
0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Så nära men ändå så långt borta” 

– en studie om hållbar destinationsutveckling på Sandhamn 

 

Södertörns högskola | Institutionen för ekonomi och företagande 

Kandidatuppsats 15 hp | Turismvetenskap C | Vårterminen 2011 

 

Av: Anna Millevik, Daria Kovacic och Waad Mardini 

Handledare: Gustaf Onn 

 



 

Abstract 

 

Sustainable destination development has in recent years become an increasingly 

important concept for tourism destinations. A destination must take into account the 

environment if it wants to continue being a successful tourism destination in the 

future. This essay investigates what needs to be developed on the island of Sandhamn 

for that the destination can be more attractive in the off season and how the players on 

Sandhamn integrate to develop Sandhamn in a sustainable manner. One market 

research and interviews with five different players were made. Through these 

interviews grew an understanding for how the cooperation between the municipal and 

the private party looks like and how the history of Sandhamn is the foundation for the 

islands tourism development. In the paper the authors use a qualitative research 

method with a quantitative approach. The thesis theoretical conceptual framework is 

based on scientific articles and books on sustainable tourism development. 

 

The authors have through the interviews and the market research found that 

Sandhamn with the help of its natural attraction for centuries has attracted visitors. 

Seglarhotellet has played a crucial role in Sandhamns sustainable development. 

Within the tourism industry, it is important that the destination development is 

executed in a way that does not give any negative impact on the environment. The 

players of Sandhamn seem to have understood this since they have a great respect 

both to nature and to the residents. The conclusion is that the responsible players work 

together efficiently to develop Sandhamn to a year round destination. Unfortunately 

they have not developed cooperation on sustainability issues, this is something that 

needs to be improved by focusing on common objectives to achieve sustainable 

development. Operators must also consider having more open during the winter so 

that tourists will have more to do in Sandhamn. The municipality must become more 

engaged since they play a major role in Sandhamns development. For an attractive 

destination requires careful planning and cooperation between players. 
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Sammanfattning 

 

Hållbar destinationsutveckling har på senare år blivit ett allt viktigare begrepp för 

turismdestinationer. En destination måste ta hänsyn till att utveckla möjligheter i 

omgivningen samt bevara miljön om den vill fortsätta vara en framgångsrik 

turismdestination i framtiden. Denna uppsats undersöker vad som behöver utvecklas 

på ön Sandhamn för att destinationen ska bli mer attraktiv under lågsäsongen samt hur 

aktörerna på Sandhamn integrerar för att utveckla ön på ett hållbart sätt. Under 

uppsatsens gång gjordes en marknadsundersökning samt  intervjuer med fem olika 

aktörer. Genom dessa intervjuer skapades förståelse för hur samarbetet mellan de 

kommunala och privata intressenterna ser ut och hur Sandhamns historia är grunden 

till öns turismutveckling. I uppsatsen tillämpas en kvalitativ undersökningsmetod med 

en kvantitativ ansats. Uppsatsens teoretiska föreställningsram utgår från vetenskapliga 

artiklar samt böcker inom hållbar destinationsutveckling. 

 

Författarna har genom intervjuerna och marknadsundersökningen kommit fram till att 

Sandhamn med hjälp av sin naturliga attraktionskraft i flera århundraden lockat 

besökare. Seglarhotellet har spelat en avgörande roll för Sandhamns hållbara 

utvecklingsprocess. Inom turismbranschen är det viktigt att destinationsutveckling 

utförs på ett sätt att den inte ger någon negativ påverkan på miljön. Detta verkar 

aktörerna på Sandhamn ha förstått då de har en stor respekt för såväl natur som till 

invånare. Slutsatsen är att de ansvariga aktörerna samarbetar effektivt för att utveckla 

Sandhamn till en åretrunt- destination. Dessvärre har de inte ett utvecklat samarbete 

gällande hållbarhetsfrågor, detta är något som behöver förbättras genom att satsa på 

gemensamma mål för att uppnå hållbar utveckling. Aktörerna måste även överväga att 

ha mer öppet under vintern för att besökarna ska ha mer att göra i Sandhamn. 

Kommunen måste bli mer engagerad då de spelar en avgörande roll för Sandhamns 

utveckling. För att en destination ska vara attraktiv krävs noggrann planering och ett 

samarbete mellan aktörer. 

 

Nyckelord: Sandhamn, Hållbar turism, Hållbar utveckling, Destinationsutveckling 
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1. Inledning 

 

Det finns stor potential för Sverige att utvecklas som destination. Mycket pekar på att 

turismen kommer att öka under åren men samtidigt möts besöksnäringen av hård 

konkurrens. Vision 2020 är den svenska strategin för besöksnäringen, målet är en så 

positiv utveckling som möjligt. En tillväxt som är långsiktigt hållbar och samtidigt 

bevarar viktiga natur och kulturvärden (Nationell strategi för svensk besöksnäring, 

2012). 

 

Sandhamn är ett av de största och mest populära resmålen i Stockholms skärgård med  

den längsta historia av att vara ett resemål. Under sommarsäsongen åker tusentals 

besökare till Sandhamn, både svenska och utländska vilket i sin tur ställer höga krav 

på aktörerna på Sandhamn. På senare år har Sandhamn börjat marknadsföras som en 

åretrunt- destination. Sandhamns Seglarhotell var den första aktör som tog initiativ till 

att utveckla vintersäsongen där målet är att attrahera fler besökare på vintern 

(Wahlsten 1, 2011).  

 

Marknadschefen Anna Wallström på Seglarhotellet vill locka människor till 

Sandhamn även under vintern. Hon vill att människor ska tänka i nya banor om 

skärgården och inte bara sommar, sol och båtar (Bjurer s. 80). En 

marknadsundersökning i form av två enkätstudier och två observationer gjordes för att 

undersöka hur säsongen kan förlängas ur ett hållbarhetsperspektiv. Aktörerna på 

Sandhamn visade stort intresse för denna undersökning, framför allt Seglarhotellet då 

de har spelat en avgörande roll för Sandhamns hållbara destinationsutveckling. 

 

Denna studie syftar till att utifrån ett hållbarhetsperspektiv undersöka hur turismen 

bedrivs på Sandhamn. Genom intervjuer med relevanta aktörer och 

marknadsundersökningen önskar författarna få mer förståelse för Sandhamn. Utifrån 

valda teoretiska utgångspunkter ska samarbetet mellan aktörerna analyseras gällande 

miljöfrågor och öns utvecklingprocess. Med turismvetenskap som utgångspunkt vill 

författarna rikta denna studie på en hållbar destinationsutveckling inom en 

turismvetenskaplig given ram. Slutligen kommer författarna ta upp förslag till hur 

Sandhamn kan förbättras som destination. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur resemålet Sandhamn kan utvecklas 

utifrån ett hållbart perspektiv. De frågeställningar som studien behandlar är följande: 

 

1. Hur arbetar aktörerna på Sandhamn med hållbar destinationsutveckling? 

 

2. Hur ser samarbetet ut mellan aktörerna angående miljöfrågor? 

 

3. Kan resmålet Sandhamn utvecklas med hjälp av en marknadsundersökning? 

 

1.2 Avgränsningar 

 

Författarnas första syfte var att utgå från tre olika ämnen det vill säga 

destinationsutveckling, hållbar utveckling samt säsongsförlängning. Under uppsatsens 

gång så blev det tydligt att det inte fanns så mycket information om 

säsongsförlängning till hands. Därmed avgränsades uppsatsen till två genomgripande 

ämnen, det vill säga destinationsutveckling och hållbar utveckling. Eftersom 

säsongsförlängning ändå skulle utgöra en belysande faktor i arbetet så valde 

författarna att behålla säsongsförlängning och integrera den i ämnet hållbar 

utveckling.  
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 1.3 Definitioner 

 

Båtsman 

Enligt Nationalencyklopedin arbetar en båtsman som förman på däck på ett större 

handelsfartyg (Nationalencyklopedin, 2011).  

 

Destinationsutveckling 

Målet inom destinationsutveckling är inte bara att locka fler turister utan innebär 

också regional utveckling med syfte att öka den ekonomiska progressionen (Baker & 

Cameron (2008) se (Boustedt & Löfgren, 2011)  

 

Hållbar utveckling 

Definierat som en utveckling som uppfyller dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjlighet att uppfylla sina behov (Brundlandskommissionen 

1987, se Turistdelegationen 1998). 

 

Lots 

En lots är i enlighet med Nationalencyklopedin en utbildad tjänsteman som kan bistå 

fartygsbefälhavare med ankring och förtöjning (Nationalencyklopedin, 2011).  

 

Sandhamn 

Sandhamn är namnet på byn på den norra sidan av ön Sandön, ”Sandhamn” har blivit 

ett varumärke och det namn som används när det talas om Sandön (Wahlsten, 2011). 

Därmed refererar författarna till ön som helhet när de talar om Sandhamn.  

 

Turism 

Turism innefattar människors aktiviteter vid en vistelse på en angiven plats inklusive 

övernattning. I definitionen av turismen räknas fritidsresor och affärsresor in 

(Nationalencyklopedin 2011).  

Turist 

(UNWTO) definierar en turist som en person som reser minst 10 mil från sin hemort 

med syftet: avkoppling, nöje eller arbete under minst 24 timmar (World Tourism 

Organisation, 2011). 
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1.4 Uppsatsdisposition 

 

Uppsatsens disposition ser ut som sådan; 

 

Inledning: I inledningen presenteras en bakgrund till uppsatsen, det syfte och de 

frågeställningar som uppsatsen kommer följa samt avgränsningar och definitioner.  

 

Metod: I detta avsnitt presenteras den valda metoden, hur författarna har gått till väga 

under uppsatsens gång samt metodens begränsningar.  

 

Teoretisk referensram: De teoretiska utgångspunkter som ska utgöra det teoretiska 

stödet i analysen presenteras här i form av teoretiska begrepp.  

 

Bakgrund: Här följer en bakgrund om Sandhamn för att läsaren ska få en inblick i 

Sandhamns roll som destination under historiens gång.  

 

Empiri: Här presenteras det empiriska resultat som författarna har uppnått genom 

empiriska undersökningar i form av personliga intervjuer samt enkätstudier. 

 
Analys: I analysen knyts teoretiska begrepp samt de empiriska resultaten ihop.  

 

Avslutning: I detta avslutande kapitel presenteras författarnas egna ståndpunkter 

kring uppsatsen som helhet, förslag på förbättringar för Sandhamn och förslag till 

fortsatta studier.  
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2. Metod 

 

Enligt Johanessen och Tufte läggs det i naturvetenskapen fokus på naturföreteelser 

utan att forskaren använder språk och förmåga att förstå sig själva och sin omgivning. 

Forskare inom naturvetenskapen hänvisas vara åskådare till de processer som 

studeras. Denna forskning är mer stabil än den samhällsvetenskapliga. 

Samhällsforskare är mer människoinriktade vilket innebär att de måste förhålla sig till 

många åsikter och uppfattningar. Dessa åsikter och uppfattningar är dock instabila 

eftersom de är i ständig förändring. Samhällsvetenskapliga forskare är enligt 

Johanessen och Tufte deltagare i de processer som studeras. Samhället framstår som 

avsevärt mer rörligt än naturen (Johanessen och Tufte, 2003 s.19). 

2.1 Vetenskapligt Synsätt 

 

Inom objektivismen så anses sociala företeelser existera utanför samt oberoende av 

sociala aktörer. Bryman pratar här om organisationer som ett exempel för 

objektivismen. En organisation existerar i fysisk form och vi kan se och känna på den, 

den är påtaglig för oss människor. Bryman menar att om han ser på organisationer på 

detta sätt anser han ofta att organisationen utgör en yttre verklighet i förhållande till 

de sociala individerna som verkar i den (Bryman 2011 s.36-39). 

 

Konstruktivismen intar en mer kritisk inställning och ifrågasätter den syn som 

objektivismen bygger på.  Enligt konstruktivisterna finns det ingen ”sann” verklighet 

som existerar oberoende sociala aktörer utan verkligheten existerar snarare inom 

ramen för varje angiven kontext och skapas på så sätt av individer i samhället 

(Bryman 2011).  

 

Aktörerna på Sandhamn ingår i ett organisatoriskt samspel där det existerar vissa fasta 

rutiner och normer. Trots detta så har aktörerna möjligheten att påverka och förändra 

verkligheten genom nya synsätt och mål. Därför grundas denna studie på det 

konstruktivistiska synsättet. 



6 
 

2.2 Val av metod 

 

Denna studie grundas på den kvalitativa metoden men med en kvantitativ ansats, dock 

utgör den kvalitativa metoden den avgörande metodiken. Den kvantitativa delen av 

undersökningen härrör den marknadsundersökning som författarna har utformat. Den 

kvalitativa metodansatsen i studien baseras på primära källor i form av personliga 

semistrukturerade intervjuer. Dessutom kommer sekundära källor som artiklar, 

litteratur och webbsidor att användas som stöd för studien, detta för att kunna 

integrera empirin och teorin och utifrån detta komma fram till ett trovärdigt resultat.  

 
Författarna har samlat största del av informationen genom det som kallas kvalitativa 

intervjuer. Den kvalitativa intervjun kännetecknas för flexibilitet det vill säga att den 

kan röra sig i olika inriktningar under intervjun. Kvalitativa intervjuer bidrar med 

djupare kunskap och förståelse för vad intervjupersonen upplever som relevant och 

viktigt att berätta. Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att forskaren kan variera och 

utveckla frågorna från det svar som fås av intervjuperson, detta bidrar till att forskaren 

kan ställa nya frågor till det ämne som diskuteras. Det som gör denna metod unik är 

att den tillåter författarna att intervjua samma person mer än en gång (Bryman & Bell 

2005, s. 361-362). 

 
Den kvalitativa metoden fokuserar främst på ord, samtal och möten mellan 

människor. Kvalitativa metoder ger en djupare förståelse för det fenomen som 

studeras tack vare närheten till verkligheten. Kvalitativa metoder går ut på att fånga 

det kvalitativa eller essentiella genom att utföra empiriska undersökningar ute på 

fältet. Genom intervjuer och observationer kan forskaren uppleva verkligheten ur 

undersökningsobjektets synvinkel (Bryman 2011 s).  

