exempel  från Stockholm skärgård   

Stockholms skärgård är inte likartade öar utan skiljer i många olika faktorer, bland 

annat har sociala och miljömässiga faktorer påverkat hur öarna ser ut idag. Lenn 

Jerling och Urban Nordin har studerat skärgårdens utveckling, och bland annat 

studerat Norröras, Söderöras och Svartlögas utveckling, från fisk och 

jordbrukssamhälle till turistmål. De tre öarna har haft liknande förutsättningar men 

har av olika anledningar utvecklats olika.
69

  

 

Under 1800-talet började den fasta befolkningen minska på många öar i Stockholms 

skärgård. Befolkningen på öarna sökte sig till fastlandet och städerna. Dock flyttade 

människor tillbaka till Norröra och Söderöra under 1980-talet men på ön Svartlöga 

avstannade aldrig avbefolkningen. Detta kan bero på ett flertal olika anledningar som 

att ön var den sista av de tre öarna att få elektricitet och att befolkningen inte var 

mångsysslare utan näringen var koncentrerad runt fisket. Marginaliseringen kan också 

ha berott på att sommargästerna som kom till Svartlöga under 1920-talet var från 

närliggande orter, till de andra öarna kom det folk från hela Sverige. Detta gjorde att 

Svartlöga blev än mer isolerat och utvecklades annorlunda än de andra två öarna.      

 

Under 1920-talet gick skärgården från att ha varit ett avgörande och viktigt område 

för livsmedelsproduktionen till att bli ett rekreationsområde för sommargästerna och 

fritidsboenden. Befolkningen fick problem med att fortsätta leva kvar på öarna då 

fastighetspriserna ökade och de fick svårt med försörjningsmöjligheter. Den äldre 

befolkningen sålde sin mark för att kunna fortsätta leva kvar men den yngre 

generationen krävde en uthålligare försörjning
70

.   
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Under 60-talet kom den gröna vågen och stadsbor många valde att flytta tillbaka ut till 

skärgården. De öar som redan hade ett fungerande samhälle gynnades medan öarna 

med mer isolerade små samhällen påverkades negativt
71

.  

 

Skärgården är idag ett viktigt värdeladdat landskap som ofta benämns som 

nationallandskap och världsarv. Stockholms skärgård är ett av de områden som enligt 

miljöbalken är ” med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i 

sin helhet av riksintresse”
72

.  

 

För att skärgården ska vara levande är en av förutsättningarna att det ska finnas en fast 

befolkning och att det finns en plan som innefattar ekonomisk, social och kulturell 

utveckling. Det finns dock motstridigheter i detta då miljön runt kustområden och 

skärgården är känslig och påverkas av de aktiviteter och rekreationsmöjligheter som 

finns.
73
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4 EMPIRI 

 

4.1 Presentation av Utö 

Utö är idag en av de mer populära öarna i Stockholms Skärgård med över 200 000 

besökare varje år.
74

 Ön ligger i Haninge kommun, beläget i de södra delarna av 

skärgården 
75

 och är med Ålö inräknat ungefär 13 km långt.
76

 (För karta, se Bilaga 1) 

 

Waxholmsbolagets båtar avgår till Utö från Dalarö och Årsta havsbad året runt. Under 

sommartid går deras båtar direkt från Stockholm, vid Strömkajen.
77

  

 

Vid Gruvbryggan ligger turistbyrån som förutom att förmedla information om vad 

som kan upplevas på ön även hjälper till med boende.  För övernattning kan besökare 

välja mellan hotell, vandrarhem, stugor och tältplatser.
78

  Det finns faciliteter på ön 

som matbutik och systemombud samt bodar som säljer olika typer av konsthantverk, 

souvenirer och fisk.
79

 På Utö finns det möjlighet att hyra cykel, kajak och roddbåt.  

Vill besökarna bada finns det både strandbad och klippbad.
80

 

 

Det finns ingen information om när människor började flytta ut till ön men en bofast 

tros ha funnits på ön sedan 500-talet. Befolkningen livnärde sig då förmodligen på 

fiske och jakt fram tills 1100-talet då den primära försörjningen på ön blev brytning 

av järnmalm i gruvorna. Utvinning av järnmalm pågick under 700 år på ön, fram till 

1879, och idag lever gruvorna kvar som besöksmål för turister.
 
Då gruvorna inte 

längre var i bruk blev ön uppköpt av brukspatron Andersson. Han anlade en såg- och 

brädgård och högg ner många av träden på Utö. När det inte fanns mer virke kvar 

sålde han ön till Grosshandlare E-W Levin.
81

 Han gjorde ön till en badort och under 

1800-talet ankom de första turisterna till ön. De kom dit för att tillbringa sommaren 

och har genom åren lockade många celebriteter som till exempel Greta Garbo och 

Evert Taube.
82

 

 

1943 blev stora delar av Utö, ett skjutfält för förvarsmakten.
83

 Besök på det området 

sker på egen risk och förvarsmakten har en informationstjänst via telefon och sms för 

att förvarna allmänheten vid skjutövningar.
84

  

 

Under 1970-talet köpte Skärgårdsstiftelsen stora delar av norra Utö.
85

 Stiftelsen 

anlade bad och rastplatser samt cykelvänliga stigar runt ön vilket möjliggjorde att fler 

besökare kunde ta sig till ön.
86

 En viktig förutsättning för en ökad turism är den 
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gästhamn stiftelsen byggde upp.
87

 Idag är stora delar av Utö ett naturreservat som 

administreras av Skärgårdsstiftelsen.
88

  

 

På ön finns det idag 250 åretruntboende och 300 fritidshus. Det finns även en förskola 

och grundskola till årskurs 9 
89

 Många av de fastboende arbetar på ön, antingen som 

egna företagare eller hos de största arbetsgivarna på ön, Utö värdshus, Folksam och 

Utös skjutfält.
90

  

 

Förutom att besöka skärgårdsnaturen finns det på ön ett flertal besöksmål. 
91

 På Gruv- 

och Hembygdsmuseet kan besökarna ta del av historien bakom de gruvor som finns 

på Utö. Museet visar bilder och föremål från gruvorna och från Utös historia.
92

På 

Lurgatan finns gamla gruvarbetarbostäder kvar sedan 1700-talet.
93

  De röda stugorna 

är idag boende för sommargäster.
94

 Utö kyrka är från slutet av 1840-talet
95

 och är 

Stockholm Skärgårds största stenkyrka. Arkitekten bakom kyrkan, Johan Fredrik 

Åbom ligger även bakom ritningar av Berns Salonger och Hasselbacken.
96

   

 

Den kanske mest kända symbolen för Utö är den stora väderkvarnen. Den är från 

slutet av1700-talet och användes som mjölkvarn av öns bönder. Den är inte längre i 

drift.
97

   

4.1.1 Lokalbefolkningen  

Turismen är en förutsättning för att kunna bedriva verksamheter i Stockholms 

Skärgård, tycker Charlotte Schröder, ordförande i Utös kontakt- och intresseförening. 

Hon förklarar att de flesta verksamheter ute på öarna är på något sätt kopplade till 

turismen, antingen på ett direkt eller indirekt sätt. Det finns 40 stycken företag på ön 

och Britt-Marie Ahnell, ansvarig för Utös turistbyrå, uppskattar att 50 procent av dem 

arbetar inom turismindustrin. De verksamheter som finns på ön som är kopplade till 

turismen är förutom värdshuset ett par restauranger till, ICA-butiken, rederiet, taxi, 

cykeluthyrning, bensinmack och souvenirbutiker. De som är indirekt kopplade är 

hantverkare, snickare, målare, murare och elektriker. Det finns även ett fraktföretag 

som kör frakt, sopbilar, matvarubilar och bryggeribilar. 

 

Många på ön är mångsysslare och arbetar med olika saker under året. Ahnell ger 

exempel på personen som arbetar i pizzerian även arbetar för Telia och ägaren till den 

sommaröppna korvkiosken har en bilverkstad vintertid.  Men det finns även dem som 

klarar sig på den inkomst som turismen ger under sommaren. Ica får in det mesta av 

sin inkomst under sommaren men har öppet under hela året som en service till de 

boende på ön.  
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Den verksamhet som inte har någon koppling till turism är militären. De sysselsätter 

ett tiotal personer året om. Deras verksamhet avtar på sommaren till skillnad mot 

övrig verksamhet på ön.  Det finns vissa som har sysselsättning på ön året om men på 

sommaren finns det många som är säsongsanställda. Värdshuset har enligt Malin 

Lidström, hotellchef på Utö Värdshus, ett tiotal anställda året runt, framförallt är det 

administrativt arbetar men även underhåll vintertid och kökspersonal. Många av de 

säsongsanställda har någon koppling till ön, antingen är de uppvuxna på Utö eller har 

haft sommarställe.  

 

De flesta av verksamheterna är lokalt ägda. Idag finns det två vars ägare är utifrån och 

Ahnell tror att det kan finnas en risk för att fler blir det i framtiden. Med ägarna 

utifrån äventyras gemenskapen i det samarbete som finns hos företagarna på ön. De är 

inte lika intresserade att arbeta för ön utan tänker istället enbart på att sin egen 

verksamhet ska gå runt. Ahnell tillägger att det inte finns restriktioner på vilka som 

får öppna verksamheter på ön utan det är pengarna som styr.  

 

Att turismen ser ut som den gör idag, tror Schröder, beror på att Utös historia, att ön 

har ägts av markägare och de som har bott och arbetat här, har varit anställda av 

denne markägare. Först var det ägarna till gruvorna, och sedan, då ön blev en badort, 

var de flesta anställda av den ägaren. Sedan har de på Utö inte varit beroende av fiske 

och jordbruk som är traditionsenligt i skärgården. De har levt på turister under en 

längre tid, i över hundra år. På så sätt har det inte funnits ett revirtänk på Utö, det 

finns inte gamla agg mellan släkten. På Utö har invånarna istället välkomnat nya och 

samarbetet är bättre än andra öar.  

