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Abstract 

This essay is based on a thesis by Scandinavian Islands where the aim has been to examine 

the possibility of creating a tourism product, based on the theme of Vikings, who can 

strengthen and bind the hospitality industry in the regions between the two countries Sweden 

and Finland. Based on the purpose of this essay questions has been developed in the form of: 

Is it possible to create a cross-border product, in the form of a Viking route, which extends 

between the Swedish and Finnish archipelago? What is the potential for cooperation out of a 

potential Viking route?, and Is a Viking theme something that would work year round, or is it 

seasonal? 

To answer these questions we have used primarily qualitative methods in the form of 

interviews and information from different Web sites linked to the theme. The theoretical 

framework is based much on the basis of touristic perspective mixed with ideas from the 

cultural geography. In previous research, examples are given, which can be connected to the 

theme and the Viking route attraction, but also confirm theories core values. 

In the process, we have concluded that collaboration is something that is important in creating 

a cross-border product. From this we concluded that a Viking route would be possible to 

produce, when, according to our study demonstrates a willingness to cooperate. One problem, 

however remains, that the Viking attraction has different opening hours and capacity options 

to receive visitors. That we don’t find impossible to change if there was good cooperation 

between the various attractions. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats grundar sig på ett examensarbete via Scandinavian Islands där syftet har varit 

att studera möjligheterna till att skapa en turistprodukt, utifrån temat vikingar, som kan 

förstärka och binda besöksnäringen i regionerna mellan länderna Sverige och Finland. Utifrån 

detta har frågor tagits fram i form av: Är det möjligt att skapa en cross-border produkt, i form 

av en vikingarutt, som sträcker sig mellan Sveriges och Finlands skärgård? Hur ser 

samarbetsmöjligheterna ut för en potentiell vikingarutt?, och Är vikingatemat något som 

skulle fungera året om, eller är det säsongsbetonat? 

För att besvara dessa frågor har vi utgått från framförallt kvalitativa metoder i form av 

intervjuer och informationssökning via olika webbsidor kopplade till temat. Den teoretiska 

referensramen grundar sig mycket utifrån turistiska perspektiv blandat med tankar från det 

kulturgeografiska. Under tidigare forskning tas exempel upp som både kan kopplas till temat 

och vikingarutten som attraktion, men även styrka teoriernas grundvärderingar.  

Under arbetets gång har vi kommit fram till att samarbete är något som viktigt vid skapandet 

av en cross-border produkt. Utifrån detta har vi kommit fram till att en vikingarutt skulle vara 

möjlig att konstruera, då det enligt vår undersökning finns en vilja att samarbeta. Ett problem 

som dock kvarstår är vikingaattraktionernas olika öppettider och kapacitets möjligheter att ta 

emot besökare. Detta finner vi inte som omöjligt att ändra på om det skulle finnas ett 

välfungerande samarbete mellan de olika attraktionerna. 

 

Nyckelord: Cross-border, samarbete, rutt, turism och kultur. 
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1. Inledning 

1.2 Bakgrund 

Denna uppsats grundar sig på ett examensarbete via Scandinavian Islands, där vi har i 

uppdrag att identifiera potentiella och intressanta kulturgeografiska platser/företeelser för att 

se möjligheterna till att utveckla en gränsöverskridande turistprodukt i Östersjöns skärgård, 

mellan Stockholms län och Åbo.  

Scandinavian Islands är ett EU baserat projekt, där namnet Scandinavian Islands är ett 

destinationsvarumärke för skärgårdsområdet som sträcker sig mellan Stockholm län, Åland 

och Åbo. Projektets syfte är att marknadsföra skärgården på de tre målmarknaderna; 

Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Bakom projektet samarbetar nio svenska 

kommuner, med Hanninge kommun som leadpartner för projektet. Utöver det svenska 

kommunala samarbetet förekommer samarbete med Ålands landskapsregering, Väståbolands 

stad, Visit Skärgården, Visit Åland samt Turku Touring. I detta projekt/samarbete försöker de 

skapa en besöksnäringsprodukt som innefattar minst två av de tre regionerna (Stockholms län, 

Åland, Åbo). I och med detta vill vi med deras grundtankar försöka se möjligheterna till att 

skapa en turistprodukt som binder samman skärgårdarna kring regionerna..  

Scandinavian Island har under projektets gång tagit fram olika teman för att locka till sig 

besökare från de valda målgrupperna. Ett av dessa teman berör vikingar, där de listar upp 10 

olika platser med anknytning till vikingatiden. Dessa platser har inga direkta kopplingar, utan 

har endast markerats ut på en karta för att visa på att de finns i skärgårdsområdet mellan 

Stockholms län och Åbo.  

Vikingar har alltid varit ett omdiskuterat historiskt folk och betytt mycket för den 

Skandinaviska bilden och även för stora delar av Europa. De var ett kringresande folk som 

lämnade avtryck efter sig på en mängd olika platser och har även kommit att influera oss idag 

på olika plan. Det finns många befintliga platser i Östersjön skärgård där fornlämningar kan 

skådas, och byar som har skapats på nytt för att visa upp det samhälle och liv som vikingarna 

en gång levde.  

 

1.3 problemformulering 
EU vill genom projektet Scandinavian Islands skapa en cross-border produkt som binder 

samman skärgården i Östersjön, mellan Stockholms län och Åbo. Att skapa en 

gränsöverskridande turistprodukt har visat sig vara problematisk, då det är svårt att få 

samarbetet att utvecklas då infrastrukturerna länderna emellan ibland ses som ett hinder, då de 

inte är utformade på samma sätt.  

Scandinavian Island har kommit en bit genom att skapa tematiseringen kring vikingarna, men 

de har inte lyckats knyta samman de olika platserna som gör att de skulle kunna skapa en 

cross-border produkt. Med denna uppsats vill vi undersöka möjligheterna med att knyta 

samman olika platser med fornlämningar kopplade till vikingatiden. Utifrån detta se 

potentialen till att skapa en cross-border produkt som skulle kunna lyfta skärgården i 

Östersjön, mellan Stockholms län och Åbo, och Scandinavian Island som destination. 
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera potentialen till att skapa en cross-border produkt, 

utifrån temat vikingar, som kan förstärka och binda besöksnäringen i regionerna mellan 

länderna Sverige och Finland.  

Utifrån uppsatsens syfte har tre frågeställningar framställts: 

Är det möjligt att skapa en cross-border produkt, i form av en vikingarutt, som sträcker sig 

mellan Stockholms läns och Åbos skärgård? 

Hur ser samarbetsmöjligheterna ut för en potentiell vikingarutt?  

Är vikingatemat något som skulle fungera året om, eller är det säsongsbetonat? 

 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen fokuserar på skärgården mellan Stockholms län, Åland och Åbo. Det genomförs 

ingen djupare undersökningar av skärgårdens historiska utveckling i Östersjön. Fokusering 

sker på fornlämningar efter vikingatiden, och dess potentiella källa till att lyfta Scandinavian 

Islands område till en turistprodukt som kan förstärka och binda besöksnäringen mellan 

Sverige och Finland.  

De öar och befintliga vikingabyar som denna uppsats lägger fokus på är; Storholmen 

Vikingaby, Rosala Vikingaby, Fibula Vikingaby, Tostesta Vikingagård, samt Stockholms 

skärgårdsöar Gålö, Ornö och Utö där fornlämningar från vikingatiden bland annat finns 

belägna. Anledningen till att vi valt dessa platser är för att skapa en led som sträcker sig över 

ett större geografiskt område och som vi tror, i sin tur, kan skapa en starkare turistprodukt. 

Valet att inte ta med Birka, som är Sveriges största vikingaby, beror på att vi vill locka ut 

turisterna ut ur ”turistkärna”, Stockholm city, och ut i Skärgården. Stockholm city har 

nämligen tendens till att dra åt sig stora delar av gästnätterna som annars skulle kunna 

spenderas i skärgården.
1
  

Projektet Scandinavian Island innefattar många kommuner i Sverige, men vi har valt att 

endast kontakta Haninge kommun då de har rollen som leadpartner inom projektet. Haninge 

kommun var en av grundarna i tanken till att utöka samarbetet med Åland och Åbo, och ses 

därför som en betydelsefull kontakt. Tidsmässigt är det svårt att komma i kontakt och 

genomföra intervjuer med samtliga kommuner, vilket lett till att vi valt att avgränsa oss till 

bara en kommun i Sverige. 

Då det var svårt att få kontakt med vikingabyarna kring Åland och Åbo, beslutade vi oss för 

att genomföra ett studiebesök på Storholmens vikingaby för att få en bättre inblick hur en 

vikingaby som attraktion kan se ut.  

 

                                                           
1
 Larsson, projektledare Scandinavian Islands. intervju den 11 april 2012 
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1.6 Definitioner 
Turistprodukt – består av mer än ett företags produkter, det vill säga en förening av flera 

aktörers produktion som brukas och konsumeras av kunder på destinationen.(Grängsjö, 

2001,s.114) De är en process där det berör många varor och tjänster samt leverantörer, 

produktion och konsumtion i interaktion.(Grängsjö, 2001, s.21) En turistprodukt blir oftast en 

produkt när det först sker en interaktion mellan turisten och den befintliga omgivningen på 

destinationen (Grängsjö, 2001, s.191) 

Kulturgeografi – även kallad samhällsgeografi. Studerar utbredningen och sambanden mellan 

olika fenomen på jordytan som på ett eller annat sätt relateras till människan och dennes 

verksamheter.(Nationalencyklopedin, a)  

Cross-border – är ett gränsöverskridande samarbete, som har målsättningen att främja 

samarbeten mellan olika medlemsländer och samarbetsländer inom EU. (European 

Commission, a) 

Destination – definieras som ett geografiskt område där resenärer har möjlighet att intrigera 

faktorerna; resa, bo, äta och göra. Elbe (2002) refererar till Sletvolds definitions av 

destination, där destination kan delas upp i tre former;  

- Punktdestination – där en attraktion är resemålets huvudpunkt, exempelvis Eiffeltornet. 

- Platsdestination – en geografisk avgränsad och sammanhållen enhet, exempelvis Åre. 

- Områdesdestination – större geografisk enhet som innefattar flera punkt- och 

platsdestinationer, exempelvis Småland.  

Scandinavian Islands är ett stort geografiskt område mellan Sverige och Finland, och 

innefattar ett flertal attraktioner och geografiskt avgränsade enheter. Med detta i tankarna och 

möjligheterna till att skapa en vikingarutt, definierar vi destinationen som en 

områdesdestination.  



S i d a  | 4 

 

 
 

2. Metod och källor 
Under denna del kommer metoderna som använts för att ge svar på syfte och frågeställningar 

att presenteras. Det är viktigt att vara kritisk och medveten om valet av metod och källor, då 

det är de som hjälper till att leda arbetet fram till ett resultat. Vid metod är det viktigt att vara 

specifik och ärlig i redogörelsen så att läsaren förstår varför forskaren har valt att studera just 

det utvalda temat. (Flowerdew & Martin, 2005,s.296-297) Valet av metod avgör även arbetets 

reliabilitet och validitet och är två av tre viktiga kriterier vid bedömning av undersökning. 