 

Det kvalitativa tillvägagångssättet är användbart i olika sammanhang då forskaren 

hanterar modeller, beskrivningar samt klassificeringar för att förklara ett fenomen i 

omvärlden eller en individs samhällsliv. Detta innebär att den kännetecknas av att ha 

en beskrivande eller även en utforskande karaktär (Olsson & Sörensen, 2007, s. 65).  

 

Den kvalitativa metoden utgår från en induktiv utgångspunkt vilket innebär att teorin 

genereras utifrån de forskningsresultat som forskaren har kommit fram till. Teorin är 

därmed avhängig empirin (Bryman, 2011 s. 26). I denna uppsats så har de empiriska 

resultaten varit med och styrt det teoretiska avsnittet. 
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 2.3 Intervjuer 

 

Seglarhotellet var författarnas huvudaktör i denna studie då de har en avgörande roll i 

processen för Sandhamns destinationsutveckling. Författarna hade regelbunden 

kontakt med Anders Wahlsten (försäljningschef för Seglarhotellet), tre intervjuer 

genomfördes med honom, detta för att komplettera de svar som författarna inte fick 

på de två första gångerna. Första intervjun med Wahlsten utfördes onsdagen den 23 

mars medan andra intervjun ägde rum den 12 april på Seglarhotellets huvudkontor i 

centrala Stockholm. Den tredje intervjun utfördes över telefon den 30 maj. Övriga 

intervjurespondenter som valdes var Sandhamn Bed & Breakfast, 

Sandhamnsguiderna, Visit Skärgården och Visit Värmdö. Intervjun med Sonja, 

Näslund ansvarig för Sandhamn Bed & Breakfast genomfördes i anslutning till ett 

besök på Sandhamn lördagen den 2 april. Resterande intervjuer gjordes på angiven 

plats i Stockholms innerstad. Intervjun med Peder Gösta Strauss på 

Sandhamnsguiderna gjordes den 15 april på deras huvudkontor i Stockholm. Intervjun 

med Magnus Alm från Visit Skärgården genomfördes 18 april vid deras resebyrå på 

Strandvägen i Stockholm. Den sista intervjun med Karin Voltaire, medverkande i 

Värmdö kommuns styrgrupp Visit Värmdö ägde rum på Clarion hotell i Stockholm 

den 26 april.  

 

Författarna deltog under alla intervjuer och i detta fall så innebar det något positivt att 

vara tre personer eftersom då tre personer antecknar är det svårare att missa någonting 

viktigt. Intervjupersonerna fick börja med att tala fritt och utefter det personen tog 

upp gick författarna vidare med de frågor som passade in vid det tillfället. Detta för 

att intervjupersonen skulle känna sig så bekväm som möjligt och därmed vara öppen 

med sina svar, dock krävdes det viss styrning ibland då intervjupersonerna kom in på 

helt irrelevanta frågor.    

 

Aktörerna som valdes ut till intervjuer var relevanta eftersom de skulle kunna svara på 

studiens syfte samt frågeställningen. Då hållbar destinations utveckling involverar alla 

aktörer inom turismnäringen ansåg författarna att det var viktigt att få med aktörer 

både inom den privata och offentliga sektorn. Sandhamnsguiderna, Seglarhotellet, 

Sandhamns Bed & Breakfast och Visit Skärgården tillhör den privata sektorn medan 

Visit Värmdö tillhör den offentliga. Författarna ville även intervjua Waxholmsbolaget 

då de är en av de viktigaste aktörerna för transportväsendet i Stockholms skärgård. 

Dessvärre så kunde Waxholmsbolaget inte ställa upp på en intervju, efter upprepade 

initiativ till kontakt gick de med på att svara på frågor via mejl, trots detta fick 

författarna inget gensvar. Författarna ville även intervjua Sands hotell men ägaren 

hade inte tid att ställa upp på en intervju. Detta gav en negativ påverkan på arbetet.  

 

De utförda intervjuerna varierar mellan semi och ostrukturerade intervjuer. Det som 

menas med ostrukturerade intervjuer är att forskaren främst använder sig av lösa 

minnesanteckningar som ett hjälpmedel för de teman som diskuteras under intervjun. 
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Det som är unikt med ostrukturerade intervjuer är att forskaren kan framställa en enda 

fråga, sedan invänta ett långt svar från intervjupersonen som då svarar fritt. Sedan kan 

forskaren ställa ett par fördjupningsfrågor utifrån det svar som intervjupersonen gav 

vid första frågan (Bryman & Bell 2005 s. 362-363).  

 

Vid semistrukturerade intervjuer gör forskaren en lista över de frågor som ska ställas 

under intervjun, man kan då ställa nya frågor som är beroende av det svar man han får 

av intervjupersonen. Både det ostrukturerade och semistrukturerade 

tillvägagångssättet är användbart och som sagt flexibelt eftersom tonvikten ligger på 

hur intervjupersonerna uppfattar frågorna och tolkar dessa. Utifrån forskarens 

beteende under intervjun kan intervjupersonen uppfatta vilka frågor som är viktigare 

än andra och som kan behöva ett längre svar (Bryman & Bell 2005 s. 362-363).  

 

Semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer kännetecknas av stor flexibilitet, 

något som ibland kan ge problem. Den kvalitativa intervjun liknas ofta vid ett vanligt 

samtal där intervjupersonen ges möjlighet för styrning av samtalet. Det är dock viktigt 

som forskare att se till att få svar på de frågor som är viktiga (Laursen 1979 se Holme 

& Solvang 1997 s.99). 

 2.4 Marknadsundersökningen 

 

Under den första intervjun med Wahlsten nämnde författarna sin idé om att utföra en 

marknadsundersökning med syfte att undersöka besökarnas åsikter om hur Sandhamn 

borde utvecklas som resemål. Wahlsten visade intresse för vår idé samt för vilka 

resultat som skulle kunna uppvisas från marknadsundersökningen.  

 

I marknadsundersökningen ingår två enkätundersökningar som genomfördes vid två 

observationstillfällen. Syftet med observationerna var även att läsaren skulle få ta del 

av författarnas egna tankar. 

 

Enkätundersökningarna var utformade så att respondenterna läste frågorna och 

noterade sina svar på själva formuläret. Så kallade gruppenkäter valdes där 

frågeformulär delades ut på plats till en grupp individer och sedan samlades dessa in.  

Detta ökar chanserna att få hög svarsprocent, dock är det väldigt tidskrävande 

(Larsen, 2009 s. 47).   

 

Den första enkätundersökningen genomfördes den 2 april 2011 och den andra den 9 

maj 2011. Båda undersökningarna gjordes på färjan från Sandhamn till Stavsnäs 

klockan 13:30 på eftermiddagen, första undersökningen gjordes dock på en lördag 

medan den andra gjordes en måndag. Författarna utförde ett så kallat 

bekvämlighetsurval där de valde de personer som fanns tillgängliga på färjan. Urvalet 

bestod av 33 personer under den första undersökningen samt 50 under den andra 

undersökningen. Då författarna endast riktade sig till besökare på ön så valdes 

personer som bodde eller arbetade på ön bort. Även turister som hade besökt andra 
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öar än Sandhamn räknades bort. Detta genom att fråga personerna om de hade besökt 

Sandhamn innan de delade ut enkäterna. Bortfallet som då bodde eller arbetade på ön 

var 10 personer på första undersökningen respektive 15 på andra undersökningen. 

Resultaten från de båda undersökningarna sammanställdes sedan i Word och Excel 

och utifrån detta skapades diagram som man kan ta del av i bilagorna. 

 

Det är viktigt att ta hänsyn till hur svaren ska registreras det vill säga om de ska vara 

öppna eller slutna. I vår enkätundersökning så har författarna både slutna samt öppna 

frågor. Larsen menar med öppna frågor att respondenterna får svara hur de vill, med 

slutna är svarsalternativen givna på förhand, vilket innebär att respondenterna får 

välja från ett antal svarsalternativ (Larsen, 2009 s. 47).  

 

Det finns fördelar och nackdelar med båda sätten, fördelarna med öppna svar är att 

upptäcka okunskap samt missförstånd, det går också att se om respondenterna har 

förstått själva meningen med frågan eller inte, och respondenterna ger inte bestämda 

svar som fallet är när svarsalternativen är givna. Medan vid slutna svarskategorier så 

kan svarsalternativen underlätta för respondenterna ifall de tyckte att frågan var 

komplicerad att förstå, dessutom underlättar det för författarens arbete samt det är 

lättare att jämföra svar från olika respondenter eftersom de är likadant formulerade 

(Larsen, 2009, s. 47). 

 

Nackdelarna med öppna frågor är att det krävs större samt djupare motivation från 

respondenternas sida att besvara samt det krävs allt mer tid att skriva samt beskriva ett 

svar än att välja en från svarsalternativ. Medan nackdelarna med slutna frågor är att 

det kan begränsa respondenternas tankar (Larsen, 2009 s. 47-48). 
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3. Teoretisk referensram 

 
Den teoretiska referensramen har sin grund i hållbar destinationsutveckling inom 

ramen för två teman; den sociala samt den miljömässiga dimensionen. Uppsatsen 

kommer även ta upp hur aktörer bör arbeta för att utveckla ett resemål och fortsätta att 

upprätthålla en hållbar utveckling i framtiden.  

3.1 Hållbar utveckling 

 

Ardeneleau beskriver olika sätt för att upprätthålla hållbarheten på destinationen: 

 

 Upprätthålla viktiga ekologiska processer och hjälpa till att skydda naturen. 

 Skydda levande kulturarv och traditionella värderingar och skapa 

interkulturell förståelse och tolerans.  

 Ett starkt politiskt ledarskap vilket ger positiva effekter såsom att bygga en 

hög nivå av tillfredsställelse till turisterna samt skapa en helhetsupplevelse och 

öka turisternas medvetenhet om hållbarhetsfrågor.  

 Ta hand om miljön (naturliga, konstgjorda samt kulturella) för att ge positiva 

reaktioner hos lokalbefolkningen och öka besökarantalet hos destinationer.  

 Det är viktigt att ta hänsyn till integritet mellan aktörerna för att utveckla 

hållbarheten och bevara miljön (Ardeneleau 2010 s. 109-110). 

 
Enligt Aronsson kan turismutveckling nå hållbarheten om den bibehålls under den 

maximala kapacitetsgränsen. Denna innefattar infrastrukturens kapacitet, den sociala 

kapaciteten och den ekologiska kapaciteten och denna varierar mellan olika 

turismområden. Hur mycket ett område klarar av beror även på vilken sorts turism 

som utförs, mängden besökare samt den relation som finns till bestämda miljömål. 

Om den ekologiska kapacitetsnivån har överskridits så leder detta till synliga 

förändringar på miljön. Hur mycket en destination klarar av är något som aktörer kan 

ha svårt att styra över (Aronsson 1989 s.25 se Hardfors & Haller 2004 s. 4). 

3.2 De två dimensionerna: den miljömässiga och sociala 

 

Naturliga resurser används inom turismen, ofta som en attraktion i sig och kan vara 

allt från ren luft, mark, mineralvatten med helande effekter till vattnet i sjöar och hav. 

Trots att turismen kan ge sig an att skydda dessa resurser så kan det ändå resultera i 

brist på resurser. Detta kan bero på den enorma mängd vatten som krävs för att fylla 

en pool, duschar som turister använder, även föroreningar av havet förekommer 

(Swarbrooke 2009 s. 49-50). 

 

Enligt Naturvårdsverket för turismen med sig lokala problem. Dessa problem är:  

nedskräpning, skador på naturen och otillåten eldning (Turistdelegationen, 1998, sid 

37). Enligt turistdelegationen är turismen beroende av hur andra näringar sköter 
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miljön. För att turister ska vilja besöka en destination är det viktigt att miljön inte 

förstörs. För att kunna utveckla turism är det därför viktigt att sjöar inte förstörs av 

övergödning och att fauna inte påverkas av tungmetaller som läcker ut i vattendrag 

(Turistdelegationen, 1998, sid 19). 

 

Swarbrooke hävdar att det är viktigt att förstå att det inte finns många ”naturliga” 

miljöer kvar i världen som inte undergått någon form av förändringar på grund av 

människan. Turismen är en industri med en dubbel verkan då den kan ha både en 

negativ inverkan samt en positiv inverkan på miljön, den kan samtidigt verka som en 

motivation för att ta hand om och bevara den naturliga miljön (Swarbrooke 2009 s. 

50-51). 

 

Inom den sociala dimensionen har fokus legat på lokalbefolkningen där syftet har 

varit att försöka skydda lokalbefolkningen från turismens negativa påverkan. Det är 

viktigt att se det ur ett bredare perspektiv där aktörer inom turism har båda rättigheter 

och skyldigheter. För att uppnå hållbar turism inom den sociala dimensionen så bör 

man implementera fyra saker:  

 

 Se till att aktörer inom turism behandlas rättvist. 

  Jämnt fördelade möjligheter båda för anställda inom turism och för de som         

vill ha turister. 

 Att turismindustrin är ärlig mot turister och arbetar på ett etiskt sätt med sina 

leverantörer. 

  Att turister behandlar aktörer inom turismen på ett värdigt sätt. (Swarbrooke 

2009 s. 51-53). 

3.3  Planering och samarbete för hållbar destinationsutveckling 

 

En planering sker genom att en begränsad tidsperiod sätts upp. Inom tidsperioden så 

finns det vissa mål som destinationen ska uppnå med tanke på att omgivningen har 

möjligheten att nå upp till dessa mål. All information om destinationen och 

omgivningen analyseras och därefter väljs en anpassad handlingsplan fram (Elbe, 

2002) 

 

Enligt Turistdelegationen förutsätter hållbar turismutveckling planering och 

samarbete mellan företag, med syfte att nå hållbarheten på en destination och lösa 

miljöfrågor (Turistdelegationen 1998 s. 29). 

 

Ardeneleau nämner de tre punkter som förklarar relationen mellan turism och hållbar 

utveckling men de är även bakomliggande faktorer som jobbar mot målet att utveckla 

turismsektorn och attrahera mer turister:  
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• Samverkan (interaction): turismen bygger på att attrahera turister till nya platser, 

därför är turism en interaktion mellan olika aktörer med syfte att uppfylla 

resenärernas förväntningar.  Turismen är ett samspel mellan besökare, värdsamhällen 

och deras lokala miljöer (Ardeneleau 2010 s. 110). 

 

• Medvetenhet (awareness): turismen gör att människor blir mer intresserade av 

miljöfrågor vilket kan påverka deras åsikter inte bara genom resan utan i deras dagliga 

liv. Människor blir mycket mer medvetna om skillnader mellan nationer och kulturer 

(Ardeneleau 2010 s. 110). 