 

Attityden gentemot turister varierar beroende på vilken tid på året det är. I slutet av 

augusti, efter säsongen är det inte många som är positiva. Men de flesta inser att de är 

beroende av att det finns en turismverksamhet. Det uppstår frustration under säsongen 

då det är kö på matbutiken och det är fullt på båten men Lidström hoppas att fler av 

de boende på ön ska inse turismens betydelse för Utö. Det finns motsättningar hos 

sommargästerna gentemot turister, som vill ha ön för sig själva men det är inte alla 

utan bara vissa, berättar Erika Stolpe, boende och egen företagare på ön. På Utö 

önskas det fler fastboende men det finns en problematik vad gäller boende. Fler 

fastboende barnfamiljer är en förutsättning för att skolan ska finnas kvar. Schröder 

beskriver hur allt hänger samman: 

 

”Du ska ha en bra bostad, en bra skola, bra kommunikationer och jobb. Finns det 

bostad ska det också finnas ett jobb och det ska finnas kommunikationer och det ska 

finnas en bra skola.” 

 

Lidström belyser vikten av att det måste flytta in barnfamiljer till ön. För tio år sedan 

hade skolan femtio elever och idag är det bara 20. Barnen har växt upp och det har 

inte skett en ny tillströmning av människor till ön. De barnen som har gått ur skolan 

kommer från familjer som bor i hus som tillhör en grupp tomtmark som kommunen 

släppte för 25 år sedan. 

 

Det svåraste med att flytta till ön är att det i princip inte finns några bostäder att hyra. 

Det finns några få hyresbostäder i naturreservatet men de har sommarstandard och 

hyrs därför ut som sommarboende. Det som har året runt standard är öronmärkt för 

personalboende till stiftelsens personal och Värdshusets personal. Kommunen har tre 
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ettor på ön men sedan är det enda alternativet som återstår att köpa ett hus på ön. 

Tyvärr är priserna väldigt höga, Lidström berättar att det går att köpa hus för 

sommarboende för tre miljoner kronor. På naturreservatet och Skärgårdsstiftelsens 

mark finns det restriktioner för att få bygga nytt. I princip får det inte byggas nytt på 

dessa områden. Mitt på ön finns det privata tomter, bland annat är det kyrkan och 

kommunen som har mark där. Södra delen av ön är militärt skjutsfält Det går inte att 

bygga permanent boende på markerna omkring då det är inom skjutfältets 

bullergränser. Det går således inte att få bygglov med vissa undantag. 

 

Lidström tillägger att stiftelsen undersöker om de kan få upprätta tomträtt. Tomträtt 

finns idag rätt mycket och oftast är det på kommunal mark. Hon berättar att det finns 

ett fall där det är kyrkans mark som vill upplåta tomträtt och om kyrkan får det borde 

Skärgårdsstiftelsen kunna få det. Det handlar dock om att det är lagar som ska göras 

om. Ahnell förklarar att företagarföreningen tillsammans med Skärgårdsstiftelsen 

diskuterat att bygga personalboende vid Gruvbyn men idag är det ingen som vill satsa 

på att bygga. Dessutom, byggs det på Stiftelsens mark övergår huset till stiftelsen 

efter tio år. Det kostar ett antal miljoner att bygga ett hus och frågan är vem som ska 

lägga ner de pengarna. Däremot tror hon att det kommer lösa sig i framtiden, det är en 

förutsättning för öns utveckling. Det bästa enligt henne vore att Haninge kommun 

satsade på att bygga bostäder och bygga ut ön. 

4.1.2 Turismens utveckling 

Idag kan Utö inte ta emot mer besökare på sommaren, det håller alla med om. Det 

pratas om siffror mellan 200 000 – 275 000. Trots de höga siffrorna känner Ahnell att 

antal besökare minskat något under de senaste åren. Detta tror hon beror på 

konkurrens från andra öar som har börjat arbeta mer med att locka turister, till 

exempel Möja och Grinda.  

 

Utö Värdshus strävar mot ett helårsbesökande men känner att det fortfarande är en bit 

dit. Lidström tror att det har att göra med den inställning och attityd som besökare har 

gentemot Stockholms Skärgård. De kopplar skärgården med sommar och antar att 

skärgården är stängd under resten av året. Det har också att göra med 

kommunikationen med fastlandet, med båtförbindelserna. Under vintertid går det 

färre båtar och isbrytande båtar som tar längre tid. De angör inte heller alla bryggor.  

 

För att kunna satsa på en säsongsförlängning fokuserar Värdshuset idag på 

marknadsföring. De samarbetar mycket med bokningsbolag för att visa att de finns 

och att de kan ha konferenser året runt. De deltar även i olika mässor och direkt 

kontakt med nyckelpersoner.  

 

Lidström tror att turismen i Stockholms Skärgård kommer att förändras i framtiden. 

Under de senaste tio åren har de redan kunnat se hur de förändrats. Antalet utländska 

besökare var förr i tiden mycket begränsat. De få som kom var ditbjudna av svenska 

besökare. Idag bokar Värdshuset konferenser direkt med kunder från Storbritannien, 

Nederländerna, Belgien, Frankrike, Schweiz och Tyskland.  

 

På frågan om de tror att det kommer komma fler turister till ön i framtiden tror 

Schröder att det inte kommer fler, ”…men de som kommer ska det vara kvalité på”. 
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Stolpe påminner om skärgårdens väderberoende, om det är soligt kommer fler medan 

om det är dåligt väder kommer det färre.  

 

Schröder och Ahnell berättar att det har konstaterats att turismen inte sliter mycket på 

ön på grund av dess storlek. Besökarna sprider sig ut över ön och mest sliter det vid 

Gruvbryggan, där båtarna ligger till.  

 

Förr åkte besökare till Utö med ångbåt från Stockholm som tog två och en halv 

timma. Väl framme tog de en promenad, köpte med sig Utölimpan och åt strömming 

till lunch. Sedan tog de båten tillbaks på eftermiddagen. Lidström berättar att denna 

rutt varit populär men att den idag är indragen på grund av EU regler.  

 

Waxholmsbolagets besparningskrav gör att de denna sommar kanske inte gör sträckan 

Stockholm direkt till Utö. Utölimpan bakas inte på ön längre. Den bakas ute på 

Lidingö och säljs bland annat på Östermalmshallen. Det som förr hade stor 

attraktionsvärde har idag sakta suddats bort och istället har andra attraktioner uppstått. 

Det gäller att för företagare att vara innovativa och kreativa, till exempel har 

kajakuthyning utvecklats, till att de nu har femkamp och segwayuthyrning.  Det gäller 

således att kunna hitta nya sätt att sälja sina produkter. Schröder till exempel som 

också arbetar som guide beklagar sig över de turister som kommer till ön men som 

inte spenderar pengar lokalt utan har med sig allt. De som utövar powerwalk är ett 

exempel på detta och Schröder har då börjat sälja sin guidning via en mobiltelefon. På 

det sättet får de guidning av ön, utan att hon behöver följa med.  

 

Schröder, Lidström och Ahnell önskar fler köpkraftiga kunder till ön. Detta kan ske 

med en förlängning av säsongen. Via en förlängning kan Waxholmsbolaget finna 

underlag för att skapa fler förbindelser och det skulle kunna möjliggöra att 

verksamheter på ön har öppet året runt.  

 

Schröder önskar gärna barnfamiljer och berättar att det för några år sedan gjordes en 

utredning vilka turister som de ville ha.  Då hittade intresseföreningen på en slogan, 

Utö – barnen och kärlekens ö, för att förmedla att ön är barnvänlig och romantisk. 

Ahnell tycker att Utö har väldigt bra besökare, med mycket barnfamiljer.  

 

Det finns en önskan att i framtiden inte bli ett Sandhamn, utan vill helst slippa ”tingel 

tanglet” som Schröder uttrycker det. På Utö är det fest varje kväll under sommaren 

men inte som på Sandhamn som lockar stora ungdomsgrupper.  

 

Nya förbindelser skulle kunna öppna möjligheten till bättre kommunikation mellan 

öarna, till fler tvärförbindelser. Idag existerar båtluffarkortet men för att ta sig mellan 

vissa öar i Stockholms Skärgård innebär det att besökare måste åka tillbaks till 

fastlandet för att ta anslutande färja. Det som gör det hela svårare är att ta sig till en ö 

med boende, i det området finns det begränsade möjligheter på öarna. Lidström 

beklagar sig och menar att Waxholmbolaget går på rutin och statistik sedan 1800 

talet:  

 

”Vi skrek lite om isgående båtar och vintertidtabell och då hänvisade dem statistik på 

när isen lägger sig i skärgården och de har samma statistik sen Waxholmsbolaget 

började och det är den man utgår ifrån”. 
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I frågan vem som är ansvarig för utveckling av turism på Utö svara Lidström att om 

det gäller att locka dit besökare via marknadsföring då är det deras ansvar.   

 

För att skapa ett helårsbesökande fanns det mycket förhoppningar på Visit 

Skärgården. Ahnell menar att detta är Visit Skärgårdens egentliga uppgift och berättar 

att det finns en besvikelse över deras arbete. Hon berättar vidare att det har skett en 

förbättring i helårsbesökande, att de idag kan ha fullbokade helger i oktober. Men 

samtidigt kan detta vara på grund av en förskjutning, förr kunde fullbokningarna var i 

maj månad men idag är det senare på hösten istället.  

 

Ahnell känner sig oviss om vad som ska göras för att förbättra besöksantalet under 

vintern. Hon tror att det gäller att hitta den utländska marknaden som har semester 

senare på året och de som åker till Stockholm vintertid. Det skulle kunna satsas på 

vinteraktiviteter ute i skärgården om de kalla vintrarna håller sig de nästkommande 

åren.   