(Bryman, 2011, s. 49) 

 

Reliabilitet 

Vid en vetenskaplig undersökning är det viktigt att resultatet som framställs är tillförlitlig 

(reliabel). För att undersökningen som genomförts ska vara tillförlitlig kan de resultat som 

framställts i uppsatsen sättas på beprövning. Detta kan ske genom att en ny undersökning 

utförs som ska ge samma resultat. Om den nya granskningen inte ger samma utfall kan det 

tyda på att den tidigare undersökningen inte är reliabel. Denna form av undersökning är 

vanligast inom de kvantitativa undersökningarna. (Bryman, 2011,s.49)  

 

Replikation 

Replikation inom en vetenskaplig studie kan ses som ett kriterium och innebär att 

undersökningen ska kunna upprepas eller reproduceras. Med detta ska en annan forskare 

kunna göra samma undersökning och nå samma resultat, men för att en replikation ska vara 

möjlig måste det finna en detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet. Replikation är inte 

vanligt inom samhällsvetenskaplig forskning. (Bryman, 2011,s.49) 

 

Validitet 

Ett tredje kriterium i en bedömning av en undersökning är validitet. Validitet bygger på att 

bedöma om slutsatserna som har framställts i undersökningen hänger ihop eller inte.  Det är 

viktigt att ha i åtanke att det finns flera olika slags validitet. Bryman (2011) lyfter fram; 

mätningsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet.  

I grunden handlar både reliabilitet och validitet om hur noggranna mätningarna är. Olika 

författare anser att dessa två har grund inom den kvantitativa forskningen, medan andra 

forskare anser att det kan tillämpas inom kvalitativ undersökning. (Bryman, 2011,s.50-52)  

Inom denna uppsats har det genomförts kvalitativa studier där vi finner att reliabilitet och 

validitet är tillämpbar.  

 

Kvalitativt och kvantitativt 

Inom den kvalitativa metoden eller forskningsstrategin läggs vikten vid huruvida olika 

individer uppfattar sin sociala verklighet, en mer djupgående metod. Inom den kvalitativa 

forskningen betonas ett induktivt synsätt där insamling av fakta ska generar till teori. 

(Bryman, 2011,s.40) Uppsatsen bygger på ett induktivt synsätt där det empiriska materialet 

genererar till en förståelse och översikt om möjligheterna till att skapa en vikingarutt i 

skärgården. 

Kvalitativa undersökningar har genomförts för att lyfta fram och besvara frågeställningarna i 

form av intervjuer och litteraturstudier. Vi använder oss framförallt av kvalitativa metoder för 
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att få en bättre förståelse och för att skapa oss en bild av skärgården kring Scandinavian 

Islands och dess utvecklingspotential.  

Det har genomförts en mindre kvantitativ forskning som en kompletterande metod till det 

kvalitativa, för att få ett bättre grepp om Scandinavian Islands område. Genom studerandet av 

kartor, via riksantivariämbetets fornsök, har det hjälp oss att se vikingaruttens potential till 

utbredning i skärgården. Därifrån har vi kunnat hitta platser med fornlämningar som vi sedan 

använt för att skapa en karta för att placera ut den tilltänkta rutten. Denna kvantitativa 

metodiska inriktning fokuserar på kvantifierbar information vid insamling och analys av 

fakta, där det deduktiva synsättet är dominerande. Med deduktivt synsätt syftar till pröva 

teorier. (Bryman, 2011,s.40)   

 

2.1.1 Primära och Sekundära källor 

Ibland söker forskare efter information som visar sig inte finnas. Detta kan bero på att 

information som funnits kring detta inte har blivit nedtecknad eller har försvunnit med 

tiden.(Holme & Solvang, 1997,s.124) Men för att ta reda på information är det viktigt att 

tänka på sina källor. Källor kan delas upp i primära och sekundära källor. 

Primära källor är information som erhålls från en direkt källa, exempelvis från en intervju 

eller föreläsning. De primära källorna i denna uppsats är från intervjuer med relation till vårt 

uppsatsämne. Holme & Solvang (1997) säger att vid valet av primära källor är det vikigt att 

veta vilket avstånd källan har till informationen som berättas. Till exempelvis är det inte 

säkert att en receptionist kan bidra med lika mycket information kring ett företag såsom 

grundaren för företaget kan göra. 

Sekundära källorna är information som inte kommer direkt från källan, utan införskaffas från 

exempelvis litteratur, internet och artiklar. (Göteborgsuniversitet) Litteraturen som har 

använts i denna uppsats har haft teman som är relaterbara till vårt ämne. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Under detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet för hur informationen till detta arbete har 

införskaffats, och hur vi metodiskt gått tillväga för att kunna besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  

2.2.1 Internetkällor 

Internet har varit en betydelsefull källa vid införskaffandet av material då de bidragit med 

ökad förståelse och information som lett fram till uppsatsens slutsats. De internetsidor som 

har valts i denna uppsats har granskats och funnits som relevanta för uppsatsens syfte och 

frågeställningar. De flesta sidor som har studerats har varit kommunala och organisations 

relaterade. Med hjälp av intervjuer har mycket av den information som erhållits på de utvalda 

internetsidor bekräftats och stärkts vad gäller tillförlitlighet. 

Sökningar har gjorts via Södertörns bibliotekts som har länkat oss vidare till sökmotorer som 

exempelvis google scholar  och DiVA, där olika nyckelord har använts för att få fram tidigare 

rapporter/uppsatser  och artiklar med koppling till uppsatsens ämne.Exempel på ord vid 

sökningar har varit: regionalutveckling, turism, vikingar, cross-border etecetera.  
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2.2.2 Intervjuer 

I detta arbete har vi använt intervjuerna som ett kompletterande hjälpmedel för att införskaffa 

oss kunskap och förståelse för möjligheterna till att skapa en vikingarutt.  

Formen på intervjuer kan skilja sig genom att bland annat vara strukturerade samt 

ostrukturerade. En strukturerad intervju bygger på fasta former där intervjuaren använder sig 

av formulerade frågor. (Dalen, 2007, s.10) En ostrukturerad intervju, enligt Bryman (2011), är 

en intervjuform där forskaren använder sig av en intervjuguide med ett eller flera teman. 

Dessa teman måste inte följas strikt, men finns till som ett hjälpmedel.  

Den intervjumetod som vi genomförde inspirerades mycket av Alvessons (2011) tolkning av 

Fontana och Freys synsätt på ett romanticismiskt ställningstagande.Ett romanticismiskt 

ställningstagande gör enligt  Alvesson:  

”… intervjun mer ärlig, moraliskt sund och tillförlitlig eftersom den behandlar 

intervjupersonen som en like, låter henne uttrycka personliga känslor, och därför presenterar 

en mer ”realistisk” bild än vad som kan avslöjas genom traditionella 

intervjumetoder”(Alvesson 2011, s.23) 

Det romanticismiska ställningstagandet kombinerades ihop med en intervjuform av 

semistruktur. En semistrukturerad intervju kan sägas vara en blandning av de strukturerade 

och ostrukturerad intervjuer. Semistrukturerad intervju är där forskaren använder sig av en 

intervjuguide för att täcka vissa områden eller teman för att på ett sätt kunna styra intervjun. 

Dessa behöver inte följas strikt då denna form av intervju mycket till utseende kan likna en 

vanlig konversation. Syftet med kvalitativa intervjuer, likt den semistrukturerade intervjun, är 

att skapa fylliga samt detaljerade svar, medan den kvantitativa vill få fram snabba svar som 

kan kodas och behandlas. (Bryman, 2011, s.413-415) 

Vid kvalitativa intervjuer är det lätt att informationen som införskaffats vid olika intervju 

tillfällen blir spretiga. Därför anser både Alvesson(2011), Dalen (2007, s.31) och Flowerdew 

& Martin (2005, s.119) att det är viktigt att forskaren har detta i åtanke vid planeringen inför 

intervjuerna. För att underlätta sammanställningen av informationen bör det finnas någon 

form av struktur. Intervjuguiden har i detta fall använts som hjälpmedel för att skapa den 

strukturen. 

Kvalitativa intervjuer kan variera i längd, men det är viktigt att ha i åtanke att korta intervjuer 

kan vara lika bra som de längre intervjuerna. Det kan hända att de intervjuer som blir extremt 

korta kan bero på bristande samarbete och vilja att delta. Därför är sannolikheten mindre att 

denna information kan användas.  (Bryman, 2011, s.428-429) De kvalitativa intervjuerna som 

har genomförts har tillsammans skapat en djupare förståelse och bättre bild hur olika aktörer 

arbetar med att utveckla turism i skärgården, mellan Stockholms län och Åbo. Detta  anser vi 

skapar en allmän bild över hur situationen i skärgården ser ut.  

 

Genomförda intervjuer 

Den första intervjun som genomfördes var med Eric Josephson, samhällsutvecklare på 

Haningen kommun, som arbetat med Scandinavian Islands. Josephson kontaktades på 

uppmaning från Gustaf Onn,  lärare på turismprogrammet, då han ansåg att det kunde vara en 

bra informationskälla för vår uppsats. Intervjun hölls i Haning kommunalhus, där vi använde 

en semistrukturerad intervjuform som var av en konversationskaraktär. Detta valdes för att 

skapa en friare och mer avslappnad intervju. Intervjupersonen var väldigt öppen och gav oss 
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tips om potentiella kontaktpersoner och information om kommunen och vad som fanns i 

området med relation till temat vikingatiden. 

Den andra intervju som genomfördes var med Mikael Larsson, projektledaren för 

Scandinavian Islands, för att få insikt i dennes roll och allmän information kring projektet. 

Genom att intervjua projektledaren kunde vi även utbyta tankar och idéer för att kunna 

komponera ihop skärgården som en turistprodukt i form av en rutt. Intervjun med 

projektledaren skedde genom en semistrukturerad intervjuform som, likt den innan, var av en 

konversationskaraktär. Vi följde tanken att göra upplevelsen kring intervjun mer 

avslappnande så att Larsson skulle få mycket frihet och berätta fritt om projektet. (Dalen, 

2007, s.30)  

Vid dessa intervjuer, som presenterats ovan, användes ett inspelningsverktyg. Detta är ett 

hjälpmedel som är vanligt inom de kvalitativa intervjuerna då forskare har ett intresse av att 

studera vad och på vilket sätt de intervjuade svarar på de frågor som ställts. (Bryman, 2011, 

s.428) Både Josephson och Larsson blev tillfrågade innan intervjuerna genomfördes, då 

inspelning kan upplevas som känsligt för vissa. Inspelningarna från intervjuerna 

transkiberades. Transkriberingen blev ett hjälpande redskap då intervjuerna i sig innehöll 

mycket information som var svår att ta in på plats. Efter intervjuerna tog det cirka sex till sju 

timmar att gå igenom inspelningarna och detta genomfördes direkt efter intervjuerna. Det 

fördes noteringar samtidigt under intervjuernas gång, men transkriberingen hjälpte oss att 

återskapa svaren på ett mer förståeligt sätt. 

En tredje intervju genomfördes via telefon med Mats Geschwind, Storholmens stiftare, som 

sedan följdes upp med ytterligare en intervju och ett studiebesök på plats i vikingabyn. Även 

denna intervju följde en semistrukturerad intervjuform som var av en konversationskaraktär, 

vilket medförde att intervjun kändes avslappnad och informationsrik.  Vi försökte hålla 

intervjun inom vissa ramar genom att använda en intervjuguide med uppsatsens 

frågeställningar och syfte som grund. 

Waxholmsbolaget kontaktades för att få till en intervju med någon som skulle kunna svara på 

turismrelaterade frågor. Via rederiets reception uppstod förvirring, då kvinnan som svarade 

inte kunde hänvisa till en potentiell kontaktperson. En vidare koppling skedde, men då 

personen inte fanns på plats hänvisade receptionisten oss till trafikupplysningen. Där hjälpte 

deras kundtjänst till med att på bästa sätt försöka svara på frågorna som ställdes. 