 

• Beroende (Dependency): turismsektorn är baserad på människor som vill uppleva ett 

unikt erbjudande, det vill säga ren miljö, attraktiva naturområden, historiska platser, 

kulturella traditioner och så vidare. Industrin är beroende av att dessa egenskaper ska 

vara på plats (Ardeneleau 2010 s. 110). 

 

Aktörerna involverar både naturen och kulturen för att skapa turistbaserade 

upplevelser samt för att uppnå ekonomisk vinst. Kommuner och statliga myndigheter 

måste ta hänsyn till turisternas efterfrågan för att skapa goda förutsättningar för 

utveckling inom turismbranschen (Turistdelegationen 1998 s. 16). 

 

Destinationer är inte bara platser som besöks av turister utan där bor, arbetar och lever 

människor, det är detta som gör turismplaneringen så komplex. En turismplanering 

ska lyfta fram det som är typiskt för lokalsamhället (ge det en platsidentitet) samtidigt 

som respekt ska visas för kulturarv och ekologiska processer. Det är viktigt att 

tonvikten läggs på kulturell hållbarhet så att destinationens utmärkande arkitektiska 

och kulturella karaktär bevaras (Aronsson 2000 s. 40 se Hardfors & Haller 2004 s. 5).  

3.4 Hållbar utveckling av öar 

 

Enligt Turistdelegationens rapport (1998) hävdar de att utifrån ett turismperspektiv så 

är skärgården viktig för turismen då få platser på jorden har en skärgård. 

Skärgårdsturisterna är nästan alla båtturister, båtturister tar med sig mycket på resan 

men ändå bidrar de till turismens utveckling. Detta gör de genom att skapa grunder 

för att fler faciliteter ska öppna på en ö på grund av turisternas efterfrågan 

(Turistdelegationen 1998 s. 41-43). 

 

Inom hållbar utveckling måste alla ta tillvara på miljön eftersom skärgården är ett 

känsligt naturområde. Det är nödvändigt att servicestationer och hamnanläggningar 

planerar bättre när det gäller att hantera avfall och sopor från fritidsbåtar. 

Förändringar i balansen i djur och växtlivet kan uppstå då skärgården är särskilt 

känsligt för utsläpp. De största miljöproblemen som finns i skärgården är: 

(Turistdelegationen 1998 s. 41-43) 
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 Övergödning 

 Utsläpp av miljögifter som redan finns lagrade på både havsbotten och land 

 Exploatering av etablerade kustområden  

 Fiske och vattenbruk 

 Anläggningsverksamhet som till exempel vägbyggen 

 Utvinning av sand och grus 

 Fritidsbebyggelse 

 Uppförande av turistanläggningar 

 Fritidsbåtars kolutsläpp 

 Bottenfärger som innehåller giftiga ämnen 

 Förorenat toalettavfall (Turistdelegationen 1998 s. 41-43). 

 

Butler & Carlsen anser att öar och kommuner har svårt att samarbeta, politiken blir ett 

problem för öar då kommunen inte kan sätta sig in i öarnas miljöproblem. Detta bidrar 

till att hållbar utveckling blir svår att uppnå på öar. Det är brist på politiskt 

engagemang för öar i största allmänhet stora som små, det behövs bättre strategier för 

att lösa ekonomiska, miljörelaterade och politiska problem (Butler & Carlsen, 2011 s. 

233). 

 

Alla öar oavsett storlek, lokalisering och klimat möter problem med att uppnå hållbar 

utveckling. Hållbar utveckling är svårt att uppnå inom turism då aktörer oftast är 

konkurrenter, för att åstadkomma hållbar utveckling måste aktörerna samarbeta för att 

nå upp till liknande mål (Butler & Carlsen, s. 238). 

 

Swarbrooke hävdar att öturism tenderar att möta liknande problem som på fastlandet, 

men på grund av att öar är geografiskt isolerade blir problemen ännu mer 

koncentrerade när det handlar om öturism. Problem som öar möter kan vara högre 

kostnader för att transportera varor, en avtagande population samt ett bortfall av 

traditionella industrier (Swarbrooke 2009 s. 193).  

 

Swarbrooke anser att ett problem som små öar kan ha svårt att hantera är högsäsongen 

då ett stort antal besökare strömmar in varje dag. Detta kan leda till brist på resurser, 

överbefolkning, att lokalbefolkningen känner sig som en minoritet samt högt tryck på 

den lokala infrastrukturen. Säsongsbaserad överbefolkning kan även leda till problem 

med att tillfredsställa turisternas behov (Swarbrooke 2009 s. 193-194). 

 

Thanh Van Mai & Kambiz E. Maani anser att för att en destination ska få en bra 

image och locka fler besökare så gäller det att ta hänsyn till infrastrukturen på  

destinationen, det ville säga utveckla vägar, elektricitet, skolor, vattenförsörjning, 

sjukhus, reningsverk och att skydda miljön från avfall. Även turistbaserade faciliteter, 

såsom hotell, restauranger, transporter och rekreationsanläggningar behöver utvecklas 

för att skapa en bra image. Dessa utvecklingar på en ö leder till att det skapas fler 

arbetstillfällen på destinationen. Med utvecklingen så ökar antalet besökare vilket kan 
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leda till att öborna eller lokalbefolkningen blir missnöjd och inte klarar av att hantera 

påtryckningar från besökarna samt detta leder även till miljöförstöring som 

kontamination och orenhet (Thanh Van Mai & Kambiz E. Maani, 2002). 

 

Ivanovic & Nizic & Drpic hävdar att om öns resurser och värde förstörs skulle detta 

leda till att destinationen inte skulle kunna attrahera turister. Öar måste nå upp till 

turisternas förväntningar på kvalitet och renlighet annars kommer inga turister vilja 

besöka ön. I utvecklingsområdet så spelar kvaliten stor roll på en ö vilket baserar på 

att skydda och bevara de naturliga, historiska resurserna, kulturella värden, bevara öns 

skönhet, mångfald samt säregenhet (Ivanovic, & Nizic & Drpic 2009). 

3.5 Kritik mot hållbar turism 

 

Milnes forskning handlar om att  studera turismens roll i hållbar utveckling, då han 

förklarar de  negativa eller positiva konsekvenserna på den ”naturliga miljön”. Vad 

Milne kom fram till är att den miljömässiga dimensionen håller på att försvagas 

eftersom den hade den centrala rollen för hållbara utveckling inom turismen. Milne 

berätter att samhället under de senaste 30 åren har påträffat svåra påtryckningar samt 

negativa konsekvenser på grund av att de blev öppna för den globala turistindustrin. 

Milnes resultat av sin forskning blev att turism uppfattas  som en ohållbar sektor,  

detta beror på de påfrestningar som turismen fick av massturism och på grund av 

ekonomiska negativa påtryckningar (Milne, s. 37-38 se Hall 1998).  

                                       

3.6 Destinationsutveckling 
 
 
Karlsson & Malmqvist förklarar hur aktörernas samarbete, infrastruktur samt 

attraktioner spelar en avgörande roll för utvecklingen av en destination. Samarbetet är 

en viktig del för att skapa och utveckla en turismprodukt som uppfyller turisternas 

förväntningar. En samverkan mellan aktörer, privata samt offentliga sektorer 

avspeglar definitionen samarbete. Karlsson och Malmqvist belyste utifrån Wang & 

Krakover (2008) att det kan finnas svårigheter där aktörerna kan befinna sig i på 

grund av organisationernas storlek. Det kan bli svårt för aktörerna att samverka med 

varandra, men Gunnarsson & Graffman, (1998) kom på en lösning att delaktigheten i 

form av dialog underlättar samarbetet mellan de huvudansvariga aktörerna. Det som 

övertygar aktörer att vara engagerade i utvecklingsprocessen är att de ska vara 

medvetna om vad som borde ändras i destinationen och vilka positiva konsekvenser 

själva utvecklingen medför. Detta ger ett resultat av att alla aktörer skulle vilja vara 

med i destinationsutvecklingsprocessen (Karlsson & Malmqvist, 2010 s. 11). 

 

Michael C. Hall (2005) förklarar vilka områden destinationen bör förbättra sig i, dessa 

är infrastruktur, boende, hållbarhet, utbildningsmöjligheter samt kulturarv (Johansson, 

Leghammar, Schüler, 2008 s.19-25). Infrastruktur är inte en förutsättning för 

destinationens attraktivitet utan för att öka destinationens popularitet. En välutvecklad 

infrastruktur innehåller ett bra transportnät, ett bra serviceutbud och rent vatten. 
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Johansson, Leghammar, Schüler (2008) belyser hur viktigt det är att infrastrukturen är 

uppbyggd och etablerad, detta är en grundläggande faktor för att klara den kommande 

turistiska efterfrågan vid destinationsutveckling. Destinationer som inte kan sköta sin 

infrastruktur kan förlora sina besökare, medans destinationer med en välutvecklad 

infrastruktur kan attrahera fler turister. Sista punkten som Johansson, Leghammar och 

Schüler tar upp är transportsystemet som ses en primär del och ett konkurrenskraftigt 

element vid destinationsutveckling. Om turisterna anser att transporterna är för dyra, 

obekväma, osäkra samt långsamma så finns en stor risk att besökarna kan vända sig 

till att välja ett annat resemål. Swarbrooke belyser därmed hur viktigt det är att 

transporterna fungerar effektivt och är lättillgängliga för att besökarna ska kunna ta 

sig till besöksmål (Johansson, Leghammar, Schüler, 2008 s.19-25). 

 

Utifrån Bohlin och Elbe (2007) har författarna (Boustedt & Löfgren, 2011) definierat 

skillnaden mellan den regionala utvecklingen och destinationsutveckling. Bohlin och 

Elbe (2007) anser att skillnaden uppstår i att aktörer inom destinationsutveckling är 

turismrelaterade och kallas för turistföretag som hotell, vandrarhem, campingplatser 

och restauranger, medan aktör inom regionalutveckling kan vara inriktade inom andra 

branscher. Boustedt & Löfgren, (2011) använde sig av Baker och Cameron (2008) för 

att belysa att delaktigheten mellan interna och externa intressenter utgör en viktig roll. 

Boustedt & Löfgren (2011) tar upp från Sandell och Fredman (2010) hur 

turistföretagen använder sig av fria nyttigheter, vilket betyder att svenska turistföretag 

får använda naturresurser i sina upplevelser för att skapa lämpliga turistprodukter. 

Sandell och Fredman (2010) hävdar också att detta kan förändras i framtiden om 

destinationer inte ser till att utvecklingen sker på ett hållbart sätt (Boustedt & Löfgren, 

2011, s.32-33). 

 

Maksin hävdar att globalisering skapade förväntningar hos turisterna och detta bidrog 

till att krav och vanor ändrades. Turisterna började kräva efter kvalitet på tjänster, 

äkthet på upplevelser och sevärdheter, hållbart utseende, utrymme och aktiviteter. 

Maksin förklarar att den unika attraktiva destinationen är den som bryr sig om 

naturen, kulturella attraktionskraften och fritidsaktiviteter, han menar också att den 

destination som har denna attraktionskraft och uppfyller mänskliga behov är den som 

har störst möjlighet för utveckling. (Maksin 2010 s. 11-12).  
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4.Bakgrund 

4.1  Sandhamns historia 

 

Sandhamn nämns första gången i skrift år 1289 som Swea Sandhö i ett donationsbrev 

skickat av Konung Magnus Ladulås till Klara kloster i Stockholm (Sandhamn 

Seglarhotell, 2005). I donationen så ingick Sandhamn tillsammans med Runmarö, 

Skarprunmark, Vindalsö och Eknö (Stockholms länsmuseum, 2011). 

  

Sandhamn användes fram till mitten på 1600 talet som betesholme och kartlagdes 

först år 1640. Då det upptäcktes att Sandhamn hade ett mycket strategiskt läge vid 

inloppet till Stockholmsfartsleden så ändrades den generella inställningen till ön. 

(Sandhamn Seglarhotell, 2005). 

  

Lotsverksamheten sattes igång på Sandhamn under 1600 talet och i slutet på 

århundradet hade verksamheten etablerats på allvar. På denna tid bestod Sandhamn 

främst av stora sandfält då det inte fanns någon sammanhängande vegetation som 

band sanden (Sandhamns Seglarhotell 2005). Under denna tid uppkom även 

tullverksamheten på Sandhamn och år 1752 byggdes tullhuset i Sandhamn (Sörenson 

2006 s. 256). På grund av ökad sjöfart samt tull och lotsverksamhet uppstod behovet 

av en krogstuga, därefter öppnade det första värdshuset på Sandhamn år 1672 

(Sandhamn Seglarhotell 2005).  

  

År 1719 brändes Sandhamn ner av ryska trupper vilket ledde till att tullen gjorde en 

sammanställning av det som skulle återbyggas: stugor för tre besökande och fyra 

båtsmän, ett hus för jaktlöjtnanten samt ett nytt tullhus (Westman 2008).  

 

På mitten av 1800 talet hade båttrafiken ökat och behovet av lotsning ökade, lotsarna 

lämnade därför Eknö och bosatte sig på Sandhamn permanent. Lotsarna hade sedan 

länge ägt marken på Sandhamn. Sedan kom tulltjänstemännen in och tog en hel del av 

marken och trots detta fick lotsarna betala skatt till dessa medan tulltjänstemännen var 

befriade från avgifter. Det sägs efter det att förhållandet mellan lotsarna och 

tulltjänstemännen var rätt reserverad (Sandhamn Seglarhotell 2005). 

  

Före sjukdomen koleraepidemin hade Sandhamn ingen kyrkogård utan de döda 

kropparna fördes då till Djurö och begravdes där. Undantag gjordes för 

besättningsmän som dött i smittsamma sjukdomar, dessa begravdes på platsen där 

Seglarhotellet står idag och kallades på den tiden Kyrkogårdsudden. Koleran slog i 

efterhand till igen år 1853 och denna gång ska minst 14 personer ha begravts 

(Sandhamn Seglarhotell 2005).    

  

Sandhamn fick sin första reguljära ångbåtsförbindelse med Stockholm år 1865 och i 

och med det började de första sommargästerna komma (Destination Sandhamn 2010). 
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Gästerna var främst på Sandhamn för sol och bad vilket gör Sandhamn till en av de 

äldsta badorterna i skärgården (Sandhamn Seglarhotell 2005).  