 

Men för att kunna locka besökare året runt gäller det att besökarna kan ta sig till ön, 

har något att göra och någonstans att bo. För att verksamheterna ska kunna ha öppet 

måste det finnas ett underlag för det. Lidström förklarar att de trösklar som finns för 

att kunna bli besökarvänliga året om oftast landar i politiska beslut. Det finns boende 

som håller året runt standard men långt ifrån alla. Vandrarhemmet på ön har 

sommarvatten och kan därför bara brukas sommartid. Att bygga nya delar till 

anläggningen är inte en lätt fråga. Värdshuset ligger i naturreservatet med vissa 

kulturskyddade byggnader och Lidström förklarar hur pass krångligt det kan bli:  

 

”Vi vill bygga en badtunna i anslutning till våran bastu, den är nu i länsrätt för att få 

bygga en fast anläggning i ett naturreservat”.  

 

Att ansöka om bygglov eller annan förändring på ett naturreservat är en process utan 

dess like enlig Lidström. Men det är precis det som behövs för att kunna förlänga 

säsongen.   

 

Ahnell tror att säsongsförlängningen kommer dröja väldigt länge på grund av att 

verksamheterna på Utö är säsongsinriktade med säsongsanställda under sommaren. 

Just nu tycker hon att det ser mörkt ut.  

 

Vid frågan om det tror att de kan vara med och påverka framtiden via Utö kontakt och 

intresseförening svarar Schröder att det går men trögt. Stolpe påvisar att det behövs 

någon som är mer drivande och Schröder önskar mer gehör från kommunen:  

 

”Haninge kommun har en slogan som heter - Haninge, inte bara skärgård, men jag 

har gjort om den till - Haninge, bara inte skärgård” 

 

Enligt Ahnell är det företagarna på öns ansvar för turismens utveckling. Det finns fem 

stora näringsidkare på ön, Utö rederi, Utö Värdshus, Turistbyrån, Gästhamnen och 

delvis dem som har bageriet. Det är de som kan påverka mycket och som har 

möjligheten att satsa pengar i framtiden. Vissa av företagarna har möten där de 

boende kan komma och få information om planer som ska genomföras och lägga fram 

sina åsikter om ärenden. De boende har möjlighet att påverka genom att kritisera och 
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ge förslag. Enligt Ahnell kommer inte alla till sådana möten, de flesta låter företagen 

vara.   

4.2 Presentation av Ornö 

Ornö är beläget i Stockholms södra Skärgård, strax norr om Utö. Det är den största ön 

till ytan i Stockholms södra Skärgård, den är 14 km lång och cirka 4 km bred.  Av 

hela öns yta är cirka 3-4 procent av marken bebyggd, 5-10 procent är odlingsmark och 

i övrigt är det skog.
98

 (För karta, se Bilaga 1) 

 

Det finns ingen förbindelse mellan Ornö och fastlandet utan enda sättet att komma till 

Ornö är via båt. Under vinterhalvåret är sträckan mellan Dalarö och Hässelmara på 

Ornö trafikerad med en bilfärja. På sommaren går det även Waxholmsbåtar från 

Strömkajen i Stockholm ut till Ornöboda, Söderviken samt Kyrkviken.
99

  

 

På flera platser runt om Ornö har det påträffats lämningar av boplatser från 

bronsåldern i form av gravar och skärvstenshögar. Några lämningar från järnåldern 

har inte påträffats på Ornö men det finns namnlämningar som kan härledas till 

vikingatiden och därmed finns det skäl att tror att Ornö var bebott även under den 

tiden.
100

 Fiske har genom tiderna varit en betydande näring för Ornöborna liksom 

jordbruk och skogsbruk. Dessa näringar har minskat i betydelse men är idag viktiga 

delar i den skärgårdskultur som många besökare efterfrågar.
101

 Ett gruvsamhälle växte 

fram i början av 1900-talet vid Lugnetgruvan där det bröts fältspat fram till mitten på 

60-talet. Lugnetgruvan och andra gruvor på Ornö skapade många arbetstillfällen och 

antalet bofasta växte tack vare gruvverksamheten.
102

  

 

Redan på 1700-talet hade stora delar av Ornös socken samlats under en och samma 

ägare. Johan Rosir köpte Sundby Säteri och dess tillhörande mark år 1754 och 

inrättade då ett fideikommiss som idag ägs av familjen Stenbock. Övrig mark på Ornö 

tillhör kyrkan eller andra markägare.
103

 

 

På Ornö bor omkring 300 personer året runt och bebyggelsen är spridd över hela 

ön.
104

 Arbetsplatserna är i huvudsak begränsade till Ornö skola och Ornöfärjan. 

Polisens callcenter på Ornö har 12 anställda och övriga är antingen egna företagare 

eller pendlar tillfastlandet för att arbeta.
105

  

 

På Ornö finns inte något direkt centrum men många verksamheter är samlade kring 

Kyrkviken. Ornö Turistbyrå ligger vid bryggan i Kyrkviken dit Waxholmsbåten 

kommer in. Förutom kartor och tips om vad som finns att göra på ön har de cykel- 

och kajakutyrning samt en liten presentbutik. Cyklar och kajaker kan även hyras vid 

Ornö båtvarv i Brunnsviken.
106
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Ornö Krog är den enda restaurangen på Ornö. Förutom restaurangen har de en separat 

fest- och konferensanläggning som kan hyras.
107

 Det finns även ett flertal caféer som 

är öppna under sommarmånaderna, bland annat Gittans Café i Kyrkviken samt mindre 

caféer vid Sjöbergs Skärgårdshandel, i Mörbyfjärden, vid Ornö båtvarv och vid 

Hässelmara gård.
108

 

 

Vid Kyrkviken ligger även öns förskola och skola med årskurserna 1-5. I samma 

byggnad som Ornö Krog ligger öns bibliotek och i närheten Ornö kyrka och Ornö 

Museum. Matbutiken Sjöbergs Skärgårdslivs ligger en liten bit från Kyrkviken och 

förutom matvaror är de ombud för systembolaget, posten och apoteket.
109

 

 

Förutom Kyrkviken finns det många andra intressanta områden på Ornö. Då vägen på 

Ornö inte går längs med vattnet är det svårt att ta sig till kusten där det finns 

badmöjligheter. Det finns heller inga sandstränder på ön, men de flesta av de nio 

insjöarna på ön går att bada i. Det går dock ingen bilväg dit utan de nås via cykel eller 

promenad.
110

 Stora delar av Ornö består av orörd skog med höga naturvärden, bland 

annat en rik orkidéflora och spektakulära bergarter. De gamla gruvorna vid Lugnet 

där det tidigare bröts fältspat för porslinstillverkning är idag vattenfyllda och 

inhägnade, men besökare kan på egen hand promenera och titta på detta. Andra kända 

sevärdheter på Ornö är Sundby Gård. Gården brändes år 1719 under rysshärjningarna 

men en ny gård i Karolinsk stil byggdes redan 1720.
111

 

 

Vid Kyrkviken ligger Ornö kyrka som är en träkyrka från 1885. Där ligger många av 

profilerna i Hemsöborna begravda. Ornöstigen är en kulturslinga några av barnen i 

Ornö skola har skapat. Det är en stig som går från Kyrkviken till gruvan med skyltar 

längs vägen som berättar om kända platser och byggnader.
112

 Vid Ornö Museum finns 

en permanent utställning om öns historia samt en temautställning varje sommar. De 

har även en liten butik i anslutning till museet.
113

 

 

Övernattningsmöjligheterna på Ornö är få. Ornö båtvarv vid Brunnsviken är idag den 

enda logiverksamheten på ön, de hyr ut sex småstugor med två bäddar i vardera.
114

 

Utöver detta hyr ett fåtal privatpersoner på Ornö ut rum i sitt eget hus eller en 

gäststuga tomten, detta har dock minskat de senaste åren. De som kommer med egen 

båt kan lägga till i gästhamnen vid Kyrkviken eller vid Ornö båtvarv. Ornö båtvarv 

har även en tältplats.
115

 

4.2.1 Lokalbefolkningen 

På Ornö bor det omkring 300 personer året runt men det är svårt att få en exakt siffra 

på det, säger Per Frideen, ordförande i OSIF. Många som bor på Ornö har en 
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övernattningslägenhet på fastlandet och vissa är folkbokförda där även om de bor på 

Ornö året om.  

 

I början av 1900-talet bodde omkring 600 personer på Ornö men i och med att 

gruvdriften lades ner på 70-talet var det många som flyttade från ön. Antalet var då 

nere i 170 bofasta men idag är det många som har kommit tillbaka. Det är vanligt att 

det är den yngre generationen som kommer tillbaka till ön, de i 30-årsåldern som vill 

skaffa familjer, berättar Frideen. 

 

Ungdomarna på Ornö flyttar ofta hemifrån vid en yngre ålder än andra ungdomar i 

landet och Lena Lundfeldt, tidigare ansvarig för turistbyrån, tror att det beror på att de 

inte orkar pendla fram och tillbaka till ön när de går i skolan och att det inte finns 

mycket för ungdomar att göra på Ornö. Lundfeldt tycker att det är bra att de flyttar 

från ön, barnen behöver komma härifrån och träffa andra människor, det är en 

isolerad värld att bo på en ö säger hon. När det sedan är dags att bilda familj är det 

många som vill komma tillbaka och bosätta sig på ön.  

 

Alla respondenter är eniga om att de vill att det ska bli fler åretruntboende på Ornö. 

SIKO tillsammans med Ornöborna myntade begreppet Dubbelt så många, Dubbelt så 

bra under ett stormöte de hade för två år sedan. Anledningen varför de vill öka 

andelen som bor på Ornö året runt är att de vill säkerställa ett livskraftigt samhälle, 

skapa ett större underlag för den service som finns på ön. Lundfeldt menar att ju fler 

som bor på ön desto fler åker färja, handlar i matbutiken och utnyttjar annan service 

på ön som annars kanske skulle vara tvungen att lägga ner för att det inte går runt.   