 

2.2.3 Studiebesök   

Det har genomförts två spontana studiebesök på Visit Skärgårdens resebyrå på Strandvägen 

och Historiska museet på Narvavägen. Under dessa två besök ställdes några få frågor till en 

receptionist på Historiska museet och en informatör på Visit Skärgårdens resebyrå. Ett tredje 

studiebesök genomfördes på Storholmen Vikingaby i Svanberga utanför Norrtälje, där 

observationer genomfördes och följdes av en intervju med Storholmens siftare. 

 

2.2.4 Urval 

Urval är ett sätt att lokalisera de viktiga kontaktpersoner i form av exempelvis företag, som 

kan erhålla väsentlig information till studien och belysa olika infallsvinklar. (Cassel, 2003, 

s.43) Dalen (2007) anser att det viktigt som forskare att ha goda förkunskaper om temat för att 

på så sätt kunna representera temat i olika dimensioner. 
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Interneturval 

Innan urvalet gjordes av intervjupersoner, genomfördes en förstudie i form av Internet 

sökningar. Vid urvalet av webbsidor som valdes togs det först fram information relaterad till 

uppsatsens tema. Denna information studerades och granskades för att vi skulle kunna skaffa 

oss bra förkunskaper innan intervjuerna och för att kunna sålla ut potentiella kontaktpersoner 

som ansågs vara viktiga källor. De webbsidor som valdes efter att intervjuerna var 

genomförda har istället mestadels valts för att komplettera informationen från intervjuerna, 

och för att ge en bra grund till den information som behövs för att kunna besvara uppsatsens 

syfte och frågeställningar. Dessa webbsidor har studerats när det gäller utgivare och vi finner 

att de sidor som har valts är tillförlitliga. 

 

Intervjuurval 

Valet att först ta kontakt med projektledaren för Scandinavian Islands föll naturligt, då vi 

skriver ett examensarbete åt dem. Samhällsutvecklaren kontaktades på uppmaning av en 

lärare, vid Södertörns Högskola, och på grund av Haninge kommunens centrala roll i 

samarbete med Scandinavian Islands, då Haninge kommun är leadpartners. Kontakterna med 

dessa två män gav upphov i ytterligare tips om andra personer inom Scandinavian Islands 

skärgårdsområde. Utifrån deras tips skedde ett snöbollsurval, där vi valde att kontakta 

personer från: Visit Åland, Turku Touring, Visit Väståbolands stad. Snöbollsurval är en 

urvalsprocess eller ett tillvägagångssätt som innefattar kontakter med ett antal utvalda 

personer som troligen kan hjälpa till att besvara uppsatsen syfte och frågeställningar. Utifrån 

dessa befintliga kontakter kan forskaren få ytterligare uppgifter om andra individer som kan 

vara till god hjälp. (Bryman, 2011, s.434, 654)  

Utöver de kontakter vi blev tipsade om tog vi kontakt med tre befintliga vikingabyar kring 

Scandinavian Islands skärgård; Storholmen Vikingaby, Fibula Vikingaby och Rosala 

Vikingaby. Till dessa skickades frågor via e-post som vi önskade få besvarade. Efter att inte 

erhållit någon konkret respons från någon av vikingabyarna valde vi att kontakta Storholmen i 

Norrtälje via telefon. Storholmen valdes då de geografiskt låg inom ett mer rimligt avstånd för 

att genomföra ett studiebesök och kändes behövligt för att kunna uppskatta hur en vikingaby 

fungerar och ser ut. 

För att få en inblick i hur transportsystemet är utformat i Stockholms skärgård och hur 

relationen till skärgårdens besökare uppfattas, kontaktades Visit Skärgårdens resebyrå och 

Waxholmsbolagets trafikupplysning. Under samma dag besöktes även Historiska museet för 

att vi skulle skapa oss en bättre bild av vikingars framställning. 

 

Urval av skärgårdsöar 

På riksantikvarieämbetets webbsida har vi kunnat specialisera våra sökningar och anpassat 

dem efter det område och tidsepok som uppsatsen bygger på. Efter att ha lokaliserat 

fornlämningar av gravfält och runristningar i Stockholm läns skärgård har vi valt ut några öar, 

som vi har placerat ut på en egen karta framställd via ett Google konto. På kartan har vi även 

markerat ut befintliga vikingabyar som ligger inom Scandinavian Islands område. Kartan 



S i d a  | 9 

 

 
 

visar var platserna som de utvalda vikingabyar och de valda skärgårdsöarna är belägna. Med 

denna karta vill vi försöka visa på skärgårdens potential att skapa en tematiserad rutt. 

 

2.3 Källkritik 

2.3.1 Intervju och transkribering 

Valet av intervjuform är inte alltid helt lätt och kommer inte helt utan problematik. Utan en 

strukturerad intervjuform är det lätt att irrelevant fakta uppkommer, som gör att det blir lätt att 

komma från huvudämnet. Är inte den intervjuade villig att öppna sig, kan det leda till att 

viktig information uteblir som kanske kunnat komma med ifall en annan intervjuform 

använts.  

Vi valde att transkribera våra intervjuer, då det är lätt att viktig information eller iakttagelser 

kan glömmas bort eller passeras som oviktigt då det endast förs noteringar under intervjuerna. 

Alla iakttagelser är värdefulla för det slutliga resultatet.  (Dalen, 2008, s.67) Detta är något vi 

tänkt på mycket inför och även efter en genomförd intervju. Diskussion mellan oss författare 

utfördes alltid före och efter intervjuerna för att fånga bådas reaktioner kring de svar som 

givits.  

Enligt Bryman (2011) är det viktigt som forskare att vara medveten om att det kan uppstå 

problem innan och under intervjuns gång vid användandet av inspelningsinstrument. 

Användning av inspelningsinstrument vid en intervju kan medföra att den intervjuade 

personen upplever orolighet som kan leda till att information hålls tillbaka. Det kan hända att 

den intervjuade personen inte vill bli inspelade, och då är det viktigt som forskare att 

accepterar detta och vara beredd på att få genomför intervjun utan inspelningsinstrument.  

Transkribering av intervjuer är även en mycket tidskrävande processen och vilket kan ses som 

ett problem. Enligt Bryman (2011) är viktigt att kunna avsätta tid för detta då det kan vara 

problematiskt att överföra tal till skrift språk.(Bryman, 2011, s.429-430) 

 

2.3.2 Internetkällor 

Vid införskaffandet av information via internet, är det viktigt att ha i åtanke att internet är en 

rätt ny företeelse. Mängden information är enorm och kan analyseras både kvantitativt som 

kvalitativt. Bryman (2011) lyfter fram Scotts tankar kring de fyra kriterier som är viktiga att 

vara medveten om vid användandet av internet som informationskälla. Dessa fyra kriterier är; 

- att se över vem som har skapat internetsidan, och på så sätt se om källan tillförlitlig. 

- att vara kritiska vid användande av internetkällor, då den information som finns 

tillgängligt kanske inte är tillförlitlig. 

- att internetkällan ska var presentabel. Detta beror på att internet är i ständig förändring 

och det kan medföra att samma sida kanske inte existerar vid ett återbesök.  

- att det språk som används på vissa internetsidor kan var svåra att förstå utan att 

individen har en djupare förståelse för det ämne som diskuteras på webbsidan. 

(Bryman, 2011, s.499-500)  

Ytterligare rekomendationer vid val av internet som en informationskälla är det viktigt att 

vända sig till internetsidor som är relevant till forskarens frågor. Det gäller som forskare att 
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finkamma nätet med sökmotorer. Via sökmotorer söker forskaren med hjälp av nyckelord 

efter hemsidor som kan vara relevanta för studien.  Som tidigare nämnt; förändras, försvinner 

samt skapas nya internetsidor hela tiden, därför är det viktigt att granska sidan innan den 

används till undersökningen.(Bryman, 2011, s.582-584) 

 

2.3.3 Teorier och tidigare forskning  

Här nedan följer en kort presentation av de utvalda teorier och tidigare forskning och hur det 

har använts för att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Harvardsystemet har 

även använts för att förenkla det för läsaren att se vad som är kopplat till andra forskares 

tankar och värderingar och vad som kommer ifrån oss författare. (Högskolan i väst, 

2005)För att själva få en bättre uppfattning om vad teori är och inte, så har två artiklar av 

författarna Llewelyn (2003) och Sutton & Staw (1995) granskats. Dessa författare har 

kommit att bli ett stöd vid sållning av teorier och tidigare forskningar. 

Harvardsystemet har använts i detta arbete för att göra det lättare för läsaren att direkt i texten 

kunna urskilja våra egna tankar och värderingar ifrån andra forskares. 

Cassel (2003) använder i sin studie mat som en regional utvecklingspunkt. Utifrån detta tänk 

använder vi oss av vikingar som en förutsättning till att kunna stärka regionen kring 

Scandinavian Islands. Denna studie har fått stor uppmärksamhet och genomslagskraft vad det 

gäller att utveckla en region och det känns relevant i denna uppsats. Utifrån Cassels studie 

skapas en förståelse hur ett tema kan lyfta och utveckla en region, och med hennes tanke en 

förståelse om hur vikingarutt kan utvecklas.  

Hägerstrands (1987) spelplan används i denna uppsats som en del i att förklara de olika 

rollerna och den problematik som kan uppstå med olika länder i mellan när de möts i en 

exempelvis viktig fråga eller mer fysisk plats som skärgården. I Hägerstrands tankar om 

schackbrädet vill vi visa på de svårigheter när det gäller att binda samman de fysiska 

infrastrukturen mellan Sverige, Åland och Åbo, och hur det kan leda till problem i skapandet 

av vikingarutten. Vi är väl medvetna om att källan är relativt gammal, men trots detta finner 

vi den som tillförlitlig, då teorin kan appliceras på ett brett ämnesområde.  

Med Richards (2007) bok Culturall tourism lyfter vi upp och visar på hur en temarutt kan se 

ut och vad som bör tänkas på vid en planering och utformning av en sådan. Med hans tankar 

om hur en rutt kan se ut, skapades idéer om hur en potentiell vikingarutt kan utformas, likt en 

checklista och klassificeringar efter vad för typ av rutt som vikingarutten hamnar under. Även 

Svenssons (2003) resultat i hennes studie kring en cykelrutt används för att dra liknelser med 

vad en vikingarutt skulle kunna resultera i. 

Ur Elbes (2002), Grängsjös (2001), Müller (2007) och Church & Reid (1999) studie lyfter vi 

upp vikten av samarbete på en destination och vid utvecklandet av en. De visar på hur viktigt 

det är med samarbete mellan olika parter för att få en destination att fungera och utvecklas. 

Graffmans (Graffman.se) utvecklingsmetod, kraftprocess, är en metod som kommer användas 

för att skapa en förståelse hur viktigt det är med samarbete med alla parter på en destination 

och att kommunicera parter emellan.  

Eriksen (1996) studie kring identitet används för att betona vikten av att utveckla en 

vikingarutt, då vikingar är en del av många människors historia och ursprung. Att det är en del 

av identiteten hos besökarna. Med denna vill vi ta hjälp att visa på hur identiteten kan kopplas 

till en plats och hur detta kan spegla valet av resemål. Stolterman (2007) hjälper till att stärka 

Eriksens (1996)  tankar kring historiens betydelse för vår identitet.  

http://www.graffman.se/
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Karlssons (1994) studie om natur och kultur som turistprodukt används som ett sätt att stärka 

vikten av att använda kultur och natur som en del av vår turistprodukt – det vill säga 

vikingarutten. Att betona kultur och den kringliggande naturen kan vara en resurs som 

behöver lyftas fram mer och stärka en region och skapa en ny turistprodukt. Kultur som för 

oss upplevs som vanliga och inte av lika stort intresse, kan vara väldigt uppskattat hos mer 

internationella såväl andra nationella besökare.  