  

Framförallt borgerskapet fick mer ledig tid i samband med industrialiseringen på 

slutet av 1800 talet vilket innebar mer tid för resande. Detta ledde även till att några 

sommarvillor byggdes på ön, majoriteten av dessa villor byggdes söderut mot 

stranden Trouville (Sandhamn Seglarhotell 2005).  

  

I slutet på 1800 talet fick även många poeter och konstnärer ett ökat intresse för 

Sandhamn och de kom hit för naturen och lugnet.  August Strindberg är en av de mest 

kända personer som besökte Sandhamn och hans första besök skedde redan vid 18 års 

ålder (Sandhamn Seglarhotell 2005).  

  

Kungliga Svenska Segelsällskapet har alltid spelat en avgörande roll för Sandhamn 

och det var i början på 1800 talet som KSSS började söka sig till Sandhamn 

(Destination Sandhamn 2010 s. 10). KSSS bildades 1830 och är världens näst äldsta 

segelsällskap. KSSS är idag Sveriges största segelsällskap och har över 6000 

medlemmar (Sandhamn Seglarhotell 2005). (Sandhamn Seglarhotell 2005).  

  

Gotland Runt gick av stapeln redan år 1937, vid den tiden gick racingen motsols och 

både starten och målet låg utanför Visby. I det första Gotland Runt så deltog 22 

yachter och rekordantalet uppnådde de på 90 talet när över 500 båtar deltog. Gotland 

Runt är sedan 1969 ett årligt evenemang där deltagarna seglat både medurs och 

moturs, sedan 1978 seglas det dock alltid medurs (Sandhamn Seglarhotell 2005).  

 

På 30 talet och framåt så fortsatte både sommargästerna och turismen att öka på 

Sandhamn. År 1938 inträdde en stor lagändring som innebar att alla i Sverige fick rätt 

till två veckors semester, de flesta kunde numera åka på semester. Under 40-talet 

börjar Trouville på Sandhamn att utvecklas i form av små sportstugor samt typiska 

funktionalistiska stugor (Sandhamns Seglarhotell 2005). Detta för att ge vanliga 

människor möjlighet att hyra sommarboende i skärgården. Idag har värdet på husen i 

samhället rusat i höjden vilket gör att man har svårt att få fler fastboende till 

Sandhamn (Visit Skärgården 2011). 

  

Till skillnad från andra öar i Stockholms skärgård som har försörjt sig på främst fiske 

och jordbruk så har Sandhamn varit ett tjänstesamhälle där turismen har spelat en stor 

för försörjningen. Det har sedan 30 talet funnits flera affärer, hotell och restauranger 

på Sandhamn (Sandhamn Seglarhotell 2005).  
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5. Empiri 

 

5.1. Sandhamn idag 

 

 

Bild 1:(2005) 

Sandhamn är en ö belägen i den yttersta delen av Stockholms skärgård, trots detta 

anses Sandhamn vara en av de livligaste öarna i skärgården (Destination Sandhamn 

2009-2010). Sandön som ön egentligen heter, är en del av Värmdö kommun. Ön fick 

sitt namn på grund av att hela ön består av sand (Destination Sandhamn 2010 s. 6). På 

Sandhamn finns möjligheten för olika aktiviteter och evenemang under både vinter 

och sommarsäsongen, där exempelvis segling är en av de största aktiviteterna 

(Destination Sandhamn 2009-2010). 

 

Själva Sandhamn är beläget på Sandöns norra del med Seglarhotellet som knytpunkt . 

Sandhamn är en av de största destinationerna i Värmdö kommun och skärgården, då 

destinationen lockar 150-200 000 besökare per år. Majoriteten av besökarna på 

Sandhamn är stockholmare men ön attraherar även besökare från övriga Sverige och 

utlandet. Förutom att Sandhamn erbjuder sina besökare hotell, restauranger, gästhem 

och aktiviteter så erbjuder de också ett flertal olika serviceföretag som 

livsmedelsbutik, postens paketombud, kiosk och klädbutik som är öppet året om. Ön 

har även kvar sin gamla lotsverksamhet. Det finns i nuläget en förskola och ett 

bibliotek på Sandhamn (Destination Sandhamn 2010-2011).  

 

Britt Marie Sundberg har levt hela sitt liv i Sandhamn. När hon var liten bodde det 

fler människor på Sandhamn. Befolkningen bestod då av lotsar, båtmän och 

tullpersonal. Nu har de flesta husen sålts till sommargäster. Sundberg tycker att det är 

väldigt bra att Seglarhotellet har renoverats, annars hade det varit stendött på vintern i 

Sandhamn. Sandön har framförallt alltid varit en stats tjänstemanna- ö (Bjurer s. 81).    
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Till Sandhamn går det att ta sig med flera rederier och sommartid är hamnen livligt 

trafikerad. Under högsäsong är det många båtfarare som lägger till vid bryggorna 

framför KSSS:s klubbhus och här brukar pulsen vara hög. Norr om hamnen på andra 

sidan sundet ligger Lökholmen, en stor och väl skyddad gästhamn som erbjuder en 

lite lugnare miljö, hit går en passbåt till och från Sandhamn (Visit Skärgården 2011).  

Att se och göra 

 

”Natursköna Sandhamn, på tre sidor omslutet av vatten och på det fjärde havet”, 

(August Strindberg 1873, se Destination Sandhamn, 2010, s. 16) 

 

Ett av de populäraste besökmålen på Sandhamn är strandpromenaden på Trouville 

som ligger på öns södra sida. Fler besöksmål är Fläskberget och Kvarnberget där det 

finns möjligheter för picknick. Sandhamn har även ett museum vid namn Australia 

som attraherar besökarna med berättelse och historier om hur Sandhamn varit under 

århundraden (Destination Sandhamn, 2011).  

 

Sandhamnguiderna erbjuder Sandhamns besökare möjligheter för upplevelser och 

aktiviteter som kan göras på egen hand och som organiseras av de ansvariga 

aktörerna. Mellan juli och augusti så har de turistinformationen öppen där besökare 

kan boka aktiviteter såsom kajakpaddling, cykeluthyrning och även köpa 

fiskeredskap. På Sandhamn finns seglingsmöjligheter och på sommaren kommer folk 

med sina egna båtar. Varje sommar arrangeras seglingstävlingen Gotland Runt 

(Destination Sandhamn, 2010, s. 17-19). 

 

Boende och Mat 

På Sandhamn finns ett antal restauranger, barer och caféer som erbjuder olika sorters 

maträtter (Destination Sandhamn, 2010, s, s.8-10). 

 

Seglarhotellet och Seglarrestaurangen 

Seglarhotellet är ett av skärgårdens största hotell med totalt 215 bäddar som är 

indelade på hotellrum, sviter och lägenheter. Hotellet har öppet året runt och erbjuder 

olika paketeringar för privatpersoner samt företag. I Seglarhotellet finns även 

restaurangen som erbjuder sina gäster klassisk svensk mat (Destination Sandhamn, 

2010, s. 8-12).  

Sands hotell 

Hotellets främsta målgrupp är konferensgäster som besöker hotellet under hela året, 

samtidigt så har de paketerbjudanden under sommaren och specifika helger. Hotellet 

har 38 bäddar, men har stora möjligheter att ta upp emot 50 personer (Destination 

Sandhamn, 2010, s. 9-11).   

Bed & Breakfast och Värdshuset  

På Sandhamn finns även stugor som går att hyra hos Sandhamns (Näslunds) Bed & 

breakfast och hos Värdshuset som har olika paketeringserbjudanden till olika 

målgrupper som privatpersoner samt konferensgrupper (Destination Sandhamn, 2010) 
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5.2  Intervjuer 

 

 5.2.1 Intervju med Anders Wahlsten  

 (försäljningschef för Sandhamn Seglarhotell) 

 
”Hotellets affärside; leverera fyrstjärniga hotellupplevelser året runt” 

(Wahlsten 1, 2011) 

 
KSS:s klubbhus renoverades och öppnades upp till Sandhamns Seglarhotell 1998, 

hotellet ligger i anknytning till Sandhamns hamn. Hotellet som är fyrstjärnigt erbjuder 

skärgårdsupplevelser för personer som vill koppla av. Hotellet erbjuder även 

konferensmöjligheter för affärsresenärer, relax upplevelser i deras SPA anläggning 

och fest eller bröllopsmöjligheter (Wahlsten 1, 2011).  

 

Sandhamn Seglarhotell och hotellets restaurang är ett helägt dotterbolag som ingår i 

koncernen Viamare Invest AB. Seglarhotellet har 35 anställda under vintersäsongen 

och 120 anställda under sommarsäsongen. Hotellets omsättning ökar under sommaren 

då beläggningen är som högst, vintertid är det inte alls lika många besökare. I 

genomsnitt så ligger beläggningen på 51 procent per år. (Wahlsten 1, 2011).    

 

Hotellet riktar sig främst mot deras huvudsakliga kundsegment det vill säga familjer, 

par, kompisgäng samt affärsresenärer. Affärsresenärer har möjlighet att ha 

professionella möten, eftersom hotellet samarbetar med Sandhamnsguiderna så kan de 

erbjuda företag teambuilding aktiviteter där de får möjlighet för upplevelsebaserade 

möten (Wahlsten 1, 2011). 

 

“Vi erbjuder inspiration, upplevelser, god mat och en fantastisk omgivning 

- sommar som vinter” (Sandhamn Seglarhotell 2005). 

 

Seglarhotellet erbjuder sina gäster paketerade lösningar för de som önskar, paketen 

kan innehålla vinprovningar, SPA paket, helgpaket, kärleksbaserade paket samt andra 

erbjudanden (Wahlsten 1, 2011). 

 

”Vi är kompisar med våra konkurrenter”(Wahlsten 2011). 

 

Enligt Wahlsten så har alla aktörer på Sandhamn ett unikt samarbete, där de inte är 

konkurrenter utan samarbetar och stöttar varandra. Enligt Wahlsten gör detta 

Sandhamn unikt då andra öar i skärgården inte arbetar på samma sätt. Alla aktörer på 

Sandhamn, små som stora arbetar gemensamt inom Destination Sandhamn där det 

gemensamma syftet är att vidareutveckla Sandhamn samt förlänga säsongen. De olika 

aktörerna driver gemensamt www.destinationsandhamn.se. Aktörerna träffas 

regelbundet på möten och utbyter siffror och tar del av varandras erfarenheter. 

Seglarhotellet samarbetar med andra aktörer på Sandhamn för att gemensamt locka dit 

http://www.sandhamn.se/
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besökare men så fort besökarna anlänt till Sandhamn övergår de till att vara 

konkurrenter (Wahlsten 1, 2011). Seglarhotellet samarbetar inte med övriga aktörer 

angående hållbar utveckling och de har ingen gemensam miljöpolicy (Wahlsten 3, 

2011). 

 

Seglarhotellet samarbetar med två hotell: hotell Skansen i Båstad och Sälens 

högfjällshotell. Det gemensamma konceptet är att vara hotell för livsnjutare. 

Seglarhotellet samarbetar även med Stockholms Visitors Board, Stockholms Tourist 

Centre, och Sheraton hotell (Wahlsten 1, 2011). 

 

”Nästan ingen vet vad Sandön är för något utan det är Sandhamn som används i 

vardagligt bruk’’ (Wahlsten 1, 2011). 

 

Sandhamn är ett varumärkesbegrepp som används när man talar om hela ön i 

affärsbemärkelse. Seglarhotellets vision är att alltid vara en aktuell skärgårdsklassiker 

av högsta rang året om. (Wahlsten 1,2011). 

 

”Seglarhotellet har gjort sin grej” (Wahlsten 2011). 

 

Sandhamn Seglarhotell arbetar med en medvetenhet för miljön och ett engagemang 

för miljöfrågor är en självklarhet för dem. Hotellet vill vara med och göra vad de kan 

för att minska de negativa effekterna av turismen och istället öka de positiva. 

Seglarhotellet tog för tre år sedan ett beslut om att Svanenmärka hotellet, för att 

klassas som ett miljövänligt hotell för sina kunder (Wahlsten, 2 2011). Svanenmärket 

är nordens officiella miljömärkning vars syfte är att arbeta för ett hållbart samhälle.  

För att ett hotell ska få Svanenmärket måste den uppfylla vissa krav. (Wahlsten 3, 

2011). Enligt Wahlsten så är det svårare att uppnå ett Svanenmärke ute i skärgården, 

då det är svårt att hantera avfall på en ö, det innebär även stora kostnader för dem, 

samtidigt som de måste invänta båten. Miljön är en väldigt viktig fråga och de har en 

miljögrupp som integrerar tillsammans för att utveckla Sandhamn på ett hållbart sätt. 

Enligt Wahlsten använder sig Seglarhotellet av förnybar energi för att minska utsläpp 

av olja i naturen och förstöra miljön (Wahlsten 2, 2011). 

 

Hotellet försöker även reducera sin miljöpåverkan genom att dra ner på vatten och 

energikonsumtion samt minska användningen av kemiska produkter och osorterat 

avfall. Strävan går mot att kunna erbjuda fler miljövänliga och ekologiska produkter 

(Sandhamn Seglarhotell 2005). Hotellet köper in kravmärkt ekologisk mat samt 

använder sig av el från Vattenfall samt grön el från vatten och vindkraftverk 

(Wahlsten 3, 2011).  

 

För att försöka minska sin påverkan på miljön har Seglarhotellet minskat på det antal 

båtar som fraktar lastbilar, från fem båtar per dag till en per dag (Wahlsten 3, 2011). 

Hotellet arbetar även med säkerhetsfrågor som berör allt ifrån inbrott, gästernas 

säkerhet och stöld (Wahlsten 2, 2011). 
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Bageriet och andra butiker kan inte vara öppna på vintern om det inte kommer några 

gäster då dessa aktörer inte har tillräckligt med resurser för att ha öppet året runt. 

Viamare Invest har bestämt att Destination Sandhamn ska ha öppet året runt och 

Seglarhotellet har öppet året runt eftersom de har tillgång till mer resurser. 

Seglarhotellet har fått klädbutikerna att vara öppna på vintern (Wahlsten 2,2011). 