 

Förutsättningarna för att Ornö ska kunna få fler fastboende är bland annat fler 

bostäder men hur detta ska ske finns det delade åsikter om. Bo Granström, ordförande 

i föreningen Ornöborna, tycker att sommarbostäderna vid Mörbyfjärden som byggdes 

på 60-talet borde bli permanentbostäder medan Elisabeth Frideen, egen företagare och 

boende på Ornö, tycker att det borde byggas hyreshus på Ornö. Per Frideen menar att 

många i den yngre generationen som vill flytta till ön inte har råd att köpa ett hus på 

Ornö och ett alternativ istället skulle kunna vara att hyra ett hus till en början. Han 

berättar att OSIF och Ornöborna bjöd in de stora markägarna på Ornö till ett möte där 

bostäder och befolkningen diskuterades. De flesta ställde sig positiva till en ökad 

befolkning på Ornö och var villiga att släppa ifrån sig mark där bostäder och 

anläggningar skulle kunna byggas. Han säger att det ligger i allas intresse att växa och 

detta är viktigt att ta med sig till kommunen.  

 

Per och Elisabeth Frideen tycker att sammanhållningen mellan de som bor och arbetar 

på ön till grunden är bra. Granström berättar att samarbetet mellan OSIF och 

Ornöborna är bra men att det inte alltid har varit det. Även Lundfeldt håller med om 

detta men hon menar: 

 

 ”Man väljer ju vilka man umgås med, men så är det ju överallt.” 

 

Många av de som idag bor på Ornö har i regel växt upp på ön eller någon annan 

anknytning till ön. Elisabeth Frideen säger att de människorna som har blivit kvar på 

ön och bor där är ett oerhört kärvt släkte. De har små ekonomiska omständigheter, det 

är inte vilka som helst som håller sig kvar på en sådan här plats menar hon. 
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Tidigare viktiga näringar som jordbruk, skog, fiske och gruvdriften har idag en liten 

betydelse för sysselsättningen på ön. Lundfeldt berättar att många på Ornö är 

involverade i flera olika saker och att det är en förutsättning för att kunna klara sig på 

en ö. Lundfeldt tycker att turismen blir allt viktigare för Ornö i takt med att tidigare 

näringar försvinner. Mycket av den service som idag finns på ön skulle inte kunna 

hållas öppen om det inte vore för turisterna och sommarboende under 

sommarmånaderna. Om det inte vore för sommarmånaderna skulle inte Ornö Krog 

kunna hålla lunchöppet under vinterhalvåret eller matbutiken gå runt.  

 

Lars Ejdeklint, nuvarande ansvarig för turistbyrån och öns krögare, tycker att 

turismen har haft en positiv inverkan på Ornö. Det finns givetvis en gräns där 

turismen inkräktar på de bofastas välbefinnande men det är långt dit för Ornös del 

menar han. Lokalbefolkningen har fått någon särskild information om turismens 

påverkan och effekter men han menar att detta är därför att turismen idag är så pass 

småskalig.  

 

Granström tycker att lokalbefolkningens attityd gentemot turismen är på väg att 

ändras. Tidigare kallades turisterna för ogräs av de bofasta men många inser idag att 

det är en potentiell marknad, säger Elisabeth och Per Frideen. Lundfeldt tycker dock 

att hon kan se en stor skillnad i attityden hos sommargästerna och de fastboende. 

Sommargästerna vill ha ön för sig själva, de har kommit ut till sommarstället för att 

koppla av och komma bort från storstaden och vill inte ha turister som kommer säger 

Lundfeldt. De bofasta är mer öppna till en turism tycker hon. 

 

Elisabeth Frideen berättar att relationen mellan turister och de fastboende är väldigt 

skör. Ornöborna är väldigt stolta över sin ö och kommer det stadsbor som beter sig 

konstigt och inte tar någon hänsyn är det klart att attityden gentemot dem försämras 

menar hon. Det är viktigt att bygga broar mellan bofasta och besökare, och hitta den 

typen av turister som är genuint intresserade av ön och de som bor där berättar hon.  

4.2.2 Turismens utveckling 

”Ornö är fortfarande en ganska så anonym ö och därmed en blygsam turism” menar 

Ejdeklint. En ökad turism är något som alla respondenter ställer sig positiva till. 

Lundfeldt berättar att antalet turister har ökat sedan hon tog över ansvaret för 

turistbyrån och hon hoppas att det kommer fortsätta att öka. Idag är turistsäsongen 

begränsad till sommarmånaderna, berättar Lundfeldt. Den börjar någon gång mellan 

skolavslutning och midsommar, och slutar i samband med att skolorna startar i 

augusti. Hon skulle vilja att turistsäsongen förlängs och att besökare kommer till Ornö 

inte bara under sommarmånaderna utan även under höst och vår. Hon är medveten om 

att boendemöjligheterna är alldeles för få idag för att kunna förlänga turistsäsongen. 

Även Per och Elisabeth Frideen håller med om att boendemöjligheterna måste bli 

bättre om de ska kunna attrahera fler turister, speciellt under höst och vår då 

kommunikationerna mellan Ornö och fastlandet är få.  

 

Elisabeth Frideen skulle gärna vilja att någon på ön öppnar ett Bed & Breakfast eller 

en verksamhet med småstugor som hyrs ut. Även Ejdeklint tycker att antalet bäddar är 

alldeles för få i dagsläget och att de skulle behöva minst 100 bäddar till. Elisabeth 

Frideen berättar att tidigare har flera av de bofasta hyrt ut gäststugan på tomten eller 
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rum i sina egna hus men många har slutat med det. Varför vet hon inte men tror 

kanske att folk har är lite rädda eller att de har tröttnat på det.  

 

Granström tycker att en förlängd säsong är förutsättningen för att någon ska kunna 

öppna en logiverksamhet. Idag är säsongen cirka sex veckor lång och det är nästintill 

omöjligt att det ska bli lönsamt att bygga upp ett Bed & Breakfast bara för några 

veckor per år menar han. Han vill inte att turismen ska öka under sommarmånaderna 

för då skulle den bli alldeles för koncentrerad, men gärna förlänga säsongen och på så 

sätt skapa en större lönsamhet från turismen. Ejdeklint menar att en ökad turism på 

Ornö är nödvändigt för att företagandet runt turismen ska vara hållbar. Han menar att 

ju fler turister som kommer, desto fler besöker Ornö Krog och andra verksamheter på 

ön. 

 

Lundfeldt berättar att de som kommer till Ornö idag är de som uppskattar naturen och 

lugnet och alla respondenter är eniga om att det är naturintresserade turister som de 

borde satsa på i framtiden. Även Ejdeklint anser att de bör rikta in sig mot de som är 

intresserade av det unika som Ornö har att erbjuda, natur, kultur och tystnaden. 

 

Elisabeth Frideen tror att det är viktigt att locka besökare som är genuint intresserade 

av vad som finns på Ornö, vilket är skogen. Hon ordnade en tur genom skogen förra 

hösten där hon bjöd in en biolog som visade upp sällsynta växter som växer i Ornös 

skogar. Den typen av aktiviteter skulle kunna skapa band mellan bofasta och turister 

menar hon, att de hittar ett gemensamt intresse och Ornöborna kan visa upp sin ö. 

Även Granström tycker att den typen av aktiviteter är passande för Ornös turism och 

att många naturfenomen är bäst under höst och vår vilket naturligt skulle kunna 

förlänga säsongen. Han anser dock att det måste säljas lite exklusivt. 

Friluftsmänniskor vill ofta utöva det på egen hand och då får inte Ornö någon inkomst 

på dessa. 

 

Granström tycker att initiativen till att starta någon turistverksamhet ska komma från 

de som bor på Ornö, det är ju de som ska dra nytta av utvecklingen menar han. 

Lundfeldt tycker att det har varit tungjobbat, det har funnits ett par föreningar som 

arbetat gemensamt men hon tror att folk hellre sköter utvecklingen på egen hand. Hon 

tycker heller inte att hon sett något större intresse hos de yngre som bor på ön att satsa 

på turismen. Granström har inget emot att det skulle komma någon entreprenör utifrån 

som ser nya möjligheter. Att bo på samma ställe för länge gör en hemmablind, menar 

han.  

 

Lundfeldt skulle gärna se att ön blir mer lättillgänglig för besökare idag men känner 

inte att det finns en samarbetsvilja hos familjen Stenbock som äger stora delar av 

marken på Ornö. Hon hade gärna markerat befintliga stigar eller klippt bort lite grenar 

och buskar så att folk kan gå där men det har inte gått igenom. Hon rekommenderar 

dessa områden till turisterna i alla fall, allemansrätten råder som på alla andra ställen, 

menar hon. 

 

Både Per och Elisabeth Frideen är dock nöjda med familjen Stenbock och anser att 

tack vare den sparsamma utvecklingen har ön kunna bevarats och inte exploaterats 

som andra skärgårdsöar. De tycker däremot att öns historia borde lyftas fram och 

visas upp för turisterna. 
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Alla respondenter är eniga om att dagens transporter till och från Stockholm samt 

mellan öarna borde förbättras. Elisabeth Frideen tycker det är konstigt att det är så 

pass dålig förbindelse mellan öarna som det är idag. Turister, speciellt utländska, 

förväntar sig att de ska kunna åka från ö till ö i Stockholms Skärgård men i dagsläget 

måste turisterna ofta åka tillbaka till Stockholm för att kunna åka vidare till andra öar 

menar hon. Även Granström tycker att det borde vara fler turer vilket skulle gynna 

både de bofasta och turisterna. Per Frideen kan dock se problematiken med detta. 

Waxholmsbolaget är ansvarig för över 300 bryggor, och det krävs resurser från något 

håll för att de ska läggas om och turlistorna ska kunna ändras, menar han.  

 

Lundfeldt berättar att under hennes tid vid turistbyrån samarbetade de inte med några 

andra organisationer förutom Haninge kommun. Hon menar att inkomsten är för liten 

för att kunna satsa på andra samarbeten. De har varit med i FörTur, Föreningen turism 

i Sverige, för att kunna bli en auktoriserad turistbyrå och hon har varit nöjd med det. 