Mossbergs (2003) teori om upplevelserum används för att visa på hur viktigt det är med ett 

strategiskt arbete, och att få själva rummet där upplevelsen utspelar sig att skapa en positiv 

och extraordinär upplevelse hos kunden. Med Mossbergs listning av vad som bör finnas i ett 

besök, och dess vikt för en längre och bekväm vistelse, används för att skapa en förståelse för 

vad som bör innefattas i en vikingarutt för att skapa en bra turistprodukt/destination. Hennes 

klassificering av upplevelserum hjälper till att skapa en bättre förståelse för vad för typ av rum 

som vikingarutten utspelar sig inom.  

Grundberg (2001) tar i sin rapport upp hur historiska attraktioner har resulterat i förbättringar 

för kultur- och naturlandskap. Här görs kopplingar till hur svenska natur- och 

kulturlandskapet skapas. I denna uppsats används författarens tankar kring hur en historisk 

attraktion, som exempelvis en vikingarutt, skulle kunna lyfta ett område såsom i skärgården 

mellan Stockholms län och Åbo. Molin (2007) och Skoglund (2007) hjälper med sina 

rapporter att skapa förståelse kring kulturbegreppet, vilket känns viktigt då vi integrerar två 

nationer med liknande kultur. 

Sheridan m.fl. (2009) visar med sin artikel på vilka effekter som turism i ett öområde kan 

bidraga med. Exempelvis på ökad ekonomi och vinst för lokalbefolkningen, och samtidigt på 

vikten av att bevara något av kulturellt värde. Detta bidrar med att visa på hur en vikingarutt 

kan användas för att skapa ett liknande förhållanden inom skärgården, och vad det kan 

resultera i eller få för effekter. 



S i d a  | 12 

 

 
 

3. Teori 

Här ned presenteras de teoretiska referensramarna som används för att besvara uppsatsen 

syfte och frågeställningar.  

3.1 Region och rum 

Cassel (2003) tar i sin bok, Att tillaga en region, upp problematiken kring att turismen i viss 

mån inte alltid bidrar med ekonomisk vinst till själva regionen utan att dessa vinster ”läcker 

ut”. Detta på grund av att många turister inte köper sina varor eller tjänster på den 

destinationen som de reser till. (Cassel 2003, s. 153) Vikt läggs på betydelsen av varumärket, 

konsumtionen av upplevelser och av regionala profiler på destinationen för att den ska bli en 

mer bidragande effekt i näringslivet och för att placera ut sig på kartan. Hon lyfter fram 

rumsbegreppet som ett hjälpmedel till att beskriva och skapa förståelse för regionen. Rummet 

kan definieras som absolut eller abstrakt, där det absoluta rummet har en tydlig struktur och 

det abstrakta rummet en mer diffust utformning. (Cassel 2003, s. 25-26)  

Hon utgår från resonemanget att ett områdes utveckling gynnas mer av turismen, då de 

produkter som turisterna konsumerar har ett högt tjänsteinnehåll och ett högt förädlingsvärde
2
. 

Detta kan förebyggas genom att bland annat försöka använda sig av de resurser som regionen 

redan tillhandahåller och bygga på dem. (Cassel 2003, s. 153)   

Cassel (2003) skriver att synsättet på region har förändrats från att det tidigare setts som 

avgränsande enheter, till att idag ses som socialt skapad och föränderliga konstellation. 

Tankesättet kring regioner har länge speglats i människans tankesätt som kunnats studera 

långt tillbaka i tiden.  Redan i början på 1900-talet blandade författare in kultur och natur när 

de skulle beskriva regioner. Med tiden har tankesättet förändrats samtidigt som det på ett sätt 

fortsatt i liknande banor. Mycket har spelat in i egenskap av olika perspektiv och 

utgångspunkter. Att säga att en region därför måste följa visa krav blir svårt, då det är mer en 

önskan än en sanning att alla regioner följer en regional homogenitet. (Cassel 2003, s.27) 

Cassel tar i sin bok upp ”en process varifrån en region kan uppstå och utvecklas med 

utgångspunkt i fyra analytiska separerade men sammanhängande praktiker” (Cassel 2003, s. 

28). Dessa fyra är ”skapandet av territoriell form, symbolisk och institutionell form, samt 

etableringen av regionen i människors medvetande och som enhet i ett regionalt system” 

(Cassel 2003, 28-29). Dessa behöver inte följas i denna ordning och kan överlappa varandra i 

skapandet av en region.  

 

3.2 Upplevelserummet 

Mossberg vill i sin bok framföra hur viktigt det är att företag arbetar strategiskt med 

marknadsföring, för att på så sätt få kunden att uppleva en positiv känsla eller en extraordinär 

upplevelse. Eftersom dagens konsumtionsmönster inte ser likadana ut, väljer kunden idag 

andra sätt att njuta och slappna av på än vad de har gjort under de senaste decennierna.  

(Mossberg, 2003, s.14) 

Mossberg hävdar att omgivningen där en upplevelse utspelar sig är vikig att den innefattar 

alla viktiga komponenter för en vistelse som exempelvis logi, restaurang, evenemang och 

                                                           
2
 Värdet av de varor och tjänster som ett företag producerar minus värdet av de råvaror, halvfabrikat och 

liknande som företaget köper från andra företag. Det är med andra ord det värdetillskott som skapas i företaget 

med arbete och realkapital. (källa: Nationalencyklopedin, b)  
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andra nöjesrelaterade anläggningar som nöjesparker med mera. Detta är viktigt för att 

besökaren ska kunna stanna på platsen under en längre tid. (Mossberg, 2003, s.109)  

Enligt Mossberg finns det olika typer av upplevelserum. Dessa är permanenta, icke-

permanenta och upplevelseområden.  

- Permanenta upplevelserummet innefattar fasta anläggningar i form av konserthus, 

hotell, idrottsarena, museer, teatrar med mera, där själva arenan kan vara den centrala 

delen i upplevelsen.  

- Icke-permanenta upplevelserummet kan exempelvis vara utställningar och evenemang 

som arrangeras i temporära byggnationer.  

- Upplevelseområdet ses mer som en större geografisk plats, en destination där både 

permanenta och icke-permanenta anläggningar eller evenemang finns. Ett område med 

naturliga och konstruerade attraktioner som är upprätta med syftet för att locka 

besökare. Ett område där besökare kan både äta, bo, åka samt göra. (Mossberg, 2003, 

s.114-119)  

 

3.3 Kulturgeografisk integration 
En teori som används utgår från Torsten Hägerstrands tankar inom regionalgeografin där det 

gamla och nya kulturlandskapet kan jämföras likt en spelplan. Tankarna speglar sig i att 

spelplanen i det gamla kulturlandskapet har sina regler och följer sin egen struktur, men när 

en ny aktör kommer in i bilden kan dessa regler komma att ändras och så även spelplanen. I 

denna uppsats kommer Skärgårdsöarna inom Scandinavian Islands att få symbolisera den 

äldre spelplanen och vikingarutten den nya.  (Hägerstrand, 1987, s.8-11) 

 

3.4 Identitet  

Eriksen ställer sig frågan; ”Vad är det som gör historierna om det förflutna så viktigt för 

människor över hela världen?” och besvarar den med att säga att vårt förflutna är en vital del 

och att historien ger oss en berättelse om vilka vi är, samt ger oss en identitet. (Eriksen, 1996, 

s.17) Detta lyfter även Stolterman (2007,s.7-8) i sin artikel, att vår historia är en värdefull 

tillgång och utan den skulle vi stå ostadigt, och leda till förvirring. Genom tiden har olika 

händelser utspelat sig, men dock har endast fåtal plockats ut och tematiserats och på det viset 

blivit en del av ett ”gemensamt kulturarv”. (Eriksen, 1996, s.49)  

För att det ska finnas en personlig identitet är det viktigt att minnet existerar eller en personlig 

biografi. I sin bok referear Eriksen (1996) till David Hume som ansåg att utan minnet så 

skulle människan inte kunna skapa en föreställning om vad som har resulterat till vilka vi är. 

(Eriksen, 1996, s.51-52) 

Idag finns det aktiviteter som frikopplar individen från rummet som exempelvis Internet, 

transnationella företag, Kabel-TV, FN med mera. Det skrivs alltid ny historia då varje plats 

har många röster, och med det många förflutna, det råder ingen total homogen förluten tid. 

Trots alla olika historier är dagens människa intresserade av det förflutna som tar uttryck med 

koppligar mellan det förflutna och platsen. Vetskapen om platsen med en koppling till en 

speciell händelse tilldelar platsen en betydelse, som exempelvis att ens förfärder vistades på 

exakt samma plats. (Eriksen, 1996, s. 75) Att skapa en levande berättelse gör verksamheten, 
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platsen, mer synlig och kan stärka ett företags eller en destinations varumärke. Att framställa 

en bra berättelse kan frambringa liv åt produkten eller tjänsten.(Stolterman 2007,s.7-8) 

Museum är ett modernt hjälpmedel för att låsa kulturella strömmar i tid och rum, en plats där 

det samlas ett mystiskt förförflutet i form av föremål. Alla länders museer har en gemensam 

nämnare, nämligen att de framställer folkets förflutna,  alltifrån forntidens storhet till heroiska 

händelser. Skapat en plats med stolthet och förståelse hur utvecklingen har skett.(Eriksen, 

1996, s.77-78) Med den alltmer globaliserade världen har tiden delats upp i forn-, nu- och 

framtider. Enligt Eriksen börjar platsen att fragmenteras och förlorat en del av sin homogena 

karaktär. Även så har det blivit viktigt att skapa en fast plats som kan kopplas till den tid som 

spelar en viktig roll i vår identitet.  (Eriksen, 1996, s. 79) Han exemplifierar i boken om den 

egelska landsbygden att, även om den är modernaiserad och genomgått förändringar, så finns 

det en äkta kontenta som har funnits i flera hundra år. (Eriksen, 1996, s.83) Med FN organet 

UNESCO:s arbete med kulturminnesvård har gjort det möjligt att kartlägga och bevara 

kulturminnen som tillhör hela mänskligheten. En samling av platser och föremål som vittnar 

om försvunna tider. (Eriksen, 1996, s.85-87) 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Tema rutter 

Tematiserade rutter definieras enligt Richards (2007) som en turistprodukt som förknippas 

med ett tema där naturliga och producerade attraktioner kan nås med olika transportmedel. 

(Richards 2007, S.132) Temat i en turistled är den primära för attraktionen, men det är också 

viktigt att tänkta på det som ligger runt omkring då det ses som en sekundär attraktion. 

Tillsammans skapar det primära och det sekundära, helheten i upplevelsen.  

För att det ska fungera över gränserna är det viktigt att det finns ett starkt samarbete. Richards 

(2007) listar upp fyra krav för att ett gränsöverskridande samarbete ska fungera. Dessa är 

ständiga kontakter mellan samarbetspartnerna, upptagandet av olika intressen och värderingar, 

utveckla gemensamma lösningar och utveckla samt implementera en gemensam 

utvecklingsplan som kan leda till en bra dynamik mellan parterna. (Richard 2007, s.135) Att 

samarbetspartnerna skapar en rutt där temat kan identifieras över respektive gränser, kan 

förstärka produkten för turisterna. Produkten förstärks även ytterligare om de tilltänkta 

målmarknaderna kan identifiera sig med temat. Sevärdheterna längs turistleden kan delas upp 

i olika grupper utifrån hur de har skapats och vilka syften de tjänar: 

Grupp 1 tillhör de attraktion som inte är direkt skapade utifrån turisten som exempelvis slott, 

kyrkor, geografiska platser etc. 