 5.2.2 Intervju med Sonja Näslund (delägare av Bed & Breakfast) 

 

Näslund har märkt en stor förändring sedan hon flyttade till ön.  Detta hänger enligt 

henne samman med renoveringen på Seglarhotellet år 1999 samt att de bestämde sig 

för att ha öppet året runt, i och med detta började allt fler personer besöka ön på 

vintern. Polisens växelverksamhet öppnades på ön 1999, anmälningar togs emot från 

hela Sverige. Nya arbetstillfällen skapades för skärgårdsborna med hjälp av teknikens 

utveckling, IT och datorer är viktiga innovationer som spelat stor roll för Sandhamns 

invånare (Näslund, 2011). 

 

Enligt Näslund skulle inte invånarna i Sandhamn kunna leva kvar utan besökarna, de 

försörjer sig tack vare dem. Näslund berättar att få dagar är bokade på vintern. 

Sandhamns Bed & Breakfast har öppet året om, de har stugor med 16-17 bäddar 

(Näslund, 2011). 

 

Näslund tycker inte att hon har många konkurrenter från andra öar då de flesta inte 

har faciliteter som Sandhamn har. Näslund berättar vidare att de får många utländska 

besökare, de får många bokningar via e-post. Många besökare kommer från Tyskland, 

England, Holland, USA, Frankrike, Italien, Australien. Vissa av dessa länder tex. 

Italien har semester i augusti vilket Näslund är glad över då det redan är överbelastat i 

juli. Hon har dock inte fått några besökare från Kina, Japan, Indien m.m. (Näslund, 

2011). 

 

När det gäller båtturerna från fastlandet till Sandhamn skiljer sig antalet enormt 

mycket, antalet båtturer per dygn på vintern är tre respektive tio på sommaren. 

Näslund anser att vintersäsongen är utvecklad då Seglarhotellet har paketerbjudanden 

som har lockat besökare till Sandhamn under vintersäsongen. Anledningen varför 

människor besöker Sandhamn under vintern tror hon är för att Sandhamn är en av de 

få öar där människor kan bo, äta och göra aktiviteter under vintern (Näslund, 2011). 

 

Sandhamn har sina brister då det inte finns tillräckligt många bäddar, ingen möjlighet 

till tältplats heller på destinationen. Hon tycker att ett vandrarhem bör öppna på ön 

som kan ta emot fler besökare, bara inte vandrarhemmet har för låga priser så de slår 

ut de andra boenden. Många besökare trivs med att åka till Sandhamn under vintern 

för att få lugn och ro. Under vintern är Seglarhotellet, Sands hotell, Värdshuset, Bed 

& Breakfast, kiosken, livsmedelsaffären, souvenirbutiken och en/två klädaffärer 

öppna. Museet samt övriga faciliteter är endast öppna under sommaren. Sandhamn 
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har även i nuläget brist på arbetskraft, många människor pendlar från Stockholm. 

Näslund tycker kommunikationerna till Sandhamn bör förbättras. Aktörerna har svårt 

att komma överens med Waxholmsbolaget, de bofasta skulle behöva fler turer under 

vintern (Näslund, 2011).  

 

”Ibland undrar man om man bor i samma kommun” (Näslund, 2011) 

 

Näslund påpekar att det är en bristande förståelse mellan Sandhamn och Värmdö 

kommun (Näslund, 2011). 

 5.2.3 Intervju med Peder Strauss (delägare av Sandhamnsguiderna) 

 
Sandhamnsguiderna startades 1999 av Peder Strauss och hans barndomskompis. 

Peder är uppvuxen på Sandhamn och han hade inte klarat av att driva verksamheten 

om han inte hade haft så stor erfarenhet av platsen. Eftersom de känner invånarna har 

det hjälpt mycket att kunna samarbeta med dem och starta och utveckla aktiviteter. 

(Strauss, 2011). 

 

Sandhamnsguiderna riktade in sig först främst på teambuilding aktiviteter. De har sitt 

eget bokningskontor i Stockholm vilket de inte hade förut. Sandhamnsguiderna tycker 

att de inte helt nått ut till sina målgrupper utomlands. De skulle vilja nå ut till andra 

marknader utomlands. Deras mål är att ge en bild av genuinitet av platsen samtidigt 

som de arbetar för att bevara det kulturella och marinbiologiska. Verksamheten 

bygger mycket på erfarenhet och engagemang för Sandhamn. Sandhamnsguiderna tar 

hänsyn till miljön, kulturen och platsen men även hänsyn till öns och invånarnas 

villkor. Deras mål är att förlänga högsäsongen (Strauss, 2011). 

 

Sandhamns fördelar är att de har tillräckligt med besökare, välutvecklad infrastruktur, 

täta båtförbindelser under sommaren och pendlingsmöjligheter. Strauss tycker det är 

brist på båtar på vintern, önskar att aktörerna kunde ha större inflytande på 

Waxholmsbolaget för när båtarna ska gå (Strauss, 2011). 

 

Under vintern brukar det vara en del besökare från torsdag till söndag, dock enstaka 

konferensgäster måndag till onsdag.  Butikerna var förut stängda under vintern, tack 

vare att besökare besöker Sandhamn under vintern har en del börjat ha öppet även 

under vintern. Seglarhotellet har lyckats locka många besökare till ön tack vare deras 

erbjudanden. Strauss tycker att det är en unik upplevelse att besöka Sandhamn under 

vintern, det är en avslappnad resa bort från stadslivet, det är tomt, stilla och tyst 

(Strauss, 2011). 

 

”Det som är bra för dem är bra för oss” (Strauss, 2011) 

  

För tio år sen fanns det inget samarbete mellan aktörerna på Sandhamn, idag 

samarbetar aktörerna med sina konkurrenter. Aktörerna har förståelse för varandra 
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och har liknande mål som t.ex. att förlänga högsäsongen på Sandhamn. Aktörerna har 

därför genom samarbetet skapat Destination Sandhamn. Alla aktörer i Sandhamn 

stora som små får delta i Destination Sandhamn. Destination Sandhamn marknadsför 

sig genom att delta i olika evenemang. Aktörerna har tagit hjälp av Stockholm 

Visitors Board och Visit Sweden för att nå ut till kunderna. Aktörerna bjuder även in 

inköpare och journalister från olika länder, de drar nytta av många gratis 

tidningsartiklar i Kina, Japan och resten av Europa för att marknadsföra sig (Strauss, 

2011). 

 

                      ”Har vi ett dött hav har vi en död verksamhet”(Strauss, 2001) 

 

Strauss tycker att man bör ta tag i problem med avfallshantering och övergödning. 

Ingen kommer vilja åka till skärgården om det är förorenat vatten och alger. De vill få 

ett bättre samarbete med kommunen. Kommunen behöver ställa ut fler toaletter samt 

göra om hamnen. Kommunen hade lovat att bygga sopstationer till september 

kommunen skulle göra det förra året men det blev inte av (Strauss, 2011). 

 

Strauss hoppas på att skolan ska kunna öppna igen, skolan behöver två till tre barn 

ytterligare för att kommunen ska vilja öppna skolan igen. När lotsare och tullare 

försvann från Sandhamn har turismen blivit Sandhamns förutsättning för att 

människor ska kunna bo kvar på ön. Kommunen har äntligen förstått vikten av 

turismen, man har börjat arbeta för att öka antalet besökare. Karin Voltaire som är 

nyanställd på kommunen är insatt i Sandhamns problem. Detta ser 

Sandhamnsguiderna som positivt och hoppas på bättre samarbete med kommunen 

(Strauss, 2011). 

 5.2.4 Intervju med Magnus Alm från Visit Skärgården 

 
Visit Skärgården har som mål att utveckla Stockholms skärgård på ett förnuftigt och 

hållbart sätt. De eftersträvar att göra skärgården till en året runt öppen destination med 

fler arbetstillfällen (Alm, 2009).   

 

Visit Skärgården bildades i augusti 2009, med syfte att marknadsföra skärgården, då 

Stockholm Visitors Board slutade marknadsföra skärgården som en året runt 

destination. Från början startades Öppen Skärgård som var ett samarbete mellan olika 

öar. Öppen Skärgård utvecklade ett dotterbolag: Visit Skärgården.  Alla aktörer som 

arbetar med skärgården får vara med, alltifrån transportbolag till hotell. Visit 

Skärgården samarbetar med nio kommuner bl.a. Roslagen, Nacka, Huddinge, 

Östhammar, Norrtälje, Värmdö m.m. (Alm, 2011). 

           

              ’’60 procent av stockholmarna har aldrig varit i skärgården’’(Alm, 2011) 

 

Visit Skärgården vill få fler människor att vilja åka till skärgården. De försöker därför 

genom paketerbjudande locka människor till skärgården.  De deltar på många mässor 
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för att marknadsföra sig själva (Alm, 2011). 

 

’’Man skapar ett tema som har det där lilla extra’’(Alm, 2011) 

 

Visit Skärgården marknadsför skärgården året runt. De arbetar för att bevara 

skärgården, de vill förlänga säsongen genom att utnyttja det som finns på öarna som 

till exempel olika teman. Ett tema de har är eld över hav och land, evenemanget 

inträffar under en helg på skärgården då människor eldar (Alm, 2011). 

 

”Sandhamn är skärgårdens Östermalm” (Alm, 2011) 

 

Aktörernas samarbete på Sandhamn är påtaglig. En viktig aktör är Seglarhotellet, de 

har störst koll på vad som händer i Sandhamn. Sandhamn är lite finare än övriga öar i 

skärgården därför kallas ön för skärgårdens Östermalm. Alm påpekar att 

Seglarhotellet, Sands hotell och Värdshuset vill ha mer höginkomsttagare. Enligt 

allemansrätten är det tillåtet att tälta på Sandhamn, dock uttrycks det på Destination 

Sandhamns hemsida att det inte är tillåtit att tälta. Alm berättar att det är 

Seglarhotellet, Sands hotell och Värdshuset som främst står bakom detta uttalande 

(Alm, 2011).  

 

”Fungerar inte transporterna så går det inte” (Alm, 2011) 

 

Det finns dock många problem att lösa i skärgården, den nog viktigaste frågan är 

transportmedel. Skärgården är svårtillgängligt och transporterna måste fungera om 

besökarna ska kunna komma. Det är väldigt svårt på vintern då det bara är några få 

båtar som klarar av isbrytandet (Alm, 2011). 

 5.2.5 Intervju med Karin Voltaire från Visit Värmdö 

 
Voltaire arbetar för Visit Värmdö som är styrgrupp mellan näringslivet och 

kommunen. Voltaire har arbetat inom turismen i mer än 30 år och hon har även 

arbetat på Visit Sweden (Voltaire, 2011).  

 
’’Skärgården får på grund av sin naturliga attraktivitet ett flöde av turister, 

kommunen har då inte känt att de behövt satsa på turismen’’(Voltaire, 2011). 

 
Värmdö kommun är en väldigt stor kommun och är den en av de kommuner som 

består av främst öar. Voltaire berättar att fritidsboendet tidigare har exploderat på 

Sandhamn, kommunen har därför tidigare fokuserat på frågor som rört 

lokalbefolkningen och inte riktigt tänkt på turismen. Kommunen har tidigare inte känt 

att turismen varit aktuell utan det är på senare år som turismen blivit allt mer 

uppmärksammad. Voltaire säger att kommunen inte upplevt de problem som 

Sandhamn har upplevt. Kommunen har vaknat till liv och insett vikten av 

turismnäringen (Voltaire, 2011).  
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Kommunen har diskuterat kring turismen under de senaste tre åren. Attityden till 

turismen har varit delvis blandad. Vissa har ansett att turismen är positiv för 

sysselsättningen och ekonomin medan de negativa känslorna uppstår kring om det 

kommer för många besökare. Det har även pågått diskussioner om vem som ska 

syssla med vilka frågor och frågorna måste ju vara viktiga för både kommunen och 

för näringslivet (Voltaire, 2011).  

 
På grund av det goda samarbetet som finns mellan alla aktörer på Sandhamn så ser 

kommunen upp till Sandhamn och ser ön som en otroligt viktig destination. Detta har 

de tidigare inte varit lika tydliga med. Trots att kommunen ser Sandhamn som deras 

viktigaste destination är det viktigt att Sandhamn förstår att det är många öar som ska 

tillfredsställas, inte bara Sandhamn (Voltaire, 2011).  

 

Kommunen har samma mål som Sandhamn, det vill säga att hitta underlag för en året 

runt destination. Detta ska de göra genom att nå nya målgrupper, finna nya lösningar 

och komma på nya paketerbjudanden (Voltaire, 2011). 

 

Kommunen har inte så stor påverkan på Waxholmsbolaget, de försöker få mer 

båttrafik till Sandhamn, samtidigt så försvarar hon delvis Waxholmsbolaget och 

förklarar det som lite komplicerat då båtarna stannar på ett flertal öar (Voltaire, 2011). 

 

Värmdös mål inom turism är att utveckla en bra livsmiljö för både nuvarande och 

kommande generationer. Kommunen tycker det är viktigt att bevara deras kultur- och 

naturmiljö. Grunden för Värmdös turismstrategi står de tre L:en: Lönsamhet, 

Långsiktig hållbarhet och lokal förankring (Värmdö kommun, 2006).  

5.3 Marknadsundersökningen 

 5.3.1 Första enkätundersökningen 

 

Första enkätundersökning gjordes på färjan från Sandhamn till Stavnäs kl 13.30 på en 

lördags eftermiddag den 2 april 2011. (Se bilaga 6: diagram för enkätundersökning 1) 

 

Alla förutom en av besökarna var nöjd med sin vistelse i Sandhamn. En av personerna 

var tveksam då personen upplevde vistelsen som både bra och dålig. Majoriteten av 

besökarna på båten var fritidsresenärer och de flesta övernattade på Sandhamn. De 

flesta av resenärerna var mellan 25 och 60 år gamla. De flesta som åkte till Sandhamn 

var från Stockholms län samt några från närliggande län: Uppsala och Nyköping. Fyra 

personer var från utlandet (Rumänien och Spanien). 

 

Majoriteten av resenärerna som övernattade på ön valde att bo på Seglarhotellet. När 

författarna ställde frågan om besökarna trodde att Sandhamn kunde förlänga 

högsäsongen svarade majoriteten ja på frågan förutom åtta som inte trodde det var 
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möjligt och två stycken som var tveksamma.  