Hon valde att inte gå med i Visit Skärgården dels för att det kostar för mycket men 

även för att hon inte känner att det skulle bidra med något positivt för turismen på 

Ornö. Dessutom tycker hon att de på Visit Skärgården har lite kunskap om öarna i 

Stockholms södra Skärgård. Hon tycker också att båtarna som går ut i södra 

Skärgården ligger långt bort från där Visit Skärgården befinner sig och menar att detta 

gör att många besökare väljer andra destinationer av bekvämlighetsskäl. Ejdeklint 

som har tagit över ansvaret för turistbyrån vill skapa ett samarbete mellan övriga 

turistbyråer i skärgården för att täcka in och ge service för hela kommunen. Han har 

sedan tidigare i och med Ornö Krog samarbetat med Visit Skärgården och kommer att 

fortsätta detta samarbete. 

 

Samarbetet med Haninge kommun tycker Granström är bra och han tycker att öbornas 

röster blir hörda. Han berättar att de försöker arbeta mycket med översiktsplanen som 

Haninge kommun har tagit fram, en detaljerad plan över områden som är lämpade att 

bygga bostäder och anläggningar på. Han menar att vid nybyggnationer är ett 

samarbete med kommunen nödvändigt. Lundfeldt är inte lika positiv som Granström 

till kommunens samarbete. Hon tycker att alla frågor tar för lång tid och vill inte 

bråka om varenda fråga som tas upp.  

 

4.3 Haninge kommun 

4.3.1 Lokalbefolkning 

”Skärgården är en glesbygd vilket innebär att vi har glesbygdsproblem, vi har 

avfolkning, svårt att få jobb, svårt att hålla samhällsservice, det ena efter det andra 

försvinner” säger Erik Josephson. 

 

Josephson, utredare för kommunstyrelseförvaltningen på Haninge kommun, tycker att 

det är viktigt att arbeta med besöksnäringen i Stockholms Skärgård. Det kan skapa 

arbetstillfällen och göra det möjligt för folk att bo där året om och hålla skolorna och 

annan samhällsservice öppen året runt. På Utö är det idag inte många barn i skolan, 

men Josephson menar att det beror på en generationsväxling, att barnen i de familjer 

som flyttade dit nu har växt upp. Men de tänker inte stänga ner skolan även om det 

bara finns en elev, det blir svårare att öppna när underlaget kommer tillbaka menar 

han.  
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Turism- och besöksnäring är den rätta näringslivsutvecklingen i Stockholms Skärgård 

idag anser Josephson. Turismen är det som varit mest gångbart i skärgården. 

Skärgårdsbor är i regel mångsysslare, allt från snickare och stugvärd till rörmokare 

eller taxibåtsrörelse och de vill kunna styra över sitt eget arbete. Han berättar att de 

har lagt polisens anmälningscentral på Ornö vilket skapat cirka tio arbetstillfällen. 

Detta har gett anställning åretrunt men inte tillräckligt med och inte den friheten som 

många skärgårdsbor önskar. Skärgårdsbor pysslar ofta med många olika saker och 

traditionellt har de levt efter naturens villkor. Detta låter kanske väldigt romantiskt 

menar Josephson, men de som har valt att leva i skärgården är de som vill bo och leva 

på det viset. Besöksnäringen är ett sätt att skapa variation och möjligheterna att 

utnyttja deras kunnande och han berättar följande:  

 

”Jag tror att får vi till bostäder på Utö, både för de bofasta och för de som vill hyra, 

då kommer även turistnäringen att öka mer på Utö” 

 

Josephson berättar att det finns ett intresse hos de som bor på Ornö att befolkningen 

ska öka vilket skulle säkerställa skolverksamheten och annan samhällsservice som 

finns på ön. För att underlätta utveckling av bostäder och anläggningar på Ornö har 

Haninge kommun tagit fram en översiktsplan. De visar där vilka områden som är 

lämpade för utveckling och byggnation. Någon liknande översiktsplan finns inte på 

Utö då Haninge kommun äger väldigt liten del av marken berättar Josephson. På 

södra sidan finns ett stort skjutfält, det går inte att bygga bostäder eller anläggningar i 

närheten av det på grund av buller. Den norra delen av Utö som ägs av 

Skärgårdsstiftelsen är till stor del naturreservat. Josephson berättar att det alltså bara 

är ett smalt område omkring Gruvbryggan där det går att bygga.  

 

Samarbetet mellan de som bor på ön och Haninge kommun anser Josephson vara bra. 

Det finns något som kallas för skärgårdsgruppen berättar han. Där ingår 

representanter från bland annat näringslivet, företagarföreningar, hembygdsföreningar 

och intresseföreningar på öarna samt kommunen. Skärgårdsgruppen ses cirka fyra 

gånger per år och kommunen tar då upp aktuella ärenden och alla får lägga fram 

åsikter om bland annat vad som behöver åtgärdas, vägunderhåll, parkeringar eller 

liknande frågor berättar han. De flesta intresseföreningar i Stockholms Skärgård är 

anslutna till SIKO som är både stark och pådrivande mot kommunerna, landstinget 

och länsstyrelsen. Josephson anser att de i skärgården får mer utrymme än andra 

områden i kommunen. 

4.3.2 Turismens utveckling 

Anledningen varför turismen på Ornö och Utö är olika idag anser Josephson beror på 

dess historia. Utö är av tradition en turist-ö, det var ett gruvsamhälle och 

tjänstemannasamhälle. Redan under tidigt 1900-tal satsade Utö på turism, Utö 

Värdshus byggdes och med det en verksamhet uppbyggd av turism. 

 

På Ornö har det å andra sidan varit fideikommissgård med stora markägare som äger 

stora delar av marken på ön. De bofasta ägnade sig tidigare åt jordbruk, fiske och 

skogsbruk och de har inte haft något behov att locka till sig turister på samma sätt 

som Utö. Fortfarande äger familjen Stenbock stora delar av ön och det finns en 

motvilja hos Ornö sommarboende att utveckla ön, menar Josephson.  
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Han berättar att de på Utö vill ha en utveckling och de är vana att leva av turismen till 

skillnad från Ornö. Generellt i Stockholms Skärgård är turismen mer utvecklad på de 

öar som tidigare hade ett tjänstemannasamhälle, där stora privata markägare har 

funnits har inte turismen behövts. Han anser att det finns utrymme för en ökad 

turistnäring på Utö men även att säsongen skulle kunna förlängas.. De åtta veckorna 

under sommaren som idag är turistsäsongen är livsviktiga.  

 

Josephson har sett att de på Ornö börjat intressera sig för att utveckla någon typ av 

verksamhet, ett mindre hotell eller ett vandrarhem. Men han tycker det är viktigt att 

de funderar över vilken typ av turister de vill locka. Ornö har inte samma möjligheter 

som andra öar till sol och bad. På Ornö finns det istället en stor ansamling havsörnar 

och andra viktiga naturvärden och de borde kanske vända sig till de som är 

intresserade av naturen, de som vill ha lugn och ro, eller de som är intresserade av 

geologi. 

 

För att en utveckling ska kunna ske på Ornö anser Josephson att det är viktigt att de 

boende är överens, vill de ha en utveckling eller inte och vilken typ av utveckling är 

de intresserade av. Sedan måste det finnas ett antal entreprenörer som startar 

verksamheter. Han tycker att det är viktigt att vara öppna för aktörer som kommer 

utifrån men är medveten om att det ofta finns en motvilja om utomstående kommer 

och vill ändra på saker.  

 

Josephson anser att utvecklingen ska komma från de bofasta och entreprenörer, 

kommunen ska inte komma och styra och ställa vad som bör göras och hur det bör 

göras. Kommunens uppgift är snarare att finnas som stöd och hjälpa de entreprenörer 

som vill genomföra något. Det kan handla om hur strandskyddet eller bygglov ska 

hanteras, miljölagstiftning i samband med restauranger eller liknande.  

 

Att utvecklingen i Stockholms Skärgård sker på ett hållbart sätt anser Josephson vara 

en självklarhet. Han menar att det är ju själva landskapet som säljer, naturen, det rena 

vattnet och tystnaden, skulle skärgården utnyttjas för hårt skulle det inte finnas något 

att sälja. Att arbeta med detta konkret är dock inte lika lätt, pengar måste komma från 

något håll och det finns många intressen som ska gå samman. Ett exempel är 

papperskorgar på Utö som turisterna ska kunna kasta skräp i. Josephson säger att från 

kommunens sida tycker de att det är upp till Skärgårdsstiftelsen eftersom de äger 

marken, och stiftelsen tycker i sin tur att det är en kommunal angelägenhet. Någon 

annan kanske tycker att det är upp till företagarföreningen säger han.   

 

Samarbetet med Visit Skärgården tycker Josephson skulle kunna vara bättre. Syftet 

var från början att de skulle destinationsmarknadsföra Stockholms Skärgård och de 

produkter som finns. De är en ekonomisk förening där företag kan välja att vara med.  

 

”Vi trodde att det skulle kunna bli ett utmärkt medium där kommuner och näringsliv 

tillsammans skulle kunna diskutera frågor som rörde skärgården men jag känner inte 

riktigt att de orkat med att driva det”, säger Josephson.  
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4.4 Skärgårdsstiftelsen 

4.4.1 Lokalbefolkning 

Mats Wåhlin, ansvarig för informationsprojekt och turism, berättar att i 

Skärgårdsstiftelsen stadgar står det att verksamheten ska ske i samklang med 

lokalbefolkningens intressen. Han menar att de inte kan gå tvärs emot vad 

lokalbefolkningen tycker och det genomsyrar hela deras organisation. 

Skärgårdskommunerna finns representerade i stiftelsens styrelse och personal finns 

ute på skärgårdsöarna. Det finns ett 40-tal tillsynsmän och naturvårdare som är 

skärgårdsmän och bor i Stockholms Skärgård vilket gör att det finns en naturlig dialog 

mellan stiftelsen och öborna menar han.  