Grupp 2 tillhör de attraktioner som har blivit framställda för turistiska ändamål, som 

exempelvis museum, evenemang, temaparker etc. 

Grupp 3 tillhör de turistiska och kulturella tjänster som kan finnas längs leden, men som inte 

behöver vara kopplat till temat. Dessa kan till exempelvis vara boende, restauranger, 

båtuthyrning etc. 

Grupp 4 tillhör informationstjänsterna som bidrar turisten med information, som till 

exempelvis informationsbyråer, webbplatser etc. 

Grupp 5 tillhör statliga och icke-statliga organisationer som finns runtom leden i form av 

kommuner, turistorganisationer, kulturaktiviteter etc. (Richards, 2007) 

Att en temarutt kan leda till positiva effekter för ett område visar bland annat Svensson (2003) 

i sin rapport. Där presenterar hon att Töreboda kommun, i och med införandet av cykelturism 

i form av ett led längs med Göta kanal, har resulterat med en ökning i både turistantal och 

antalet sysselsättningar för de boende i området. 

 

4.2 Utveckling bland skärgårdsöar  

Med globaliseringens utbredning har många av landsbygdens traditionella produktioner i form 

av jordburk hotats. Turismen har blivit likt en ”lösning” för att den traditionella produktionen 

ska fortleva på de mer rurala områdena. Detta kan ses på många väletablerade 

turistdestinationer, som bland annat Kanarieöarna. På Kanarieöarna har vinturismen blivit en 

ny och mer nischad form av turism, än den redan existerande massturismen, som har påverkat 

ögruppens ekonomi i den form att den har generatet till flera arbetstillfällen för många av de 

fastboende i de rurala landbygdsområdena.  (Sheridan, Alonso, & Scherrer, 2009, s.292) 

Att kunna utveckla samt göra det tillgängligt för vinrutter eller vinturism har det blivit en 

viktig del i processen att locka till sig allt fler besökare till landsbygden på turistdestinationen. 

Detta kan generera gynsamma fördelar för bygdens lokala ekonomi och samhället i allmänhet. 

Genom att producera evenemang som exempelvis vin- och matfestivaler, med de lokala 
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produkterna, kan möjligheterna öka till att skapa en identitet för destinationen i det lokala 

samhället. Trots de positiva sidorna finns det även negativa följder, som exempelvis att det 

kan leda till ökad markexploatering, ökad trafik, ökad vatten anvädning, eller skador på den 

kringliggande omgivningen, på grund av vingårdens omfattande planteringsbredd. (Sheridan, 

Alonso, & Scherrer, 2009, s.292.)  

Vinet har en lång tradition på Kanarieöarna och är en del av dess kultur och jordbruksarv. 

Tillsammans har tio regioner i skärgården skapat en led med vinproduktion, där fem är 

lokaliserade på Teneriffa och en på La Palma. Förutom att skapa arbetstillfällen har denna 

form av satsning gjort det möjligt att hjälpa samhällets att bevara dess grund. Denna nicshning 

ger ögruppens turister mjöligheten att finna ett annat alternativ till nöjes aktiviteter utöver 

charterresandet.  För att vinturismen ska bli en viktigt ekonomisk källa till utveckling är det 

viktigt att vinindustrin själva engagerar sig, både vad gäller turismindustrin och det bredare 

samhället. Det behövs kontinuerliga och nära relationer mellan vinproducenterna och 

samhället för att utöka potentialen och minska de negativa effekterna som kan följa. 

(Sheridan, Alonso, & Scherrer, 2009, s.293-294) 

Det utmaningar som vinindustrin på Kanariöarna står inför är företagens konkurrenskraft som 

stör samarbetet som behövs för att destinationsbaserad turism, som vinturism, ska lyckas 

fungera. Ytterligare en utmaning är generationskifte, där många unga väljer att söka yrken på 

annat håll, vilket kan hota den traditionella vinodlingen och den vinbransch som finns. 

Dessutom kan massturismen orsaka att markvärdet stiger, som i sin tur kan leda till att de 

landsbygs producerade produkterna  försvinner. Det är viktigt att upprätthålla nära relationer 

mellan vinproducenterna, lokala samhället och turistnäringen för att se till att vinturismen 

fortlever och kan stärka landsbygdens utveckling och Kanariöarnas identitet.  (Sheridan, 

Alonso, & Scherrer, 2009, s.301)  

 

4.3 Natur och kultur som turistiska produkter  

I Karlssons (1994) bok tar han upp om hur natur och kultur kan användas som produkter inom 

turistnäringen. Han säger att det är viktigt att det måste finnas en efterfrågan, ett socialt och 

kulturellt behov, för att det ska vara möjligt att skapa turistattraktioner, men dock måste det 

även finnas kunskaper för att ta del av dessa resurser på bästa sätt. Som ett exempel tas 

sportfiske upp som en stor attraktion och de har lockat stora grupper internationella besökare 

till staden Karlstad, medan invånarna själva inte upplever denna aktivitet som intressant. 

Denna stora dragningskraft berodde på att kommunen hade kontakter med reseoperatörer i 

respektive land som i sin tur hade goda kontakter med sportfiske intresserade människor. En 

annan faktor var det att Karlstad har ett av Europas största sötvattendelta som är en gynnsam 

miljö för olika fiskarter. Detta visar på att det är viktigt att utnyttja sina resurser, som kanske 

inte de lokala ser som intressanta, som exempelvis runstenar och vikingalämningar, men som 

andra kan upplevas som en stor och betydelsefull attraktion och upplevelse.(Karlsson, 1994, 

s.136) Med detta exempel vill Karlsson visa på hur en företeelse i naturen kan bli en 

naturresurs, och i sin tur en stor turistattraktion. I rapporten lyfter Karlsson fram MacCannell 

tankar om vad en turistattraktion bör innefatta: en turistkategori, en plats med resurser som 

denna turistkategori efterfrågar eller har behov av, och till sist betydande personer samt 

massmedial uppmärksamhet som riktar sig mot de potentiella besökarna.(Karlsson, 1994, 

s.137) 

Karlsson försöker i rapporten skapa en förståelse vad naturturismen är och innefattar och 

säger att det finns tre former; naturen utgör både mål och arena, naturen utgör målet för 
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verksamheten och naturen utgör som en arena för verksamheten. Detta visar på att naturen är 

en resurs som kan används på många olika sätt. (Karlsson, 1994, s.148)  

Kulturarvet har växt kraftigt på senare tid och blivit likt en industri, även kallad ”The heritage 

industry”, där samhällen lever mer och mer på sin historia än de resurser som finns idag. 

(Karlsson, 1994, s.161) Hembygdsrörelsen har haft en stor betydelse för uppbyggande av 

denna industri, och kulturturismen har även den fått en alltmer ökad betydelse i många länder 

som exempelvis Sverige. Den svenska debatten om kulturturismens betydelse sedan slutet av 

80-talet, påverkats starkt av den brittiska ekonomen John Myerscoughs studie om kultur och 

dess ekonomiska effekter. Denna studie visade på att den kulturella sektorn har haft en positiv 

påverkan, inte bara på regionens image, utan även på Storbritanniens ekonomiska utveckling, 

vad det gäller exempelvis arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. (Karlsson, 1994, s.162)  

 

4.4 Kulturturism  

Skottland är ett av de länder som satsat mest på att utveckla en kulturturism med inriktning på 

sin historia, kulturmiljö och kulturarv. Ett av syftena med Grundbergs rapport är att studera 

hur de arbetar praktiskt med att utveckla arkelogiska kulturminnen till besöksattraktioner i 

Skottland och vilka erfarenheter som gjorts.(Grundberg, 2001, s.4) 

Skottland är idag ett av de mest framträdande och välutvecklade länderna i Europa med en 

tydlig inriktning på natur- och kulturturism, där den har haft en särskilt stor betydelse för den 

skotska landsbygden. I rapporten jämför Grundberg Skottland med Sverige där de båda 

länderna har likheter vad berör exempelvis den industriella verksamhetens dominans. Där 

Skottland likt Sverige har ett rikt kulturarv inom den industriella sektorn.(Grundberg, 

2001,s.5)   

På den skotska landsbygden har det utvecklats en infrastruktur av historiska besöksmål. Där 

det har upprustats med skyltningar, informationsbyggnader, men även lett till vård och skötsel 

av den skotska landsbygden. Grundberg säger att i Sverige har denna utveckling inte skett så 

markant som i Skottland, utan i Sverige sker förmedlingen av kulturmiljön och de anlag som 

finns till kulturturism är istället sammanträngda till museer i städer. (Grundberg, 2001, s.2)  

Begreppet kultur har med tiden påverkats av nutida influenser av livsstilar. (Skoglund, 2007) 

Kultur benämns ofta som kulturarv i form av äldre konstruktioner som byggnader, miljöer, 

traditioner, seder och bruk, musik, konst med mera. (Karlsson, 1994, s.148-149) Skoglund 

(2007) påpekar i sin rapport hur människor tycks bind allt till kultur, genom att koppla 

samman sina intressen som exempelvis schlagerkultur, hockeykultur etcetera. Han pointerar 

att det sker misstolkningar i definitionen kultur och att det är en viktig faktor till samhällets 

utveckling. Det kulturella begreppet är något som innefattar historia, identitet, forskning, 

lärande och kreativitet. Skoglund (2007) betonar i sin rapport  att exempelvis hockey är en 

form av kultur, men att det är viktigt att koppla ihop hockeykulturen med de begrepp som 

kultur innefattar. 

Kulturarv är något som har kommit att användas flitigt inom turistnäringen för att höja 

besöksstatistiken. Historier har oftast uppdiktats kring dessa, vilket i vissafall har kommit att 

påverka museernas trovärdighet. Detta kan  resultera i att de verkliga kulturarvet hamnar i 

skymundan för det fiktiva. Skoglund (2007) påpekar att det är viktigt att vara kritisk till 

kommersiell kultur. Huvudmålet med resan ska vara kulturarvet och inte de fiktiva 

historierna. Molin (2007) delar inte Skoglunds tankar helt, då han  inte tycker att det alltid 
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spelar någon roll ifall besökarna dras till de kommersiella attraktionerna som inte återspeglar 

kulturarvet. Att besöka en plats med  historiska kulturarvframbringar oftast någon kunskap.  

 

4.5 Samarbete  

Samarbete är oerhört viktigt för att skapa en hållbar turistdestination och det brukar skiljas 

mellan permanenta och temporära samarbetsformer. Permanenta samarbeten leder till en mer 

hållbar och långsiktig turistdestination, vad det gäller resurser, marknadsföring med mera. Det 

blir lättare att upptäcka händelser så att de kan åtgärdas snabbare. Elbe exemplifierar Småland 

och fokuserar på destinationen som helhet. Han syftar på att permanenta samarbeten främjar 

den pågående verksamheten inom en destination, exempelvis genom att kost och logi 

relaterade verksamheter blir en del bland de fasta attraktionernas samarbeten.(Elbe, 2002, 

s.85-108) Temporära samarbeten rör samarbeten som exempelvis tillfälliga evenemang. (Elbe 

2002) 

Grängsjö (2001) skriver att inom destinationen har varje företag och organisation olika nivåer 

av egna mål och motivationer som påverkar slutprodukten som turisten konsumerar. Enligt 

hennes undersökning, fann hon att det råder olika uppfattningar om vad destinationen 

producerar. En destination är inte bara en produkt utan en komposition av flera produkter.  