 

De flesta av Seglarhotellets gäster valde att åka till Sandhamn på grund av 

Seglarhotellets erbjudanden som ”Sandö fredag” och ”Love weekend”. Många 

besökare valde att åka till Sandhamn under lågsäsongen för att slippa sommarens 

uppståndelse, för att få lugn och fred i den vackra skärgårdsmiljön.  Många ville även 

uppleva Sandhamn under vintern och få en kort semester relativt nära till centrala 

Stockholm. Vissa av besökarna var på deras första vistelse på Sandhamn då de hade 

hört positiva saker om den kända ön Sandhamn, medans andra hade varit där på 

konferens. Några åkte till Sandhamn för att ha en liten utflykt, promenera och äta 

lunch, andra blev bjudna och besökte familj och vänner.  

 

Besökarnas upplevelse av ön var positiv men det finns en del saker som bör 

förbättras. Majoriteten av resenärerna klagade på avfallshanteringen och att skyltning 

saknas samt att det behövs fler öppna butiker, museer och caféer under vintern. Några 

klagade på promenadstråken som måste förbättras samt att aktörerna bör ha fler 

aktiviteter.  Infrastrukturen bör förbättras samt båtförbindelsen.  Några tyckte även att 

det bör finnas fler övernattningsmöjligheter. Hamnen tyckte en av resenärerna såg 

tråkig ut, den borde se mer välkomnande ut. En av barnfamiljerna ville att Sandhamn 

skulle bli mer barnvänligt. Några av gästerna på Seglarhotellet tycker att de borde 

hålla bättre koll på bokningar.   

5.3.2 Andra enkätundersökningen 

 

Andra enkätundersökning gjordes på färjan från Sandhamn till Stavnäs kl 13.30 på en 

måndags eftermiddag den 9 maj 2011.  (Se bilaga 7: diagram för enkätundersökning 

2) 

 

De flesta besökarna under denna båttur var likväl som den första i åldern 25-40 men 

även många i åldern 60-90. I denna undersökning visade det sig också som i den förra 

att det var flest fritidsresenärer som övernattade en dag på Sandhamn. Alla besökarna 

var nöjda med deras vistelse förutom en som klagade på svårigheten att hitta ut på 

stigarna, detta hade förstört dennes helhetsupplevelse av Sandhamn. De flesta 

besökare kom från Stockholm län och två från Dalarna samt två stycken från Lettland. 

Denna undersökning visade att det inte var många besökare från närliggande län 

såsom det var i den första undersökningen.   

 

De flesta övernattade i Sandhamn och av de besökare som övernattade bodde de flesta 

på Seglarhotellet. När författarna ställde frågan om besökarna kunde tänka sig besöka 

Sandhamn under vintern svarade de flesta ja på denna fråga, 30 % svarade nej och 6 

% var tveksamma. Slutsatsen av enkätundersökningen vara att Sandhamn bör ha 

aktiviteter som: julbord, båtturer, naturupplevelser, SPA, skridskor, fotografering och 

vinterbad.  
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När det gäller valet av boende valde majoriteten Seglarhotellet då de hade hittat bra 

information på internet, bra erbjudanden, några blev tipsade av bekanta och andra 

valde det då dem tyckte det var prisvärt. Värdshusets besökare valde att bo där då de 

hade blivit rekommenderade av bekanta. Besökaren som valde att övernatta på 

Näslunds Bed & Breakfast valde det för att det var det billigaste boendet. Sands hotell 

hade dock inga besökare. De flesta övernattade en natt på Sandhamn, skillnaden 

gentemot den första undersökningen var att några stannade fler än tre dagar. När 

författarna ställde frågan om lägre priser på boende skulle få besökarna att stanna 

längre på Sandhamn hade de delade åsikter. Majoriteten svarade att de inte vet och att 

de inte skulle stanna längre. Majoriteten av besökarna tyckte att det är viktigt med 

miljöaspekten när de väljer boendet det vill säga om hotellet är miljövänligt.  

 

Det besökarna tyckte bör förbättras på Sandhamn är: bättre skyltning, bättre kartor 

över Sandhamn och avfallshanteringen bör förbättras. Många besökare klagade på att 

det är så få båtturer speciellt på vardagarna. Majoriteten av besökarna klagade på att 

det var så få faciliteter som var öppna och tillgängliga. Några tycker att det ska finnas 

fler aktiviteterna som till exempel cykeluthyrning och fler lekplatser för barn. Några 

ville ha fler valmöjligheter när det gäller boende och ville att SPA- avdelningen på 

hotellet bör renoveras och göras större. En besökare avslutade undersökningen med 

att påpeka att mer marknadsföring behövs för att besökare ska förstå att Sandhamn 

inte är stängt under vintern.  

5.3.3 Observation 2 april 2011 

 
Vi tog bussen från Slussen till Stavnäs. I Stavnäs tog vi Waxholmsbolagets båt tidigt 

på morgonen. Vi kom fram till Sandhamn efter en timmes båtresa. Det var 

minusgrader ute och snön låg kvar på marken. Det första vi såg var kiosken och två 

klädbutiker som var öppna. Vårt första intryck av platsen var att det var ganska litet 

med ett fåtal öppna faciliteter men ändå lugnt och vackert med skärgårdsmiljön.  

 

När vi promenerade vid hamnen hittade vi mataffären och Värdshuset. Värdshuset 

hade en restaurang som serverade lunch. Dock var Dykarbaren, muséet, bageriet, 

Strindbergs gård, den tredje klädaffären och Sandhamnsguidernas lokal stängda. De 

flesta besökarna från båten var på väg till Seglarhotellet som låg nära hamnen. Det var 

ett speciellt hotell då de hade bevarat det gamla kungliga sällskapshuset och byggt 

restauranger och huvudentrén i huset och bakom huset befann sig hotellrummen. 

Seglarhotellets lägenheter var längre bort vid poolen, deras havsvillor kunde vi dock 

inte hitta.   

 

Vi tog en kort promenad på Sandhamn, men det var svårt att promenera då det var snö 

och is på promenadstigarna. Under promenaden hittade vi till Sands hotell, vilket inte 

var lätt att hitta till, då det inte fanns någon skyltning. Vi försökte prata med ägaren av 

Sands hotell men hon hade inte tid att prata med oss. Vi träffade istället Sonja 

Näslund i hennes hem på Sandhamn, där intervjun tog plats.  
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För dagsturister fanns det inte mycket att göra i Sandhamn då det mesta var stängt och 

det var svårt och för kallt för att promenera.  Vi tog därför tiden att äta på Sandhamns 

Värdshus i väntan på båten tillbaka till Stavnäs.  Båtarna gick inte ofta, tre gånger om 

dagen med flera timmars mellanrum. I Stavnäs åkte vi den 45 minuter långa bussturen 

tillbaka till Slussen.  

 5.3.4 Observation 8-9 maj 2011 

 

Vi tog Cinderella båten från Strandvägen, då den börjat gå nu när isen var borta. Vi 

kom fram efter två timmars båtresa tidigt på morgonen till Sandhamn. Eftersom det 

var maj märkte vi på en gång att fler faciliteter var öppna. Förutom de tidigare nämna 

faciliteterna som var öppna under vintern var nu Dykarbaren, och en till klädaffär 

öppen, dock var bageriet, Sandhamnsguidernas lokal, museet och Strindbergs gård 

fortfarande stängda. Under denna resa bestämde vi oss för att vara som de flesta andra 

besökare och övernattade därför på Seglarhotellet. Detta gjorde vi för att uppleva hur 

det är att vara besökare på Sandhamn, för att se Sandhamn genom en annan synvinkel 

än genom uppsatsförfattares ögon. Seglarhotellet var ett trevligt och mysigt hotell 

som var inrett i marint tema. Vi åt middag i deras restaurang, vi var besvikna över att 

det saknades en tydlig beskrivning över att maten är ekologisk/kravmärkt.  

 

Under denna vistelse promenerade vi runt hela Sandhamn, vilket inte var enkelt då 

promenadstigarna var små. Det fanns ingen skyltning och vi hade inte hittat någon 

karta över promenadstigarna. Bortsett från detta var det mycket enklare att promenera 

då isen och kylan var borta. Morgonen därpå checkade vi ut vid 10 tiden på en 

måndag, vi fick vänta tre timmar på Waxholmsbolagets båt då Cinderella båtarna inte 

åkte på vardagar. Medan vi väntade på båten fick vi syn på sopstationen de hade på 

Sandhamn, den var dock inte så stor. På vår promenad upptäckte vi även en del sopor 

på vägen. Vi fann också en stor byggarbetsplats där nya bostäder var under 

konstruktion. 

 

Båten kom halv två, båten var inte så full då många besökare antagligen hade åkt hem 

dagen innan. Vi kom fram till Stavnäs vid halv tre tiden. Bussen väntade på 

besökarna, dock fick inte alla plats och vi fick vänta på nästa buss som skulle komma 

efter 25 minuter, vilket vi upplevde som lång väntetid. Vi anser att fler bussar borde 

komma då båten anländer till hamnen. Vår helhets upplevelse av Sandhamn var 

väldigt positiv, dock saknade vi symboler som antydde att ön fokuserar på hållbar 

utveckling. 
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6. Analys 

 

6.1 Hållbar utveckling 

 

Sandhamn har många besökare dagligen under högsäsongen, detta leder till belastning 

på hela ön. Det blir då svårare att uppfylla turisternas behov (Swarbrooke, 2009). De 

flesta av aktörerna känner att Sandhamn måste satsa mer att bli en åretrunt- 

destination förutom Näslund (2011) som tycker att Sandhamn redan har uppnått detta 

med hjälp av Seglarhotellets attraktionskraft. Genom att dela upp högsäsongen kan 

aktörerna jämna ut belastningen på sommaren (Swarbrooke, 2009). Detta i sin tur kan 

leda till hållbar utveckling på ön. Detta kan leda till att Waxholmsbolaget kan ha fler 

turer till Sandhamn även under vintern då efterfrågan blir högre.  

6.2  De två dimensionerna: miljömässiga och sociala 

 

Enligt enkätundersökningen verkade kommunen vara ansvarig för de flesta problem 

som enkätrespondenterna tar upp. Det är viktigt med destinationsutveckling med 

anpassning till miljöfrågor för att skapa hållbar utveckling och för att Sandhamn ska 

fortsätta vara en attraktiv destination (Maksin, 2010 s.11-12). 

 

Aktörerna på Sandhamn möter problem från invånarnas sida. Alm säger att det är 

viktigt att hålla en balanserad nivå för att de ska vara nöjda (Alm, 2011). 

Sandhamnsguiderna tar hänsyn till miljön, kulturen och platsen men även hänsyn till 

öns och invånarnas villkor (Strauss, 2011).  

 

Syftet med den sociala dimensionen var att respektera och försvara lokalbefolkningen 

från de dåliga konsekvenser som turismen medför. Detta innebär att aktörerna ska ta 

hänsyn till skyldigheter lika mycket som de gör med rättigheter (Swarbrooke, 2009 

s.51-53). Det går att se på Sandhamnguidernas ägare både som aktörer och även som 

invånare, eftersom de är uppvuxna i Sandhamn och har en stor kunskap av ön. Det 

bidrar till att de har både respekt till naturen och till invånarna som har varit 

hjälpsamma mot aktörerna och som hjälpt dem att bedriva verksamheten (Strauss, 

2011). 

 

Utifrån den sociala dimensionen så bör vissa saker realiseras för att uppnå en hållbar 

destinationsutveckling. Det är viktigt att möjligheterna mellan aktörerna inom 

turismbranschen är fördelade på ett rättvist sätt (Swarbrooke, 2009 s.51-53). Enligt 

(Wahlsten 1, 2011) stöttar aktörerna varandra och samarbetar för att vidareutveckla 

Sandhamn men ändå så räknas de som konkurrenter när turister anländer till ön. 

Enligt Swarbrooke ska aktörerna vara pålitliga mot sina kunder vilket betyder att 

trovärdig information som sänds ut minskar missnöjet bland besökare (Swarbrooke 

2009 s.51-53). Enligt (Wahlsten 1, 2011) bedriver aktörerna en webbsida där de 
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samlar information om ön, där det även står vilka faciliteter som är öppna under olika 

tids perioder. Swarbrooke hävdar att turisterna ska uppskatta vad aktörerna erbjuder 

besökarna (Swarbrooke, 2009 s 51-53) i enkätundersökningen hade besökarna 

synpunkter över vad som borde utvecklas i ön men ändå så var majoriteten av 

besökarna nöjda över Seglarhotellets erbjudande, de tyckte även att det var prisvärt 

och skulle önska iterera resan igen (andra enkätundersökningen, 2011). 

 

Utvecklingar på en ö leder till att det skapas mer arbetstillfällen inom 

turismbranschen (Thanh Van Mai & Kambiz E. Maani, 2002). Med hjälp av teknikens 

utveckling, IT och datorer så skapades nya arbetstillfällen för skärgårdsborna och 

Sandhamns invånare (Näslund, 2011). 

 

6.3  Planering och samarbete för hållbar destinationsutveckling 

 

Samverkan: Det viktigaste steget mot hållbar utveckling utifrån empirin är samarbetet 

mellan alla inblandade aktörer på resemålet. Sandhamns förmodligen största styrka är 

att de utvecklat ett gediget samarbete och insett vikten av detta samarbete. Samarbetet 

är en grundförutsättning som ger Sandhamn goda förutsättningar för att uppnå hållbar 

utveckling (Maksin, 2010 s.11). Samarbetet mellan Sandhamns aktörer och Värmdö 

kommun måste dock förbättras, då de i nuläget inte har något gemensamt samarbete 

när det kommer till miljön. Värmdö kommun spelar stor roll för Sandhamn då de är 

ansvariga för sophantering och skyltning vilket 20 procent av enkätrespondenterna 

var missnöjda med. Det har uppvisats missnöje gentemot kommunen ifrån olika 

aktörer på Sandhamn och som Sonja Näslund (boende på Sandhamn) påpekar har 

kommunen inte varit så framgångsrik i att tillfredsställa Sandhamns behov. Voltaire 

(2001) påpekar att kommunen ska ta till sig besökarnas klagomål över soporna och 

skyltningen. Hon påpekar dock att det är svårt att uppnå då kommunen har olika 

avdelningar för varje enstaka sak och att det kan ta tid att få det gjort. Butler och 

Carlsen (2011) har rätt angående politikernas brist på engagemang för öar. De 

inblandade aktörerna på Sandhamn träffar varandra under vissa tider på året och sätter 

upp specifika mål för att korrigera den negativa bilden hos besökarna för hur 

vinterperioden på Sandhamn egentligen ser ut (Wahlsten 1, 2011). Sandhamns 

upplevelser, aktiviteter, paketerbjudanden, hållbarhet och goda image är beroende av 

aktörerna och deras destinationsutvecklingsplan. Seglarhotellet integrerar med andra 

aktörer samt skapar nya upplevelser vilket resulterar i att intresset ökar för Sandhamn 

och då ökar besöksnäringen under vintertiden (Wahlsten 1, 2011). 