 

Wåhlin tycker att skärgårdsborna över lag har en positiv inställning till turismen men 

menar att så har det inte alltid varit. Han menar att attityden tidigare var att många 

ville ha fler turister till Stockholms Skärgård, men gärna inte till sin egna ö. Detta har 

nu förändrats och han tror att det kan bero på att det idag finns styrinstrument för 

turismen. De kan styras mot de kommersiella anläggningarna som hotell, vandrarhem 

och pensionat och att de på så sätt stannar på vissa platser.  

 

Han tror att de flesta i Stockholms Skärgård är positiva till det arbete som 

Skärgårdsstiftelsen gör. Han säger dock att många kanske var irriterade till en början 

när stiftelsen skapades och att de då tyckte att mark såldes för billigt till stiftelsen. 

Numera tror han att attityderna har ändrats och att de flesta har en positiv inställning 

till deras arbete. 

4.4.2 Turismens utveckling 

Wåhlin tycker att Skärgårdsstiftelsen går att ses som en indirekt turistvärd och 

arbetsgivare åt skärgårdsbefolkningen. Skärgårdsstiftelsen äger cirka 12 procent av 

marken i Stockholms Skärgård samt byggnader och anläggningar. Många av de 

byggnaderna har tidigare varit kopplade till turism eller har på senare tid omvandlats 

till det berättar Wåhlin. Stiftelsen bedriver inte någon verksamhet på egen hand i 

anläggningarna, men hyr ut dem till entreprenörer som bor i skärgården. Deras syfte 

är att äga och förvalta mark och hålla den öppen för allmänheten i all framtid och att 

den inte privatiseras. Han berättar att de arbetar mycket med miljön och stora delar av 

marken de äger har omvandlats till naturreservat för att det ska få ett starkare skydd. 

De arbetar inte med de platser där de inte äger någon mark men de ger ut en 

miljövårdshandbok som handlar om hur landskapet ska vårdas och den är till för alla 

som är intresserade. 

 

Den naturliga turistsäsongen i Stockholms Skärgård är kort vilket gör att det finns en 

återhämtningspaus. Han anser att skärgården tål fler turister men är osäker på i vilken 

takt turismen kommer att öka. Wåhlin har svårt att tro att det kommer bli en riktig fart 

på skärgårdsturismen utan tror snarare på en försiktig och långsam utveckling. Han 

tror att den kanske kommer att öka i samma takt som att Stockholm kommer att öka 

som turiststad. Wåhlin berättar att Stockholms Skärgård inte är det primära resmålet 

för många besökare, speciellt inte för utländska besökare. Han menar att skärgården 
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snarare är en utflykt från Stockholm och att många som besöker staden en andra gång 

hittar ut till skärgården: 

 

”Ju fler som kommer till Stockholm, desto fler kommer att sippra ut i skärgården”. 

 

Den korta säsongen är naturlig i skärgården men ett hinder är antalet turistbäddar och 

övernattningsmöjligheter. Det kan bero på att säsongen är kort och det är svårt att få 

lönsamhet i att bygga övernattningsmöjligheter för en så pass kort säsong. De 

befintliga anläggningarna är idag av enkel standard vilket han tror förhindrar en snabb 

ökning av turismen, speciellt utländska besökare. 

 

Wåhlin anser att en hållbar utveckling är nödvändig för den framtida turismen i 

Stockholms Skärgård. Ekoturism är ett intressant begrepp tycker han och han menar 

att det är något som de arbetar med och att det genomsyrar deras verksamhet även om 

de inte kallar det för just ekoturism. Han tycker det är viktigt att informera besökare 

och göra dem delaktiga. Skärgårdsstiftelsen har de senaste åren satsat mycket på 

natur- och kulturstigar på deras områden. Wåhlin berättar att många stannar till vid 

öarna med egen båt och dessa stigar är en chans för dem att upptäcka mer än bara 

kuststräckan. Längs med stigarna finns det skyltar som berättar om det som finns och 

han tror att många besökare uppskattar detta. Han tycker att det är viktigt att lära 

turisterna om naturen och göra dem delaktiga. 

 

Turismen har haft en positiv inverkan på Stockholms Skärgård. Många av turisterna 

som besöker skärgården åker endast ut över dagen eller kortare perioder och han anser 

att den typen av turism är viktig för näringsställen som restauranger, hotell och 

liknande verksamheter som finns i skärgården. Han tror att turismen kanske var mer 

betydelsefull för skärgården förr då arbetslösheten var större. Han tycker att det fanns 

en större satsning från kommunernas sida då och att de inte är motiverade på samma 

sätt idag.  

 

Wåhlin anser att Skärgårdsstiftelsen är delaktiga i att Utö blossade upp som 

turistdestination. I slutet av 70-talet köpte Skärgårdsstiftelsen mark på norra delen av 

Utö av gruvbolaget som tidigare ägde den delen av ön. De byggde Utö Värdshus och 

en gästhamn vilket skapade arbetstillfällen. Det ena har sedan gett det andra och det 

har blivit en positiv spiral på Utö menar han. Utö är idag ett livskraftigt 

skärgårdssamhälle som fungerar året runt, det är ett välkänt och komplett resmål som 

många åker till. Ornö å andra sidan har inte haft samma utveckling och Wåhlin anser 

följande om Ornö: 

 

”Ornö har valt att kalla sig för den hemlighetsfulla ön och det är just vad den är, 

okänd av alla som inte bor där” 

 

Han tycker inte att det finns samma förutsättningar för en ökad turism på Ornö som 

det gör på Utö. Han menar att på Utö ligger verksamheterna och sevärdheterna mer 

koncentrerat vid Gruvbyn men på Ornö finns det inte något centrum på samma sätt 

som det gör på Utö. Wåhlin säger även att det har funnits goda entreprenörer på Utö 

vilket varit en stor del i utvecklingen. 
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4.5 Visit skärgården 

4.5.1 Lokalbefolkningen 

Magnus Alm, webb och marknadskommunikationsansvarig, förklarar att 

lokalbefolkningen på öarna är splittrade om turismen. De ser nödvändigheten i att ha 

turister samtidigt som de inte vill ha dem där. Många känner att det är skönt med en 

kort och intensiv säsong så att de får ha sin ö för sig själva resten av året. Oftast 

handlar det om att halva lokalbefolkningen på ön är positiv och den andra är negativ 

till turister. Detta skapar motsättningar för de som arbetar med turism och skapar 

intriger.  

 

Vid frågan varför det finns verksamheter på öarna som väljer att stå utanför Visit 

Skärgården svarar Alm med att det har funnits många olika projekt i Stockholms 

Skärgård men många har misslyckats och lagts ner.  Han tror att många vill se en 

kortsiktig lösning men Visit Skärgården har långsiktiga mål att öka omsättningen i 

skärgården. Många vill konkret kunna se hur deras medlemskap i företaget gynnar 

dem men detta menar Alm kan ibland vara svårt att mäta. Det finns även 

verksamheter som valt att inte gå med då de känner att de klara sig på egen hand utan 

Visit Skärgårdens verktyg.  

4.5.2 Turismens utveckling 

Alm tror mycket på den nationella strategin som har kommit för svensk turism, att 

omsättningen ska öka med 10 procent årligen fram till 2020. Han tror på att denna 

strategi kan få öarna att gå ihop för att kämpa för ett gemensamt mål.  

 

Han tror på att öka turismen vid rätt tillfällen. På sommaren är det redan fullt och det 

handlar om att förlänga säsongen. Han påpekar att just utländska gäster kan vara en 

bra målgrupp då de kommer andra tidpunkter på året än bara på sommaren.  

 

För att lyckas med den förlängda säsongen måste det enligt Alm finnas förståelse att 

det är möjligt och en samverkan på öarna. Alm tror att Ornö i framtiden kan få 

mycket utländska gäster. Färjan från Dalarö kan skapa möjligheter och Ornö kan 

utveckla cykelturer. Det finns turister som är ute efter lugn och som vill vara mer för 

sig själva och här finner Alm att Ornö passar in.  

 

”Det är en fin ö med lite enkla varianter på turer man kan göra och kan man lära sig 

mycket. ” 

 

Problemet är att någon måste ta tag i saken och Alm hoppas på att Ornö turistbyrå ska 

kunna utveckla aktiviteterna på ön.  

 

Alm tror att samarbete är en av förutsättningarna för att lyckas med utvecklingen av 

turismen i Stockholms Skärgård. Han tycker att kommunerna borde gå in och ta mer 

ansvar. De samarbetar med alla nio skärgårdskommuner och har sett att Haninge 

kommun är väldigt engagerade. Han tror att Ornö och Utö har bättre förutsättningar 

än andra öar fast på väldigt olika sätt.  
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Visit Skärgårdens mål i framtiden är att bli offentligt finansierade för att på det viset 

kunna göra mycket mer för Stockholms Skärgård. Idag ser de möjligheterna men de 

hinner inte med att utföra allt de skulle vilja och de saknar finansiering. Idag har de en 

mer politisk lagd styrelse och de ser den långa processen att bli offentligt finansierade 

närma sig. 
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5 ANALYS 

 

5.1 Lokalbefolkningen 

Det finns en tydlig skillnad i attityden gentemot turismen på öarna. På Utö beskrivs 

lokalbefolkningen som mer öppen för nya människor och verksamheter medan Ornös 

befolkning beskrivs som mer stängda. Precis som respondenterna svarar har Utö 

historiskt varit en semesterort medan andra näringar haft mer betydelse på Ornö. Ornö 

vars historia präglas av stora markägare har aldrig blivit ett populärt besöksmål. Detta 

kan kopplas till att det inte finns några direkta badplatser på Ornö vilket många 

besökare efterfrågar under sommarmånaderna. Att det under åren inte varit ett 

självklart besöksmål har gjort att Ornö inte är besökarvänligt på samma sätt som Utö 

och att de inte varit lika öppna till turismen. Detta håller enligt respondenterna på att 

förändras. Det beror på att de boende har börjat inse vikten av turismen i framtiden.  