Om begreppet destination är abstrakt och skiljer sig mellan företagen på platsen är det svårt 

att få turistföretagen att engagera sig i det gemensamma. Alla företag, stora som små, 

påverkar turistens totala upplevelse på destinationen. För att de produkter som finns på 

destinationen ska vara möjlig att konsumeras, är det viktigt att företag och offentliga 

verksamheter har samsyn på omfattningen av de produkter som finns på destinationen. 

Grängsjö uttrycker sig att destinationer har en hierarkisk struktur där mer avlägsna företag, 

som befinner sig längre bort från den centrala punkten, är minde engagerade i destinationen. 

Gränserna, inom denna hierarkiska struktur, kan orsaka att en destinationens gränser måste 

vara rörliga och att gemensamma frågor utgör gränsen.(Grängsjö, 2001, s.187-203) 

Kraftprocessen är en metod och en arbetsform som syftar, enligt Graffman (Graffman.se), till 

att integrera samt organisera en resemålsutveckling. Målet med metoden är att skapa ett 

långsiktigt stärkt resemål med konkurrens- samt attraktionskraft genom att öka samarbetet 

mellan platsens näringsliv, kommun, intresseorganisationer och invånarna, men även att skapa 

ett gemensamt engagemang och ansvarstagande för platsens framtida utveckling. 

Kraftprocessen beskriver hur man kommer fram till det som ska göras för att skapa ett starkt 

resemål, inte vad som bör göras. Det är viktigt inom denna metod att alla aktörer på 

destinationen engagerar sig och tar ansvar för utvecklingen. De ledord som denna process 

grundar sig på är dialog, delaktighet samt samverkan.  

- Dialog syftar till att alla aktörer på resemålet konverserar och byter erfarenheter och 

uppfattningar sinsemellan för att på så sätt skapa en ökad förståelse och information. 

Med detta se nya möjligheter som kanske annars inte skulle kunna upptäckas.  

- Delaktighet handlar om att alla aktörer ska kunna vara med och påverka olika beslut 

samt resultat. 

- Samverkan är en forma av samarbete med en djupare betoning som bygger på 

engagemang, öppenhet, delaktighet och ansvarstagande. I denna samverkan arbetar 

samtliga med gemensamt uppsatta mål, där att alla, enskilt som kollektiva, tar ansvar 

för att få dessa mål uppnådda.  
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Problematiken som råder när organisationer och projektgrupper skapas är att alla aktörerna 

oftast har olika syften, intressen och mål. Müller (2007s.11-14) lyfter fram Russell och 

Faulkners tankar om de konflikter som kan uppstå vid planering, på grund av parternas 

olikheter vad gäller ambitioner, innehåll eller timing. Trots att det finns olika viljor och mål, 

så är det viktigt att vara medveten om att det finns ett beroende mellan den offentliga sektorn 

och entreprenören. Entreprenören skapar tillväxt och utvecklingen, men för att det ska var 

möjligt är det viktigt att de erhåller samhällets stöd i form av tjänster och infrastruktur.  

Vid kraftprocessens början bör det finnas parter i organisationen eller projektgruppen som tar 

den ledande och styrande rollen. Det är viktigare att börja med innehållet än själva formen. 

Det rekommenderas att låta samarbetsformen utvecklas stegvis i processens utveckling, för 

om alla vet vad de vill åstadkomma är det lättare att fördela rollerna samt ansvarsområdena. 

Om det finns ett tillit, dialoger och går i samma riktning med samma syfte och mål kan det 

leda till en lyckad kraftprocess, och kan skapa en grund för att ständigt vidareutveckla 

destinationen. (Graffman.se) 

Vid cross-border samarbeten är det viktigt att inte fördjupa sig för mycket inom ett bara ett 

visst specifikt område. En integration innehåller flera dimensioner, såsom sociala, kulturella, 

politiska och ekonomiska dimensioner, som alla är viktiga att tänka på för ett väl fungerande 

samarbete. (Church & Reid 1999) 
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5. Undersökning 

5.1 Scandinavian Islands 

Scandinavian Islands är ett etablerat destinationsvarumärke och är namnet på det projekt som 

togs i form år 2005 i Haninge kommun. Det är ett gemensamt namn för skärgården mellan 

Stockholms län och Åbo. Projektet har som syfte att binda samman skärgården tillhörande 

Stockholms län, Åland och Åbo, som tillsammans totalt består av 90 000 öar och skär. 

(Scandinavian Islands, a) Tillsammans har regionerna i detta projekt huvudsyftet att 

marknadsföra sig främst mot de internationella målmarknaderna Nederländerna, Tyskland och 

Storbritannien. Där de tillsammans ska lyfta regionen, Scandinavian Islands, och skapa 

tillväxt, kompetens samt en hållbar utveckling inom besöksnäringen. I projektet vill de skapa 

en skärgårdsturism som är lättillgänglig och konkurrenskraftig med ett långsiktigt 

tänkande.(Scandinavian Islands, b) 

I projektet ingår de svenska kommunerna Haninge, Vaxholm, Nynäshamn, Tyresö, Nacka, 

Värmdö, Österåker, Norrtälje och Östhammar. Utöver dessa tillkommer bland annat Ålands 

landskapsregering, Väståbolands stad och turistorganisationerna Visit Skärgården, Visit 

Åland och Turku Touring.(Scandinavian Islands, c) 

Scandinavian Islands är ett EU finansierat projekt med Haninge kommun högst upp som 

Leadpartner för samarbetet. Projektets finansiella medel kommer, utöver EU, från Haninge 

kommun, Nynäshamns kommun, Värmdö kommun, Turku Touring, Ålands 

landskapsregering, Region Åboland, InterReg IIIA – Skärgården, Nordiska ministerrådet, 

länsstyrelsen Stockholm läns, Stockholms län landsting, Egentliga Finlands Förbund samt 

Nylands Förbund. (Scandinavian Islands, d) 

Scandinavian Islands medverkar vid mässor, både internationellt och nationellt, för att sälja 

Östersjöns skärgård, mellan Stockholms län och Åbo, som en destination. Scandinavian 

Islands riktar sin marknadsföring mot turistföretag och inte mot privatpersoner. Projektet 

framskrider till slutet av juni månad 2012 och därefter har varje kommun och organisation 

eget ansvaret att fortskrida Scandinavian Islands huvudsyfte; att skapa en hållbar och 

konkurrenskraftig turistdestination med egna finansierade medel.
3
 Enligt Visit Ålands 

marknadskoordinator finns det ett skrivet kontrakt mellan Turku Touring, Öppen Skärgård 

och Visit Åland, vad gäller ett fortsatt samarbete och ägande av varumärket.
4
 (Lundin, 2012) 

Att använda vikingatemat för att skapa en vikingarutt, som sträcker sig över Sveriges och 

Finlands gräns, tyckte både Larsson och Josephson lät som en väldigt intressant idé. 

Vikingatiden är något som intresserar stora delar av Europa. Det finns stora kulturskatter som 

bör dras nytta av, men pointerar att det kan behövas frambringa en gemensam historia kring 

vikingatiden, en historia som binder samman de utvalda platserna för den tilltänkta 

vikingarutten.
5
 

Cross-border produkter har länge varit något som de inom projektet jobbat med att försöka ta 

fram, men det har visat sig vara betydligt svårare än vad de från början tänkt sig. En av 

anledningarna till detta skyller de på ländernas olikheter när det gäller infrastrukturen. Ett 

exempel är färjorna, där turisterna i Sverige får betala för att transportera sig mellan fastland 

och öar, medan turisterna i Finland transporteras gratis mellan liknande platser. 

                                                           
3
Larsson, projektledare Scandinavian Islands. Intervju den 11 april 2012 

4
Lundin, marknadskoordinator, Visit Åland. Intervju via e-post 2012-04-27 

5
Josephson, samhällsutvecklar på Haninge kommun. Intervju den 11 april 2012 
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Waxholmsbolaget är ett av de företag som arbetar med att transportera bland annat öbor och 

turister ut i skärgården på den svenska sidan. Att de skulle vara ett företag som satsar på sina 

turister har tyvärr projektledaren för Scandinavian Islands svårt att se, då de har haft svårt att 

få kontakt med företaget för att få upplysning kring kommande priser och tidtabeller.
6
 

Då det konkret blev svårt att skapa en cross-border produkt, försökte de från Scandinavian 

Islands istället skapa olika tematiseringar. Varje tematisering innehåller ett blad där olika 

platser på en karta över området Scandinavian Islands är utmärkta. Dessa användes för att 

locka återförsäljare och för att marknadsföra området i de olika målmarknadsländerna. Med 

tematiseringen fick då återförsäljarna i de respektive länderna välja vilka teman eller platser 

som de var intresserade av.
7
  

 

5.2 InterReg och Cross-border 

 

EU arbetar med InterReg, som är ett samarbetsprogram som handlar om att utveckla 

samarbeten mellan olika länder och över deras nationsgränser. (InterReg, a) InterReg kan 

delas upp i tre olika program; Gränsregionala samarbetsprogram, Interregionala 

samarbetsprogram och transnationella samarbetsprogram. Programmen ger möjlighet för 

bland annat olika organisationer, myndigheter, universitet och företag att ansöka om bidrag 

för att kunna utveckla samarbeten med andra aktörer inom EU. (InterReg, b) Dessa 

samarbeten ska generera i en kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan de olika 

regionerna. (European Commission, b) Utöver det ska de även bidra till en bättre ekonomisk 

och social sammanhållning dem emellan. EU:s syfte är att försöka minska skillnaderna som 

kan finnas länder emellan och för att lyckas med detta använder de sig av strukturfonder som 

står för en tredjedel av EU:s budget. (InterReg, c)  

Gränsöverskridande samarbeten, såsom cross-border, prioriteras högt inom EU och har som 

målsättning att främja samarbeten mellan olika medlemsländer och samarbetsländer. De fyra 

viktigaste målen med cross-border samarbeten är att gynna de sociala och ekonomiska 

utvecklingar inom gränsområdena, hantera gemensamma utmaningar, se till att gränserna blir 

effektiva och säkra, och att främja samarbeten mellan människor i de olika länderna. 