 

Medvetenhet: Enligt den andra enkätundersökningen har bara hälften av turisterna 

tyckt att det var viktigt med ett miljövänligt hotell. Enligt Ardeneleau (2010) är det 

viktigt att alla människor ska tänka på ett hållbart sätt genom att öka medvetenheten 

om miljöfrågor hos dem. Värmdö kommun bör som Ardeleanu (2010) påpekar bidra 

till att stärka turisternas medvetenhet om hållbar utveckling genom att till exempel ha 

mer papperskorgar och fler miljöstationer på ön. Ardeleanu (2010) menar också att 
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Värmdö kommun bör ta hand om miljön för att ge en positiv reaktion hos både 

lokalbefolkningen samt besökarna.  

 

Beroende: Enligt Ardeneleau (2010) ska man kunna locka turister till en plats genom 

att bevara historiska platser och  kulturella arvet. Sandhamn har lyckats attrahera 

turister genom att renovera KSS klubbhuset till Seglarhotellet fast man har behållt 

byggnadens ursprungliga konstruktion. Seglarhotellet  har behållt det kulturella arvet, 

detta bidrar i sin tur till att turisterna kan ta del av detta (Wahlsten 1,2011). 

 

6.4 Hållbar utveckling av öar 

 

Skärgården är ett mycket känsligt naturområde, därför är det viktigt att aktörerna 

hanterar avfall på rätt sätt (Turistdelegationen 1998 s. 41-43). Strauss och Wahlsten 

(2011) menar att detta är ett stort problem på ön i nuläget. Detta problem har uppstått 

då det är besvärligare att hantera avfall på en ö samt i och med de samarbetsproblem 

de har haft med kommunen. Aktörerna på Sandhamn måste invänta en båt som tar 

emot avfall vilket är dyrt. Strauss (2011)  menar att miljöfrågorna är avgörande på ön 

ön då inga turister kommer vilja komma dit om vattnet är fullt av alger och det är 

sopor överallt. Strauss hoppas på en förbättring med samarbetet med kommunen då de 

har lovat att bygga en sopstation på Sandhamn i september. Kommunen har på senare 

år tagit större ansvar för miljön i skärgården (Voltaire, 2011).  

 

En ö ska som resemål arbeta på att utveckla sin kvalitet för att locka fler turister, detta 

kan ske genom att aktörerna bevarar de naturliga resurserna och skyddar historiska 

värden samt tar hänsyn till öns image och skönhet (Ivanovic, & Nizic & Drpic 2009). 

Sandhamn Seglarhotell gör detta genom att köpa in kravmärkt ekologisk mat för att 

höja kvaliteten på maten. Deras försök till att bevara natur resurserna görs genom att 

använda sig av el från vattenfall och grön el från vatten och vindkraftverk (Wahlsten 

3, 2011), dessutom har de klassats som ett miljövänligt hotell då de erhöll ett 

Svanenmärke (Wahlsten 2, 2011).  

 

Enligt Thanh Van Mai & Kambiz E Maani har image spelat den centrala rollen för att 

attrahera turister då det gäller att ta hand om infrastrukturen såsom elektricitet, vägar, 

skolor och miljön samt renovera eller utveckla faciliteter på hotell, restauranger och 

reducera användningen av transporter (Thanh Van Mai & Kambiz E. Maani, 2002). 

Sandhamns aktörer gör detta genom att utnyttja de faciliteter som finns på ön under 

vintern, det vill säga Seglarhotellet, Sands hotell, Värdshuset, Bed & Breakfast, 

kiosken, livsmedelsaffären, souvenirbutiken och klädaffären (Näslund, 2011). 

Seglarhotellet försöker att reducera användningen av transporter för att skydda miljön 

genom att minska antalet lastbilar från fem per dag till en per dag (Wahlsten 3, 2011).   
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6.5 Kritik mot hållbar utveckling 

 
Milne kritiserar över turismsektorn och hävdar att tursim har medfört negativa 

konsekvenser på miljön. På grund av massturism och företagets vinsttänkande har 

detta skapat en spänning över att kunna försvara miljön. Detta sammanfaller med 

Wahlstens kommentar som beskriver svårigheten med att uppnå hållbarheten på en ö 

på grund av det stora kostnader som avfallshanteringen medför (Wahlsten 2, 2011). 

Respondenternas synpunkter från enkätundersökningen avspeglar Milnes resultat att 

turismen kan ses som en ohållbar sektor, eftersom majoriteten klagade att 

avfallshanteringen bör förbättras i resemålet (enkätundersökningen, 2011).     

6.6 Destinationsutveckling 

 

Karlsson och Malmqvist (2010) diskuterar kring hur samarbetet är en av de viktigaste 

rollerna för att uppnå de gemensamma målen som berör destinationsutveckling, 

därmed tog de upp kommuniceringssvårigheter som aktörerna kan befinna sig i på 

grund av organisationers storlek. Detta kan vi kritisera över genom att utifrån 

(Wahlsten 1, 2011) anger han att aktörernas arbetssätt är unikt, eftersom aktörerna 

samarbetar och stöttar varandra istället för att konkurrera. Deras delaktighetsnivå är 

hög, detta märker man på deras gemensamma hemsida 

(www.destinationsandhamn.se). Karlsson och Malmqvist (2010) på att den största 

anledningen till att aktörerna har en vilja att vara med i utvecklingsprocessen är att de 

är väl informerade om alla handlingsplaner för utvecklingsprojektet. Wahlsten 

kommenterar detta med att aktörerna träffas varannat år för att studera ekonomiska 

situationer samt gå igenom olika handlingsplaner (Wahlsten 1, 2011).  

 

Johansson, Leghammar och Schüler (2008) tar upp de viktigaste elementen i 

destinationsutvecklingsprocessen som aktörerna bör tar hänsyn till för att locka fler 

besökare. Dessa är infrastruktur, transportsystem, faciliteter och service samt 

upplevelser. Detta motsvarar att (Näslund, 2011) bestämde att ha öppet året runt,  då 

hon hyrde ut stugor med tillämpade faciliteter. De flesta aktörer var överens om att 

det behövs fler båtturer under vintersäsongen för att öka antalet besökare till 

Sandhamn. 

 

Boustedt & Löfgren (2011) anser att skillnaden mellan det regionala arbetet och 

destinationsutveckling är aktörernas delaktighet och engagemang mot gemensamma 

mål. Boustedt & Löfgren förklarar vidare att skillnaden uppstår i aktörerna som är 

inriktade i olika branscher. Aktörer inom destinationsutveckling är mer inriktade inom 

turismsektorn medan regionala aktörer jobbar gentemot andra branscher. Enligt 

(Strauss, 2011) önskar Sandhamnsguiderna ett bättre samarbete med kommuen för att 

lösa problem med avfallshantering och övergödningen. Kommunens engagemang i 

destinationsutvecklingsprocessen är låg då de förra året hade lovat att bygga 

sopstationer men det inte blev av (Strauss, 2011). 
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7. Diskussion  
 

Sandhamn har under flera hundra år lockat besökare under sommarsäsongen på grund 

av öns vackra natur, atmosfär och läge. Värdshuset har under många år haft öppet 

under längre perioder och varit delaktigt i att locka besökare till ön. Sandhamn har 

alltid lockat besökare under sommaren men inte förrän Seglarhotellet öppnade år 

1999 började fler och fler besökare besöka ön under vintern. Seglarhotellet lockade 

också nya verksamheter till ön och fick andra aktörer att ha öppet under längre 

perioder. Seglarhotellet har sedan år 1999 styrt Sandhamns utveckling genom att 

engagera fler aktörer att hålla öppet och samarbeta för att marknadsföra ön.  

 

Seglarhotellet har varit en avgörande aktör som har bidragit till att Sandhamn kan 

anses vara en åretrunt- destination som följer en miljövänlig profil. Författarna håller 

med Wahlsten att Seglarhotellet har gjort sin del, dock hoppas författarna att de i 

framtiden framhäver deras ekologiska produkter lite mer. Författarna ansåg under sin 

observation att kvalitén på maten inte överträffade priserna, därför bör kvalitén öka. 

Det skulle även kunna finnas fler variationer i menyn, särskilt för vegetarianer. 

Seglarhotellet bör överväga att poängtera i menyn att de använder sig av kravmärkta 

råvaror så att besökarna vet vad de betalar för. Seglarhotellet bör även framhäva hur 

viktigt det är med Svanenmärket då nästan hälften av besökarna inte ansåg att det var 

viktigt att ett hotell är miljövänligt. Enkätundersökningen visade att bara en person 

bodde på Sands hotell trots att det är näst största hotellet på ön, detta fann författarna 

märkligt. Författarna kunde tyvärr inte intervjua ägaren av Sands hotell då ägaren inte 

hade tid för en intervju. 

 

Många stockholmare väljer att resa till Sandhamn, därför anser författarna att 

aktörerna bör marknadsföra sig mer till Stockholms närliggande län till att börja med. 

De flesta av besökarna relaterade till enkätundersökningen stannade bara under dagen, 

detta bör ändras då besökarna ur ett ekologiskt perspektiv bör stanna längre för att 

minska miljöutsläppen bland annat gällande transport. Enligt resultatet från den andra 

enkätundersökningen spelade inte priset den avgörande rollen av valet av boende på 

Sandhamn. De inblandade aktörerna Seglarhotellet, Värdshuset och Sands hotell 

föredrar inte tältning på Sandhamn, därför nämnde de inte tältningen som ett möjligt 

boendealternativ på hemsidan (www.destinationsandhamn.se). Författarna anser att 

detta bidrar till att Sandhamn idag förlorar ett segment av besökare som är 

intresserade av att tälta.  

 

De flesta besökarna klagade på skyltningen, båtturerna, sophanteringen samt 

faciliteternas öppentider. Dessa klagomål måste aktörerna och kommunen göra något 

åt dessa om Sandhamn ska bli en åretrunt- destination. De flesta av de tidigare 

nämnda problemen som besökarna upplevde har sin utgångspunkt i kommunens 

dåliga samarbete med aktörerna på ön, detta måste det bli en ändring på. Författarna 

hoppas på ett förbättrat samarbete mellan kommunen och aktörerna på Sandhamn då 

http://www.destinationsandhamn.se/
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samarbetet är en huvudfaktor för att kunna skapa hållbar utveckling på Sandhamn. 

Aktörerna på Sandhamn måste testa på att ha öppet under vintern. 

Sandhamnsguidernas lokal är stängd fram till högsäsong, detta bör förändras. Under 

observationen upplevde författarna som att det inte fanns några aktiviteter på ön under 

vintertid då deras lokaler var stängda och författarna fick ingen information om 

potentiella aktiviteter vid besöket på ön.  

 

Om Sandhamn blir en åretrunt- destination kan lokalbefolkningen uppleva följder 

som att de inte får lugn och ro under vintern så som de är vana med. De positiva 

konsekvenserna är dock att destinationsutvecklingen kommer ske på ett hållbart 

tillvägagångssätt då aktörer som Sandhamnsguiderna kommer ta hänsyn till 

lokalbefolkningen då de också är en del av dem.  Utbudet av produkter, tjänster och 

båtturer kommer öka om fler besökare besöker Sandhamn under vintern vilket bidrar 

till positiva konsekvenser för lokalbefolkningen. Arbetstillfällen kommer också öka 

för skärgårdsborna i och med att fler besökare besöker Sandhamn.  

 

Kommunen och Waxholmsbolaget som utgör huvudaktörer för Sandhamn bör vara 

mer engagerade i utvecklingsprocessen annars kan det leda till negativa konsekvenser. 

Enligt resultat från marknadsundersökningen och intervjuerna bör båtturerna vara fler.  

Utvecklingsprocessen ska ske på ett hållbart sätt vilket betyder att avfalls samt 

övergödnings problem måste upphöra annars kommer antalet besökare att minska i 

framtiden.    

 

Sandhamn kan komma att bli ett hållbar åretrunt- destination.  Författarna tycker det 

är positivt för miljön om Sandhamn blir en åretrunt- destination då belastning på 

naturen under sommaren kommer att jämnas ut. Författarna tycker att det är negativt 

att Destination Sandhamn inte har gemensamma mål för att uppnå hållbar utveckling 

då det inte räcker med att alla aktörer har sina egna mål. Samarbete är grunden för att 

uppnå hållbar utveckling. Aktörerna gör ett utmärkt jobb med att marknadsföra 

Sandhamn som en åretrunt- destination tillsammans, varför inte utnyttja detta 

samarbete för att lägga upp gemensamma mål för hållbar utveckling?  

 

Författarna vill avsluta diskussionen med att säga att Sandhamn är en unik livsnjutar ö 

som passar perfekt för människor som vill komma bort från den stressiga vardagen.  
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8. Avslutning 

 

Syftet med denna uppsats var att studera Sandhamn ur ett hållbart 

destinationsutvecklingsperspektiv. Författarna ämnade analysera och undersöka de 

möjligheter som Sandhamn har för att bli en åretrunt- destination. Fokuset i uppsatsen 

var att undersöka hur aktörerna samarbetar för att utveckla destinationen på ett 

hållbart sätt. Sandhamns aktörer samarbetar istället för att konkurrera och de har ett 

gemensamt mål att förlänga säsongen och utveckla destinationen. Dock hade de inte 

en gemensam miljöpolicy.  

 

Sandhamn är i jämfört med vissa andra öar i skärgården en utvecklad destination med 

många faciliteter vilket minskar chansen att andra öar kan konkurrera med Sandhamn. 

Detta ökar även möjligheterna till att Sandhamn kan bli ”the top of mind” destination 

i framtiden. 

 

Marknadsundersökningen visade att fler faciliteter kommer att behövas vintertid då 

målet är att locka fler besökare. Kommunen bör vara en aktiv deltagare eftersom de 

utgör en central aktör för Sandhamns destinationsutveckling. Författarna upptäckte 

under uppsatsens gång att kommunen hade börjat sätta upp en handlingsplan för hur 

de bör utveckla Sandhamn. Det kan dock ta längre tid med alla förbättringar eftersom 

Värmdö kommun även är ansvarig för andra öar. Marknadsundersökningen spelar stor 

roll för aktörerna på Sandhamn då de genom denna kan få reda vad besökarna och 

författarna upplevde som positivt respektive negativt under vistelsen på Sandhamn. 