 

Precis som Schröder förklarar, är det viktigt med alla beståndsdelar för att ett 

samhälle ska fungera, de som bor på ön ska ha ett jobb, boende och rätt till 

samhällsservice. Att leva i skärgården idag innebär att de boende bör anpassa sig till 

de livsvillkor som gäller ute på öarna. Bland annat innebär det sämre 

kommunikationer och olika förutsättningar för samhällsservice jämfört med boende 

på fastland. 

 

För att kunna säkerställa ett livskraftigt samhälle önskas fler bofasta på både Ornö och 

Utö. Det finns en önskan att den yngre generationen ska flytta in och gärna 

barnfamiljer för att skapa ett underlag för skolverksamheten som finns på de båda 

öarna. Fler arbetstillfällen kommer att behövas om befolkningen ökar och där kan 

turismen och anknytande verksamheter spela en viktig roll. 

 

Både på Ornö och på Utö drivs de flesta turismverksamheter av lokala entreprenörer 

som är bofasta på öarna. Under sommarsäsongen anställs det inte direkt några 

säsongsanställda på Ornö vilket det gör Utö. De flesta som kommer till Utö under 

sommarsäsongen för att arbeta har dock någon typ anknytning till ön, de har till 

exempel varit sommargäster på Utö eller bott på ön. De senaste åren har ett fåtal 

verksamheter på Utö sålts utanför ön och ett exempel är Dannes Krog. Den nya 

ägaren till Dannes Krog är inte bosatt på ön och har inte heller någon annan 

anknytning till Utö. Schröder uttryckte ett missnöje i detta och menar att de bryr sig 

mer om den enskilda verksamheten än ön som helhet. Detta kan vara något som Ornö 

bör ha i åtanke vid utveckling av deras turism, att försöka behålla verksamheterna 

lokalt och inte sälja ut dem till entreprenörer som inte har någon anknytning till ön. 

Pearce skriver i The relationship between residents and tourists, att en långsiktig 

planering är nödvändig och utan det finns det risk att samhället förlorar sin identitet 

och kultur. På Utö har de förlorat ett av deras viktigaste attribut anser respondenterna 

på Utö. Receptet för Utölimpan är numera sålt och den bakas inte längre på Utö utan 

på Lidingö.  
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När det gäller utomstående aktörer som verkar för skärgården finns det delade 

meningar hos öborna. Inom riktlinjerna som presenteras i artikeln Sustainable 

development guidelines for the tourism industry framkommer att lokalbefolkningen 

bör uppmuntras och åta sig ansvar vid planering tillsammans med övriga aktörer som 

myndigheter och näringsliv. Aktörer som Haninge kommun, Skärgårdsstiftelsen och 

Visit Skärgården är med och planerar för skärgårdens framtid i olika projekt och 

organisationer som Skärgårdsgruppen. Denna del kan alltid förbättras och samarbete 

mellan öarna skulle kunna bli aktivare. Ejdeklint har som vision att skapa mer 

samarbete i skärgården för att tillsammans ge service till hela kommunen. Det råder 

olika meningar om hur pass mycket gehör lokalbefolkningen får hos myndigheterna. 

De boende på Utö uttrycker missnöje över kommunen och finner att deras behov inte 

alltid uppfylls eller dröjer. Kommunen å andra sidan menar att öborna har en otrolig 

stark lobbyverksamhet jämfört med andra områden i kommunen och fastlandet. 

 

I Skärgårdsstiftelsens stadgar står det att lokalbefolkningen är en viktig del i deras 

verksamhet. När vi intervjuat respondenterna på Utö vittnar de om att de har ett bra 

samarbete men att stiftelsen inte arbetar i ett kommersiellt syfte. Stiftelsen poängterar 

för oss i början av deras intervju att de inte arbetar direkt med turism även om deras 

verksamhet indirekt berör industrin.  Deras vision är att marken ska hållas öppen för 

allmänheten och i och med att de äger byggnader på Utö som hyrs ut till 

turismverksamheter har de en viktig roll när det handlar om turismen på Utö. På Ornö 

å andra sidan har stora markägare inte uppmuntrat till turismverksamheter och det är 

därför skillnaden gällande turism på de båda öarna idag är så stor.  

5.2 Turismens utveckling 

Turismindustrin blir en allt viktigare näringsgren för Utö och Ornö men den har under 

deras historia utvecklats på olika sätt och i olika riktningar. De stora intressenterna på 

öarna, de privata markägarna, Haninge kommun och Skärgårdsstiftelsen, har medfört 

att turismens utveckling hittills varit begränsad på båda öarna. Restriktionerna är på 

gott och ont och har bland annat inneburit att turismens inverkan på naturen kunnat 

minimeras.  

 

Respondenterna konstaterar att Utö tål mer turister eftersom naturen inte slits och 

återhämtar sig under vintersäsongen. Schröder berättar att området runt Gruvbyn på 

Utö där de flesta turister kommer under sommaren är till viss del slitet men med tanke 

på att säsongen är så pass kort finns det en lång återhämtningsperiod. Övriga delar på 

Utö anser de inte vara slitna då turisterna är väl utspridda. Ett problem som dock 

skulle kunna uppstå på Utö är just nedskräpning då ingen verkar vilja ta på sig 

ansvaret för sopkorgar och sophämtning. Om turisterna tar med sig sitt skräp från 

stranden eller de platser de har besökt måste det finnas möjligheter för dem att slänga 

det någonstans. På Ornö är turismen så pass småskalig att de negativa effekterna är 

minimala i dagsläget. De turister som kommer har i stor utsträckning varit de som är 

intresserade av naturen vilket medfört att de tagit hänsyn till naturens bästa och 

undvikit nedskräpning och oaktsamhet i naturen. 
 

Pearce skriver i sitt kapitel The relationship between residents and tourists: the research 

literature and management directions att turismen kan ha en både positiv och negativ 

effekt på det sociala samhället och lokalbefolkningen. På Utö har de bofasta upplevt 
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trängsel på båten ut till Utö samt långa matköer i matbutiken som negativa effekter. Å 

andra sidan är det under sommarmånaderna som ön lever upp, butiker och caféer är 

öppna som även lokalbefolkningen kan dra nytta av och artister spelar på Dannes 

Krog. De tillfrågade på Utö är medvetna om de negativa konsekvenserna som 

turismen medför, men tycker att de positiva effekterna överväger och många inser 

vilken betydelse turismen har för sysselsättningen på ön. På Ornö å andra sidan har de 

inte upplevt några särskilda negativa effekter av turismen då den i nuläget är så pass 

småskalig.   

 

Öarnas primära mål är att förlänga säsongen och där vill Utö informera besökarna om 

att skärgården går att besöka vintertid. Skärgården kopplas till sommaren och det 

finns en inställning bland besökare att skärgården stänger under vintern.  Detta måste 

ändras för att kunna lyckas locka besökare under höst, vinter och vårsäsongen.  

 

En förutsättning för att kunna utveckla och öka turismen på Ornö är att öka 

boendemöjligheterna för besökarna. Lee skriver i sin artikel Sustainable Tourism 

Destination, the importance of a cleaner production att en destinations förutsättningar 

är just boende för besökarna. Alla tillfrågade på Ornö är medvetna om att utbudet idag 

är alldeles för litet och de önskar att det öppnas en hotell- eller Bed & 

Breakfastverksamhet på Ornö. På Utö däremot finns det ett flertal verksamheter som 

erbjuder boende åt turisterna. Även om det under sommarmånaderna är fullbokat 

skulle fler boendeverksamheter inte vara aktuellt då alltför många skulle stå tomma 

övriga månader.   

 

Kommunikation i skärgården är något som alla tillfrågade, både på Utö och Ornö, 

ville se en förbättring av. Under sommarmånaderna går det båt till båda öarna från 

Stockholms innerstad men utanför sommarsäsongen måste besökarna åka både 

pendeltåg, buss och sedan färja för att nå öarna. Ett hinder som många berättade om är 

just biljettsystemet under den turen som gör det både krångligt och dyrt för 

resenärerna. Waxholmsbolaget och SL borde gå samman så det går att åka på en och 

samma biljett från Stockholms innerstad ut till öarna. Detta är en förutsättning för att 

kunna förlänga säsongen, att det är smidigt för turisten att ta sig från Stockholm till 

öarna. 

 

Under sommaren går det båtar mellan Utö och Ornö, men för att ta sig till övriga öar 

krävs det att besökarna åker via Stockholm. För att turismen ska kunna öka i 

framtiden är alltså bättre kommunikationer med förbindelse mellan öarna och fler 

turer önskvärt. Visit Skärgården som har sin turistbyrå på Strandvägen i Stockholm 

ligger långt bort från området där båtarna till södra skärgården går ifrån. De 

tillfrågade anser att detta är ett hinder då turisterna hinner passera många andra båtar 

och tänkbara resmål på vägen till båten. 

 

Ett problem på Utö är att det är svårt att locka fler turister under sommarmånaderna 

då ön får många besökare. Ahnell har upplevt att turismen minskat de senaste åren 

under just sommarmånaderna på grund av konkurrens från andra öar i Stockholm 

Skärgård.  

 

På båda öarna finns en önskan om vilka turister de vill attrahera. Tanken på en hållbar 

utveckling präglar valet av turister och de boende önskar att det ska vara ”kvalité på 

de som kommer” som Schröder beskriver det. Det pratas på båda öarna att 
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barnfamiljer önskas och helst vill de slippa stökiga besökare, som Schröder uttrycker 

det ”tingel tanglet”. Utö önskar inte att turismen ska utvecklas till det som Sandhamn 

har och Ornö vill inte bli som Utö.  Ornö har begränsat med badmöjligheter och 

önskar satsa på att få fler naturturister som har ett genuint intresse av vad ön har att 

erbjuda. Problematiken med det är att friluftsmänniskor oftast inte spenderar så 

mycket pengar och köpstarka besökare är något båda öarna behöver. På Utö har de 

sett att alltfler utländska turister hittar ut dit och de vill kunna locka till sig fler. Dessa 

turister har oftast semester senare på året vilket naturligt skulle kunna förlänga 

säsongen. Dessutom spenderar de ofta mer pengar än svenskar tycker de tillfrågade. 