(European Commission, c) 

Scandinavian Islands har fått bidrag ifrån Europeiska Regional Utvecklingsfonden (ERUF) 

som framförallt riktar sig till projekt som stöds av den offentliga sektorn. Bidraget bestod 

totalt av 909 933€, som skulle användas för att bland annat marknadsföra skärgården mellan 

Sverige, Åland och Finland, och se till så att turistnäringen i området ökar. Bidraget från 

ERUF-fonden ges egentligen inte ut till inkomstbringande företag, men kan i vissa fall 

användas för att hjälpa små till medelstora företag att utvecklas. Vilket Scandinavian Islands 

på ett sätt hjälpt till med genom sin marknadsföring ut mot sina tilltänkta målgrupper. (Central 

Baltic InterReg IV a programme 2007-2013) De har bland annat med sina 11 olika 

tematiseringar lyckats samla ihop olika mindre företag i skärgårdsregionen, som de sedan sålt 

in till olika aktörer och återförsäljare i målmarknadernas hemländer. Dessa företag har med 

hjälp av marknadsföringen fått en ökning av utländska besökare med ca 40-50 %, varav 

många är dagsbesökare. Målsättningen med projektet har varit att öka besöksstatistiken med 

10 procent, vilket andra företag i Scandinavian Islands område inte har märkt av. 
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Projektledaren försvarar sig mot kritiken genom att pointera att företag som inte involveras i 

projektet har svårt att få den ökningen. Många företag har valt att ställa sig utanför projektet 

och kan därför inte räkna med att se en ökning. Sen finns de företag som hade viljan att 

samarbeta, men som inte sågs som exportmogna från Scandinavian Islands håll. I och med 

detta har det blivit svårt att se ett resultat i besöksstatistiken.
8
  

 

5.3 Stockholms skärgård 
Stockholms skärgård består av cirka 30 000 öar, kobbar och skär. Skärgården kan nås med 

privatägd båt och även med reguljära båtar med avgångar från bland annat strandvägen i 

Stockholm city. I skärgården finns det mycket skiftande naturlandskap samt unika växter och 

djur, förutom det erbjuds besökarna möjligheten till boende och goda kulinariska upplevelser, 

lyxigt som enkelt.(VisitSkärgården) 

Allemansrätten gör Sverige och Stockholms skärgård unikt, då den ger människor rätten till 

att vistas och röra sig fritt ute i den svenska naturen. Detta gäller både privatpersoner och 

turistnäringen, men med denna frihet kommer även vissa krav som kort innebär att som 

besökare inte ska störa eller förstöra. (För regler kring allemansrätten se bilaga 1)  

 

5.3.1 Skärgårdsstiftelsen 

Skärgårdsstiftelsen äger 12 procent av skärgårdens mark, som tidigare ägdes av Stockholm 

stad, men utöver dessa förvaltar stiftelsen andra områden åt andra ägare, både statliga och 

privata. Skärgårdsstiftelsen äger samt förvaltar många av de besöksmål som ingår i en 

turistsatsning och arbetar mot att främja besöksnäringen i Stockholms skärgård. Som uppdrag 

ser Skärgårdsstiftelsen till att vårda naturen som råder på öarna i skärgården och se till att 

landskapet hålls levande och öppet.(Skärgårdsnatur 2012, s.10-14)   

 

5.4 Ålands skärgård 

Åland är ett självstyrt landskap i Finland fördelad på 16 kommuner med majoriteten bosatt i 

staden Mariehamn mitt i Scandinavian Islands och Östersjön. Åland har en stor historia inom 

sjöfarten och som är och har varit en viktig näring för ålänningarna. Skärgården kring Åland 

består av 6500 öar. (VisitÅland, a) I jämförelse med Sverige råder en mer striktare 

allemansrätt på Åland som ger besökare lite mer begränsade möjligheter till att röra sig i den 

åländska naturen. (VisitÅland, b) Ålands kultur har präglats av Finland, Ryssland och även 

Sverige där varje land och sjöfarten har lämnat sina spår.(VisitFinland, a) 

Det som besökare kan upptäcka på Åland är bland annat äldre byggnationer i form av 

medeltida kyrkor, slott och fästningsruiner, men även museer kring segelfartyg, konst samt 

arkitektur. På den norra delen av fastlandet arrangeras evenemang, traditionellt firande av 

högtider, högkvalitativa turistanläggningar, besök i grottor och mycket mera. (VisitFinland, b)  

Vägnät och cykellederna gör det lätt för besökare att ta sig runt i Ålands skärgård. Mariehamn 

kan nås med båt eller flyg från både Sverige och Finland. (VisitFinland, c) 
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På Ålands skärgård har fornlämningar 

visat på att ögruppen befolkats under 

vikingatiden. Många av de gravar som 

finns kvar sedan den senare delen av 

järnåldern, även kallad den äldre 

järnåldern, är spridda över olika delar 

på Åland. (Museiverket, a) Figur 1 

visar en tydlig bild på hur många 

fornlämningar det finns och hur tätt 

belägna dessa är på Åland. 

 

5.5 Åbos skärgård 

I södra Finland ligger Åbo och Åbos 

skärgård, där besökare kan uppleva 

historiska kulturarv i form av bland 

annat turistleder. Där en exempelvis har använts som färdväg för vikingar. Den andra 

turistleden är kungsvägen som bland annat har använts utav kungligheter, konstnärer och 

soldater sedan 1300-talet. Längst denna väg finns medeltida kyrkor, herrgårdar, byar och 

hamnstäder där de beskrivs med en utveckling från då till nu. Den tredje turistleden är 

Skärgårdsleden, vilket är en ny konstruktion som ska göra det lättare att ta sig runt om i finska 

skärgården och främja turismen. Denna rutt besöks av ungefär 20 000 turister varje år och 

erbjuder besökare att skåda Åbolands skärgårdsmiljöer. (VisitFinland, d)  

 

5.6 Destination Viking 

Destination Viking är ett annat interRegprojekt, som drivs av Viking Heritage, som involverar 

ett antal länder kring Östersjön samt ett antal öar i väst såsom Grönland, Island och Färöarna 

med flera.(Council of Europe) Deras mål är att skapa en turistprodukt som är 

gränsöverskridande och som har fokus på vikingavärlden. Tillsammans vill de samordna, 

utveckla och marknadsföra vikingarelaterade attraktioner i Europa. Destination Viking är idag 

uppdelat i två interRegprojekt där det ena fokuserar på att skapa en levande historia, kring 

Östersjön, där bland annat vikingabyar hamnar i centrum. Det andra projektet fokuserar 

främst på de gamla isländska sagorna om vikingar och berör den västra delen av norden mot 

Storbritannien och upp mot Grönland. De vill med projekten bland annat ta fram guideböcker, 

som är relaterade till temat vikingar, där de vill lista upp och visa på vart 

vikingaattraktionerna finns. (Destination Viking)  

Vid närmare undersökning av Destination Vikings hemsida hittades en länk till en webbplats 

med namnet Viking Heritage – The viking world, som är under konstruktion. Där finns en 

karta med alla de vikingaattraktioner som Destination Viking har tagit fram som ska ingå i 

vikingarutten, se figur 2.(Viking Heritage)  

Figur 1 Fornlämningar på Åland. Källa: Museibyrån 
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Figur 2 Attraktioner med koppling till vikingar som ska ingå i Destination Vikings vikingarutt. Källa: Viking Heritage. 

5.7 Vikingarelaterat platser inom Scandinavian Islands 

5.7.1 Vikingaliv 

Vikingatiden i Norden förekom mellan åren 800 till cirka 1025 och tog sin början med 

handelns framväxt i Östersjön. Samhällen började växa fram allt tydligare och varor 

importerades från länder och influenser från resor började ge sig intryck i de nya samhällena. 

Silvret var vanligt förekommande under denna tidsepok och har lämnat många spår efter sig 

som talar för att vikingarna har färdats i handelsvägar över Östersjön. Fynden har forskare 

kommit att finna ibland annat gravar. Utifrån de fynd som har hittats kring Åbo har slutsatser 

dragits att vikingatiden hade en homogen kultur och permanenta bosättningar. (Museiverket, 

b) 

Intresset för vikingar var stort i Europa redan under 1500-1600-talet, då människorna såg 

vikingarna som ett exotiskt folk från Norden. Under denna tid sågs Norden som Europas 

vagga, en plats som skapade en sorts relation till människans ursprung.9 Med tiden har synen 

på vikingar kommit att förändras och de har med olika årtionden fått symbolisera en mängd 

olika aspekter. Under andra världskriget lyfte nazisterna fram vikingen, som den starke 

krigaren, för att motivera till nazistisk ideologi. Efter andra världskriget lyftes vikingen fram 

som en bonde, där spaden var hans enda redskap. Under 1980–90-talet när diskussionen om 

EU-medlemskap pågick, framhävdes vikingen som en internationell resande handelsman. I 

dagens samhälle lyfter vi fram både vikingar ur ett manligt och kvinnligt perspektiv, och ser 

mer på hur deras kultur har påverkat i hur vi lever idag. (Studiebesök, Historiska museet) 

 

5.7.2 Storholmen Vikingaby  

Vid sjön Erken i Roslagen, norr om Norrtälje, ligger Vikingabyn Storholmen, som funnits i 

17 år, och drivs av Stiftelsen Storholmen Norden och är ett arkeologiskt friluftsmuseum med 

en blandning av föreningsliv och museum. Storholmen ingår i det nordiska nätverket 

NOOAm, som är en nordisk förening för arkeologiska friluftsmuseer.
10
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Vikingabyn är rekonstruerad så att besökaren får en upplevelse som speglar en genuin känsla 

av att vara i en vikingaby. Här finns allt från byggnader till fornlämningar. Alldeles intill 

vikingabyn ligger ett naturreservat där det finns vikingatida gravfält med 166 gravkullar och 

fornlämningar, samt flera hundra år gamla ekar.
11

 Storholmen erbjuder sina besökare lärdom  

om nordens mystiska anfäder och det liv som rådde under denna korta tidsepok mellan 700- 

1000-talet. Här kan både skolklasser, företag och privatpersoner besöka för exempelvis kick-

offs, bröllop, grillkvällar, eller en skolresa med eller utan övernattning. (Storholmen, a) 

Under några veckor i juli och augusti varje år håller byn öppen för spontana besök oavsett 

väder, och resterande delar av året är öppet för förhandsbokning. Under sommaren anländer 

cirka100-150 stycken ”vikingar”, som bosätter sig med tält mitt i vikingabyn. En stor 

inkomstkälla är de årliga gillen, gästabud och grillfesten, där besökare betalar mellan 500- 

1200 kr per person och bjuds på en vikingalik måltid. Under denna tid kan besökarna träffa 

byns smeder, hirdmän, spinnerskor och andra hantverkare, samt ges möjligheten till att prova 

på dessa yrken och lära sig om bland annat runornas hemligheter. Storholmens hövding och 

hustru kan lära ut besökarna om vikingarnas liv och levnadssätt. Besökarna kan ta del av 

lekar, svärdfäktning, sång och musik och sagoberättelser från den svunna tiden. Om 

besökarna endast vill se sig omkring i vikingabyn och inte delta i andra aktiviteter kan de 

skåda utställningshallen samt se rekonstruerade föremål och modeller. I byn finns det tillgång 

till ett café med lätta måltider, annars är det gångavstånd till andra matställen utanför byn och 

en närliggande badplats. (Storholmen, b) Goda busskommunikationer och bra bilvägar gör det 

lätt för besökare att ta sig till och från Storholmen.(Storholmen, c)  

Geschwind tycker att det är viktigt att information som ges kring vikingalivet ska spegla 

forskarnas bild av tidsepoken så mycket som möjligt. Han påpekar Jan Guillous böcker om 

Arn Tempelriddaren och nämner det som en bra uppdiktning som lockar mängder av besökare 

till södra Sverige. Storholmen är ett friluftsmuseum och vill inte ha fiktiva historier, då detta 

kan bidra till att den ”rätta” historian hamnar i skymundan eller att den förvrängs. Samtidigt 

är de noga med att berätta att det finns inte bara en sanning kring vikingarna, utan pointerar 

vikten av att vara kritisk. De försöker hela tiden hålla sig uppdaterade om vad som sker i 

forskarvärlden för att kunna tillge sina besökare så bra information som möjligt kring 

vikingar. Guillous skriver om historia, men denna historia saknar i många fall bevis på 

verkligen existens.
12

 

Storholmen har goda kontakter med andra vikingarelaterade verksamheter i Norden där 

respektive organisation ofta bjuder in varandra att delta på olika event. Att starta upp ett 

samarbete ser Geschwind inte något problem, utan mer som ett positivt sätt att locka till sig 

fler besökare och att få sprida kunskap om vikingar. Att vikingabyn marknadsförs i en av 

Scandinavian Islands tematiseringar var Geschwind inte medveten om, då han inte heller hade 

hört talas om projektet.
13

  

 

5.7.3 Fibula vikingaby 

Fornföreningen Fibula driver med sina 200 stödmedlemmar idag verksamheten i vikingabyn i 

Saltviks kommun, på Ålands nordostliga del.(Föreningen Fibula, a) Varje år anordnar 

föreningen en vikingamarknad under en tredagars period i juli, som år efter år lyckats slå nya 

besöksrekord. För 10 år sedan hjälpte Storholmen att starta upp vikingamarknaden i Saltvik 

                                                           
11

Geschwind, stiftare Storholmens vikingaby. Intervju den 23 maj 2012 
12

Ibid. 
13

Ibid. 