Om de väljer att ta tag i de negativa aspekterna kan Sandhamn komma att bli en 

hållbar åretrunt- destination.  

 

Utifrån studien så kom författarna fram till att om vissa förbättringar utförs så kan 

sysselsättningen öka. Detta kan bidra till att ön Sandhamn får fler besökare än vad 

som uppnås under dagens lågsäsong. Avkastningen växer vilket då leder till att 

externa intressenter skulle vilja marknadsföra Sandhamn. 

 

Den huvudsakliga slutsatsen är att samarbetet mellan interna intressenter ser bra ut 

och ligger på en hög nivå medan samarbetet med kommunala företag som kommunen 

och Waxholmsbolaget (externa intressenter) ligger på en låg nivå och behöver 

förbättras. 
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8.1 Kvalitetssäkring, kritisk granskning, validering 

 

Författarna hade erfarenhet inom olika inriktningar (ekonomi, sociologi och geografi), 

fördelen med detta var att detta ledde till ett bredare synsätt vid tolkning av det 

empiriska materialet. Nackdelen var att det var svårare att få till den röda tråden.  

 

Fördelen med den valda metoden vid enkätundersökningen var att respondenterna 

hade lätt att tolka frågorna, nackdelen var att svaren blev relativt begränsade. Svaren  

var i högsta grad representativa då rätt personer hade valts ut till undersökningen. 

Författarna anser att liknande svar skulle uppnås vid en ny undersökning med snarlika 

frågor, detta pekar hög generalisering.  

 

Författarna hade fem intervjuer med fem olika aktörer, vilket förstärker 

undersökningens förtroende. Det stora antal intervjuer underlättade för författarna att 

få svar på det valda syftet. Detta ökade uppsatsens pålitlighet. Författarna blev 

tvungna att ändra syftet flera gånger under arbetets gång, empirin och teorin styrde 

och därför blev det slutgiltiga syftet inte klart förrän vid slutstadiet av studien.  

 

8.2 Förslag till fortsatta studier 

 
Vidare forskning skulle kunna vara djupare undersökningar inom samma område som 

riktar sig djupare mot lokalbefolkningens perspektiv. Intervju med anställda på 

Waxholmsbolaget vore bra då de är en viktig aktör för staten, näringslivet, besökarna 

och invånarna på Sandhamn. En av huvudfrågorna för fortsatt forskning skulle kunna 

vara ifall invånarna skulle uthärda att ha besökare på ön året runt?  Detta skulle bidra 

till ytterligare förståelse för om Sandhamn kan bli en hållbar destination.   
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Bilagor 

 
Bilaga 1: frågor till Sandhamn Seglarhotell 

Intervju 1 

1. Kan du berätta lite om Seglarhotellets historia och nuvarande situation? 

2. Hur ser verksamheten ut? 

3. Vilka aktörer samarbetar ni med? 

4. Vilket kundsegment riktar ni er till? 

 

Intervju 2 

1. Hur många butiker är öppna på vintern?  

2. Anser ni att de andra aktörerna kan göra något för att öka vintersäsongen? 

3. Hur arbetar ni med hållbar utveckling? 

 

Intervju 3 

1. Hur arbetar ni med hållbar utveckling?  

2. Hur samarbetar ni med aktörerna (Sandhamnguiderna, Bed & Breakfast, Visit 

Skärgården, Visit Värmdö) för att bevara miljön och utveckla Sandhamn på ett 

hållbart sätt? 

5. Vilken förnyelsebar energi använder ni? 

6. Hur arbetar Destination Sandhamn för en hållbar utveckling? 

 

Bilaga 2: frågor till Sandhamns Bed & Breakfast 

 
1. En presentation över Bed & Breakfast, när startades ni, vem är ägaren (person 

ansvarig)? 

2. Varifrån kommer kunderna?  (Utomlands - Stockholm) 

3. Hur ser er samverkan ut med andra aktörer på Sandhamn?  

4. Hur många besökare får ni i vinter/sommar perioden? 

5. Har ni framtida planer i företaget på vad som gäller säsongförlängning? 

6. Vilket område skulle ni vilja utveckla? 

7. Vad gör ni för att utveckla Sandhamn? 

8. Hur arbetar ni med övriga aktörer på Sandhamn? 

9. Har du någon ide till den svaga relationen mellan Sandhamn och Värmdö 

kommun? 

 

Bilaga 3: frågor till Visit Värmdö 

 

1. Hur arbetar ni för att bevara skärgården? 

2. Har ni någon vision för hållbar utveckling?  

3. Vi har hört att ni har svårigheter med att förstå Sandhamns problem, 

har kommunen förbättrats på det? 

4. Många resenärer har klagat på sophantering, brist på skyltning, dåliga faciliteter 



43 
 

vem har ansvar att förbättra det och hur kan ni bidra till utvecklingen? 

5. Hur ser era framtidplaner ut för Sandhamn? 

6. Kan Värmdö kommun bidra till att förlänga högsäsongen på Sandhamn? 

7. I och med att Sandhamn har varit en känd turistdestination i Stockholms skärgård 

varför har då inte kommun förstått värdet av det och samarbetat närmare med 

aktörerna på Sandhamn 

 
Bilaga 4: frågor till Sandhamnsguiderna 

 

1. Nu är det mer än 10 år sedan er verksamhet startade hur har verksamheten 

förändrats sedan ni startade? 

2. Vad är så unikt med Sandhamn att ni valde att starta Sandhamnsguiderna förutom 

att ni växte upp där? 

3. Vad erbjuder ni för olika aktiviteter? 

4. På er hemsida står det att ni inte påverkar miljön eller lämnar spår efter er, ni måste 

ju ändå påverka miljön till en viss del? 

5. Hur arbetar ni med hållbar utveckling? 

6. Samarbetar ni med alla aktörer på Sandhamn eller är det någon ni inte kommer 

överens med? 

7. Hur ser ni på säsongsförlängning?  

8. Ni har ett par vinteraktiviteter men skulle ni kunna tänka er att ha några fler för att 

locka fler besökare på vintern? 

 

Bilaga 5: Frågor till Visit Skärgården 

 

1. Hur arbetar ni för att förlänga säsongen och locka fler besökare till skärgården 

under vintern? 

2. Sandhamn är ju inte skärgårdens största ö om man ser till storleken men anser ni att 

Sandhamn är en av de största öarna när det kommer till utbud och antal besökare? 

3. Anser ni att Sandhamn har något unikt jämfört med andra öar i skärgården? 

4. Har ni sett något problem när det gäller utvecklingen av turism i 

Sandhamn/skärgården? 

5. På vilket sätt anser ni att ni kan påverka utvecklingen av Sandhamn som 

destination? 

6. På vilket sätt marknadsför Visit Skärgården Sandhamn?  

7. Arbetar ni med Seglarhotellet? Hur samarbetar ni med dem för att förlänga 

säsongen i Sandhamn? 

8. Har ni framtida planer som gäller säsongförlängning i Sandhamn? 

9. Vad tycker ni att det skulle förbättras i Sandhamn för att locka mer  besökare? 

10. Hur ser ert samarbete ut med andra aktörer? 

11. När skapades Visit Skärgården och av vilka anledningar? 

12. Vad betyder Sandhamn för er när ni marknadsför skärgården? 

13. Är Sandhamn den ön som lockar flest besökare? 
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Bilaga 6: Marknadsundersökningen- enkätundersökning 1 

 
1. Hur gammal är du? 

 
 

2. I vilket syfte åker du till Sandhamn? 
 

 
 

Antal resenärer: 

Fritidsresenärer 44 

Affärsresenärer 6 

 

3. Var bor du? 
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Antal  resenärer: 

Stockholm 38 

Uppsala 4  

Nyköping 2 

Dalarna 2 

Rumänien  3 

Spanien 1 

 

 

4. Under er vistelse på Sandhamn övernattade du på ön? 

 
Antal som övernattade? 

Ja 38 

Nej 12 

 

 

5. I vilket boende övernattade du? 

 
         Antalet i varje vandrahem/ hotell 

Seglarhotellet 32 

Bed & Breakfast 0 

Värdshuset 3 

Sands hotell 1 

Övriga som hade övernattat sov över hos vänner och släkt. Det vill säga 2 

stycken. 
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6. Hur många dagar spenderade du på Sandhamn totalt? 

 
          Antal dagar som resenärerna spenderade på Sandhamn 

1 dag 34 

2-3 dagar 16 

Fler än 3 dagar 0 

 

 
Bilaga 7: Marknadsundersökningen- enkätundersökning 2 

 

 

1. Hur gammal är du? 

 

 
18-25 3 

25-40 11 

40-60 8 

60-90 11 
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2. I vilket syfte åker du till Sandhamn? 

 
Affärsresenärer 5 

Fritidsresenärer 28 

 

 

 

3. Var bor du? 

 

Stockholm  29 

Dalarna 2 

Lettland 2 
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4.   Under din vistelse på Sandhamn övernattade du på ön? 

 

            
 

Ja 22 

Nej 11 

 

5.Hur många dagar spenderade du på Sandhamn totalt? 

 

 
 

1 dag 18 st 

2 dagar 12 st 

Fler än 3 dagar 3 st 

 

6. Skulle lägre pris på boende påverka dig att stanna längre på Sandhamn? 

 
Ja 7 

Nej 13 

Vet inte 13 
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7. I vilket boende övernattade du? 

 
Sandhamns Seglarhotell 15 

Näslund Bed and Breakfast           1 

Sandhamns Värdshus                               3 

Sands hotell                               0 

 

8.Är det viktigt för dig att ditt boende (hotell/vandrahem) är miljövänligt? 

 
Ja  18 

Nej 12 

-Övriga 3 personerna svarade inte på denna fråga 

 

9. Skulle du vilja besöka Sandhamn under vintern? 

 
Ja 21 

Nej 10 

-Två personer valde att inte svara på denna fråga 
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Bilaga 8: Marknadsundersökningen - enkät 1 

 
1. Kön: (Sex) 

 

   Man  

 

  Kvinna (Female) 

 

2. Ålder: (Age) 

 

  12-18 

 

  18-25 

 

  25-40 

 

   40-60 

 

  60-90 

 

 

3. Vad hade du för syfte med resan till sandhamn?( What was your purpose with 

your trip to Sandhamn?) 

 

            Affärsresa (Business)    

            Fritidsresa (Pleasure) 

 

 

 

4. Var bor du? (Where do you live?) 

 

         Stockholm 

 

          Övriga Sverige nämn varifrån---------------------- 

 

          Utomlands nämn varifrån(from another contry which?)-------------------------- 

        

   5. Under din vistelse på Sandhamn övernattade du på ön?(Did you overnight in 

Sandhamn)? 

 

Ja (yes) 

 

          Nej (No) 
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     6. Om svaret är Ja i vilket boende? (If you did in which hotel?)  

 

      Sandhams seglarhotell 

 

      Bed and Breakfreast 

 

      Värdhuset 

 

     Sandös hotell 

 

     7. Hur många dagar spenderade du på Sandhamn totalt?(How many days 

where you in Sandhamn)? 

 

      1 dagar 

 

      2-3 dagar 

 

      Längre än tre dagar 

 

      8.  Varför valde du att åka till just Sandhamn under lågsäsongen?(Why did 

choose to go to Sandhamn) 

 

 

 

     9. Tror du att Sandhamn kan förlänga sin vintersäsong? (Do you think 

Sandhamn can get more visitors under the winter session?) 

 

          Ja (Yes) 

 

         Nej(No) 

 

10. Vad tyckte du om din vistelse i Sandhamn? (What did you think about your 

stay in Sandhamn?) 

 

Bra (Good) 

 

Dåligt (Bad) 

 

11.Vad tycker du behöver förbättras på Sandhamn? (What does Sandhamn need 

to improve?) 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Bilaga 9: Marknadsundersökningen - enkät 2 

                         
1.Kön: (Sex) 

 

   Man  

   Kvinna (Female) 

 

2.Ålder: (Age) 

 

  12-18 

 

  18-25 

 

  25-40 

 

   40-60 

 

  60-90 

 

3.Vad hade du för syfte med resan till Sandhamn?( What was your purpose with 

your trip to Sandhamn?) 

 

            Affärsresa (Business)    

            Fritidsresa (Pleasure) 

 

 

4. Var bor du? (Where do you live?) 

 

         Stockholm län 

        Övriga Sverige nämn varifrån---------------------  

        Utomlands nämn varifrån(from another contry which?)-------------------------- 

 

 

 

 5. Under din vistelse på Sandhamn, övernattade du på ön? (Did you overnight in 

Sandhamn)? 

 

          Ja (yes) 

          Nej (No) 

 

 6. Hur många dagar spenderade du på Sandhamn totalt?(How many days 

where you in Sandhamn)? 

 

      1 dagar 

 

      2-3 dagar 
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      Längre än tre dagar 

 

 7.  Skulle lägre pris på boende påverka dig att stanna längre på Sandhamn? ( If 

it was cheaper accommodations in Sandhamn would you stay longer in 

Sandhamn?)  

 

 

 

 

 8. I vilket boende övernattade du? (In which accomodation did you overnight?)  

 

      Sandhams seglarhotell 

 

      Bed & Breakfast 

 

      Värdshuset 

 

      Sands hotell 

 

9.Varför valde du detta boende (Why did you choose to stay there?) 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

10. Är det viktigt för dig att ditt boende (hotell/vandrahem) är miljövänligt? (Is 

it important for you if the accommodation is eco-friendly?)  

 

       Ja (Yes) 

      No (Nej) 

 

     11. Skulle du vilja besöka Sandhamn under vintern? (Would you like to travel 

to Sandhamn during the winter?) 

 

          Ja (Yes) 

          Nej(No) 

 

 

12. Vilken aktivitet skulle du vilja göra under vinter halvåret i Sandhamn? 

(which activity would you prefer to do in the winter in Sandhamn?) 

 

 

13. Vad var din helhetsupplevelse av Sandhamn? (boende, infrastruktur, 

kommunikation etc.)  (What did you think overall about your stay in 

Sandhamn?) 

 

 

 

14. Vad tycker du behöver förbättras på Sandhamn? (What does Sandhamn 

need to improve? 

 