 

I artikeln The attitudes of community residents toward tourism beskrivs vikten av att 

involvera det lokala samhället i turismutveckling då den påverkar deras vardagliga 

liv. De tillfrågade partnerna på Ornö och Utö är överens om att det är viktigt att 

lokalbefolkningen kan vara med och bestämma i vilken riktning turismen ska gå och 

de håller med om att det är möjligt att förena turismen med en hållbar utveckling. 

Samarbetet mellan de bofasta och aktörer är idag bra på både Utö och Ornö tycker 

alla tillfrågade. Schröder tycker att de på Utö har ett mycket bra samarbete mellan 

företagarna på ön med en aktiv företagarförening. På Ornö saknas en 

företagarförening men bildandet av en skulle kunna underlätta deras framtida 

utveckling av turismen. Josephson från Haninge kommun instämmer i att de på Ornö 

måste fundera och bestämma över hur den framtida turismen på ön kommer se ut för 

att gynna ön på bästa sätt. I artikeln handlar det att skapa en koppling mellan turister 

och lokalbefolkningen och en balans mellan att vara värd och attraktion. Denna tanke 

existerar redan på Ornö och Elisabeth Frideen tror att broar kan byggas mellan 

lokalbefolkningen och turisterna om de attraherar turister som är intresserade av vad 

ön har att erbjuda och de bofasta stolt kan visa upp det.  

5.3 Slutsats  

Även om Utö och Ornö är belägna i närheten av varandra med liknande storlek och 

antal bofasta, har de olika förutsättningar som förmodligen kommer spegla den 

framtida turismutvecklingen på öarna. De faktorer som spelar in är dess natur, historia 

samt mentaliteten och attityden hos lokalbefolkningen.  

 

Hur ser turismens utveckling ut på Ornö och Utö? 

 

Turismen på Utö och Ornö skiljer sig avsevärt från varandra. En viktig del är öarnas 

historia där Utö länge varit ett populärbesöksmål. På Ornö har intresset för turism 

precis uppkommit och det saknas ett tydligt samarbete mellan de olika aktörerna på 

ön. De har börjat inse vilka möjligheter som finns med turismen och även vika brister 

ön har för att kunna öka antalet besökare. Utö däremot är en utpräglad 

sommardestination med ett brett utbud av turistattraktioner och boendemöjligheter. 

Utö Värdshus har stor betydelse för öns besökare då de inhyser både olika typer av 

boende i kombination med restaurang och nöje. Problematiken i Utö är att 

konkurrensen blir större då fler öar i skärgården har börjat profilera sig som attraktiva 

besöksmål. Dessutom har viktiga attribut för ön som Utölimpan försvunnit och 

aktörer utifrån har etablerats på ön. På Utö är målet att bevara sommarturisterna och 

förlänga säsongen.  
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Vilken betydelse har turismen idag på Utö respektive Ornö? 

 

På Utö har turismen en stor betydelse medan på Ornö finns det en vilja att turismen 

ska få en större betydelse i framtiden. På Ornö vill de attrahera besökare som är 

genuint intresserade av ön för att på det viset skapa kopplingar mellan besökare och 

bofasta. På så sätt kan de känna sig som värdar istället för att de ska bli attraktioner. 

En stor skillnad mellan öarna är typen av besökare, på Utö vill de locka fler 

barnfamiljer medan på Ornö är de naturintresserade. Detta beror på de olika 

förutsättningar öarna har. 

 

Hur arbetar aktörerna, Haninge kommun, Skärgårdsstiftelsen samt Visit Skärgården 

för att turismutvecklingen ska gynna det lokala samhället och främja en hållbar 

utveckling? 

 

Huvudaktörerna för Utö och Ornö har alla uppsatta mål för skärgården inom sina 

stadgar och är med i en gemensam organisation, Skärgårdsgruppen.  

 

Kommunen är med och hjälper entreprenörer på öarna genom att informera om 

lagstiftningar till exempel strandskydd, bygglov och miljölagstiftningar. 

Restriktionerna kan anses vara ett hinder i utvecklingsprocessen men faktum är att de 

är nödvändiga för att kunna uppnå en hållbar framtid. Skulle processerna vara alltför 

snabba skulle viktiga moment inte granskas på samma sätt som det görs idag.  

 

Skärgårdsstiftelsen samverkar mycket med den lokala befolkningen där de äger mark 

eller har förvaltning. Tack vare att tillsynsmännen och naturvårdarna från stiftelsen 

oftast är öbor finns det en naturlig relation mellan stiftelsen och de bofasta. Stiftelsens 

direkta fokus i sin verksamhet är inte turism men i deras stadgar står det att de ska 

hålla markerna i skärgården öppna för allmänheten. Många av anläggningarna 

arrenderas av öbor och används till turismverksamheter. Detta främjar de lokala 

entreprenörerna och det lokala samhället.  

 

Visit Skärgården arbetar med att marknadsföra de företag som finns i skärgården. De 

arbetar med att förlänga säsongen vilket ska skapa ett större underlag för de företag 

som verkar i skärgården att hålla sina verksamheter öppna även under vintern. I övrigt 

har de idag inte den styrkan att kunna påverka Utö och Ornös framtida utveckling.  

5.4 Avslutande diskussion 

Turismen är ett välkänt fenomen med både positiva och negativa effekter på det 

lokala samhället och miljön. Idag finns kunskap och erfarenhet om hur turism bör 

planeras för en hållbar utveckling. Resandet kommer inte att avta i framtiden utan 

snarare finns det siffror på att de kommer att öka, speciellt i Sverige och Stockholm 

vilket innebär att fler turister kommer hitta ut till skärgården. Med en tydligare 

marknadsföring och profil från fler öar, fler turistbyråer och mer kommunikation och 

information från hemsidor, kommer inte bara utländska turister hitta ut i Stockholms 

skärgård. Förmodligen kommer den ökade turismen sprida ut sig till fler öar i 

skärgården men då gäller att ha rätt strategier och planering. 
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Studier visar att lokalbefolkningen och miljön är viktiga att ha i fokus vid planering 

för turism. Denna möjlighet finns nu i skärgården, att planera och ta lärdom av vad 

som gjorts fel på andra platser runt om i världen. Tyvärr är det genomgående i vårt 

samhälle att kostnader och den ekonomiska biten är alltför viktig. I Haninge kommun 

och på öarna har de en tydlig bild över hur de vill att utvecklingen ska ske men den 

finansiella biten sätter stopp. En enkel sak som papperskorgar på sommaren ställer till 

med problem och frågan kastas mellan olika parter. Med över 250 000 besökare är det 

förvånande att denna fråga överhuvudtaget diskuteras.  

 

Då de på Utö idag inte ser några direkta stora negativa konsekvenser av turismen kan 

har de svårt att hitta motivation till att arbeta med hållbar utveckling. Den turism som 

idag bedrivs i skärgården är inte exploaterad på samma sätt som i andra delar av 

världen. Ett exempel är Åland, där de i efterhand sett att den turismverksamhet de 

drivit inte är hållbar inför framtiden. 

 

Det är av vikt att idag tänka och agera för framtiden och precis som många studier 

påpekar är det viktigt att ha ett gemensamt fokus. Tyvärr finns det många företag som 

är villiga att investera men som däremot inte alltid har en hållbar utveckling som 

främsta mål. På Utö finns redan idag dessa tendenser med entreprenörer som inte har 

någon anknytning till ön. Detta borde motivera till att få de på ön att arbeta med en 

hållbar utveckling, och att försöka få den inkomst som turismen generar att stanna i 

det lokala samhället.   

 

Det är viktigt att det på Ornö skapas ett gemensamt organ för utvecklingen av turism 

där de tillsammans kommer fram till vad de vill ha för turism och hur de vill att 

utvecklingen ska ske. Genom detta organ kan lokalbefolkningen på Ornö bli mer 

slagkraftiga och starkare gentemot negativa krafter utifrån.  

 

Det finns många förutfattade meningar om att de som är bosatta i skärgården är 

välbärgade och lever ett problemfritt liv. Faktum är att sysselsättning och 

kommunikation är problem, precis som på många andra ställen. Skärgården är en 

utmärkt plats att bosätta sig på med närhet till naturen, till skog och sjöar, långt ifrån 

stadens trafikstress och betongbebyggelse. Men valet innebär också att bosätta sig i ett 

mer isolerat samhälle med begränsad samhällsservice.  

 

Vi har under vår studie träffat flera eldsjälar som brinner för skärgårdens utveckling. 

Det har en stark anknytning till ön och har ett stort engagemang för frågor som rör 

deras ö. De är skärgårdens motor och en viktig förutsättning för att kunna skapa en 

hållbar framtid.  

  

Vi gick in i arbetet med tron att anledningen till att kommunerna satsar på turism är 

att det är en trend och att det handlar om kortsiktig ekonomisk vinning. Vi ser nu att 

turismen just för skärgården är av betydelse och att det idag förmodligen inte finns 

någon annan industri som genererar samma mängd av arbetstillfällen och den frihet 

som många bofasta i skärgården efterfrågar. 
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Bilaga 2. 

Uppdelning av arbete: 

 

Detta arbete har skrivit gemensamt av Maria Karlsson och Daniela Cerda. På grund 

av krav från skolan följer en uppdelning av ansvarsområden. 

 

Karlsson har varit huvudansvarig för kapitlen Inledning samt Metod. Cerda har haft 

huvudansvaret för kapitlet Teoretisk referensram.  

 

Då studien har haft fokus på två öar, Utö och Ornö, föll det sig naturligt att dela upp 

ansvaret för detta, Karlsson har haft huvudansvar för Ornö medan Cerda haft ansvar 

för Utö.  

 

Kapitlet Analys har diskuterats fram tillsammans. Trots att arbetet varit uppdelat i 

arbetsområden har båda varit aktiva i alla kapitel och även skrivit vissa delar under 

den andres ansvarsområde. Detta har varit ett grupparbete där våda varit lika aktiva 

och det är därför svårt att skilja på vem som har skrivit vad.  

 