S i d a  | 26 

 

 
 

kommun på Åland med vikingarelaterade aktiviteter, och än idag har de fortfarande goda 

kontakter med varandra.
14

 

Vikingamarknaden är ett familjeevenemang som erbjuder sina gäster på mängder av 

forntidsinspirerade aktiviteter och shower som passar folk i alla åldrar. På marknadsplatsen 

finns hantverkare och försäljare med alltifrån hantverk gjorda med forntida metoder till 

moderna smycken i forntida prakt. Här finns även mat och dryck i vikingastil, och även musik 

av olika medeltidsinspirerade grupper.(Föreningen Fibula, b)  

Vikingabyn går att boka för till exempel grupper, företag och födelsedagar, där alla kan få 

möjlighet att klä sig i vikingakläder, leka forntida lekar, bli underhållna av musik och få 

avnjuta god mat i vikingaanda. Programmen kombineras i samråd med kunden så att den på 

bästa sätt ska kunna uppfylla gästernas förväntningar. (Föreningen Fibula, c) 

Vikingabyn har inget boende för sina gäster på plats, men bussarna som går mellan byn och 

Mariehamn (Föreningen Fibula, b) underlättar resandet för gäster som väljer att övernatta på 

någon av öns större hotell. Till Åland finns goda kommunikationer via flyg eller färja. Flyget 

från Stockholm till Åland tar knappt en halvtimme och från Helsingfors en timme. Färjan är 

ett alternativ där gästerna hinner äta, shoppa och koppla av medan båten transporteras över 

havet genom skärgården.(DestinationÅland)  

 

5.7.4 Rosala Vikingaby 
Mitt i skärgården på Finlands västra sida, bara 10 mil från Åbo, ligger vikingabyn Rosala. Hit 

kan besökare färdas tillbaka i tiden för att få uppleva hur det en gång var att leva under 

vikingatiden.(Rosala Vikinga Centrum, a) Övernattning kan ske i forntidsinspirerade 

byggnader, som är designade med en kombination av autenticitet och bekvämlighet för att 

skapa en så bra upplevelse som möjligt för gästen.(Rosala Vikinga Centrum, b) Det bjuds 

även på traditionell vikingamat och möjlighet till utlån av kläder för den som verkligen vill 

leva sig in i rollen som viking. Rosala bjuder även in sina gäster till forntida lekar och guidade 

turer runt om i byn.(Rosala Vikinga Centrum, c) Souvenirer finns att köpa och många forntida 

föremål finns att studera i byns museum. (Rosala Vikinga Centrum, d)Vikingabyn tar emot 

privatresenärer, gruppresenärer, företagsresenärer och har även möjlighet att ta emot 

skolklasser för en tidsresa 1000 år tillbaka i tiden.(Rosala Vikinga Centrum, e) 

Den avgiftsfria färjan gör det lätt för resenären att ta sig hela vägen fram till vikingabyn med 

bil.(Rosala Vikinga Centrum, a) Vikingabyn tar emot bokningar för besökare av byn året om, 

men under två dagar i juli månad anordnas vikingadagar där alla är välkomna att besöka byn. 

(Rosala Vikinga Centrum, f) 

 

5.7.5 Vikingaöarna kring Åbo 

I Finlands sydvästra skärgård finns Hitis skärgård som tillhör Kimitoöns kommun. Hitis 

skärgård är även kallad för ”Vikingaöarna” och består av 2000 öar och skär på en yta av 1000 

kvadratkilometer.(Viking Islands, a) Av dessa öar och skär är endast 18 stycken befolkade, där 

Rosala är byn med flest invånare; 164 av 430 stycken.(Viking Islands, b) Inom detta område 

har det existerat handelsplats och hamn under vikingatiden.  
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Figur 3 visar på den väg hur 

vikingarna färdades i resan 

österut. Genom Hitis skärgård 

gick Österleden som användas 

för vikingarnas upptäcktsfärder 

i öster. ”Vikingaöarna” är ett 

varumärke som har tagits fram 

för området och används i 

marknadsföringssyfte, både 

nationellt och internationellt. 

Tillsammans har de tagit fram 

en logga för Vikingaöarna som 

används av institutioner och 

företag i kommunen Kimitoön. 

(Viking Islands, a) 

 

Service möjligheterna på Vikingaöarna är goda. För besökare finns logi, restauranger och 

Caféer, kommunikationer i form av bland annat taxi, taxibåt, bilfärjor, hamnar för resande 

med privat båt med mera. Det finns möjligheter till shopping i butiker och offentlig service 

som post, bibliotek och hälsovård. (Viking Islands, c) De sevärdheter som finns på 

Vikingaöarna är allt ifrån naturområden, kyrkor och museer som exempelvis Rosala 

Vikingaby. (Viking Islands, d) 

 

5.7.6 Fornminnen kring 

Stockholm 

Runstensperioden i Sverige sträckte 

sig mellan 900- och 1100-talets 

början, och började mer försvinna i 

och med kristendomens 

missionstid. I Sverige existerar mer 

än 2500 kända vikingatidsskrifter, 

medan i övriga Norden endast har 

cirka 500 kända. Många av 

runstenarna användes, på grund av 

dålig vetskap om dess historia, som 

byggnadsmaterial, eller förflyttats 

från sin ursprungliga plats, eller har 

förstörts på annat sätt. I Uppland 

finns 1300 av Sveriges 2500 kända 

runstenar, och är världens 

runstenstätaste område, av dessa 

1300 runstenar finns cirka 2/3 i 

södra delen. Många av de befintliga 

fornlämningarna finns även 

utspridda på öar och fastland runtom Stockholms skärgård, se figur 4. (Riksantikvarieämbetet) 

Figur 3 Vikingarnas färdväg mellan Sverige och Finland. Källa: Viking 
Islands 

Figur 4 Fornlämningar av gravfält och runristningar i Stockholms län. 
Källa: Riksantikvarieämbetet. 



S i d a  | 28 

 

 
 

5.7.7 Vikingarelaterade platser i Stockholm 

Här nedan presenteras tre öar i Stockholms skärgård samt en plats i Nynäshamn med relation 

till vikingatiden. På alla dessa geografiska platser har fynd i form av fornlämningar hittats. 

Platserna är tänkta att utgöra en del i den tilltänkta vikingarutten inom Scandinavian Islands 

då de inte bara har koppling till vikingatiden, utan en även tillgång till en mängd faciliteter 

som kan krävas för en fulländad turistprodukt .  

Ornö 

På Ornö finns det orörda skogar och i form av bland annat ett naturreservat på öns södra sida. 

Här finns möjligheter att köpa paketarrangemang med bland annat massage, musik-

uppträdanden samt kajakturer. På öns turistinformation finns segelbåts- och cykeluthyrning 

samt möjlighet till att köpa picknickkorgar. Här finns även stuguthyrning för övernattning året 

om. (Ornö turistbyrå, a) På ön finns historiska föremål och platser att besöka i form av 

gravfält från vikingatiden, museum, gamla gruvor, kyrkor och andra äldre byggnader från 

1700-talet och framåt. (Ornö turistbyrå, b)  

Skärgårdsön Ornö ligger i Haninge kommun och kan nås med privat båt, reguljär skärgårdsbåt 

eller bilfärja. Vid resa med privat båt kan besökarna lägga till vid Ornös gästhamn Kyrkviken, 

där det bland annat finns tillgång till dusch, WC, turistbyrå, Café samt en butik. 

Skärgårdsbåtarna som trafikerar Ornö är Waxholmsbolaget och m/s jungfru Dalarö – Ornö. 

Bilfärjan som trafikerar ön körs av Dalarö sjötrafik och gör det möjligt för besökare att 

transportera sig hit med cykel och bilfordon. Det går att nå ön via allmänna 

kommunikationsmedel i form av buss och färja. (Ornö turistbyrå, c) 

Gålö 

Gålö är en skärgårdshalvö i Stockholm som tillhör Haninge kommun. Ön har en area på  

1750ha och ägs av skärgårdsstiftelsen.(Skärgårdsstiftelsen, a) På Gålö finns det en mängd 

platser att besöka såsom markerade vandringsleder, restauranger, stugbyar, 

roddbåtsuthyrning, camping och skärgårdens längsta sandstrand. Gålö är ett naturreservat som 

besitter en rik flora och fauna.(Haningekommun.se) På denna halvö kan historiska 

fornminnen beskådas i form av fornborgar och i gravar från den yngre järnåldern som visar på 

att ön har varit bebodd sedan vikingatiden.( Skärgårdsnatur 2012, s.68-71) Att ön är 

sammansluten med fastlandet gör det lätt att ta sig ut hit både sommar som vinter via buss 

eller bil. Besökare kan ta sig ut med privat båt då det finns många naturhamnar att ankra 

vid.(Skärgårdsstiftelsen, b)  

Utö 

Utö är en skärgårdsö i Stockholm som tillhör Haninge kommun. Ön har en area på 610ha och 

ägs av skärgårdsstiftelsen.(Skärgårdsstiftelsen, c) Utö ligger i utkanten av skärgården och 

besöks årligen av ca 70 000 människor.(Utö.se) Här finns en stor gästhamn, restauranger, 

hotell och vandrarhem. Som besökare finns möjligheter att sysselsätta sig med olika 

aktiviteter så som cykling, kajakpaddling, tennis, guidade turer med mera. Utö har en rik 

historia där spår i form av gravfält, från bland annat vikingatiden, har visat på att ön varit 

befolkad mellan åren 550-1050. (Skärgårdsnatur 2012, s.79-82) Hit kan besökarna under 

sommartid ta sig med reguljär båt ifrån Stockholm city. Reguljära båtar går även året runt från 

Dalarö och Årsta havsbad(Skärgårdsnatur 2012, s.83) 
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Tostesta vikingagård 

Norr om Ösmo, i Nynäshamn kommun, ligger Körunda vid Muskans nord-västra strand, där 

befinner sig en järnåldersgård som byggdes år 1998 och står än idag. Sedan 2008 startades en 

vikingaföreningen i orten vid namn Tostesta Felag, och är en ideell förening. Intill fornborgen 

som finns i området ligger järnåldersgården som har uppförts med vikingatidens byggteknik 

och ger plats för förenings möten samt fester. Här får besökarna chansen att skåda hur en 

vikingamiljö kunde se ut och hur de levde. Föreningen har öppet för allmänna besökare, men 

även för skolklasser och företag. I början av juni månad arrangeras en marknad på gården 

med försäljning och aktiviteter för alla åldersgrupper. (Tostesta Felag) 

 

5.8 Färjelinjer 

Transportkommunikationerna för att ta sig till, från och mellan Sverige, Åland och Finland är 

goda, och det finns ett stort urval av färdmedel. Figur 5 visar på de fasta 

kommunikationsvägarna och det färdmedel som finns att tillgå. 

 

Figur 5 Transportkommunikation. Källa: Ålandstrafiken. 

Utöver dessa finns det även tillgång till mindre transportmedel, såsom exempelvis privatägda 

båtar för uthyrning
15

 (intervju Visit Skärgården). Infrastruktursskillnaden mellan Sverige och 

Finland skapar till viss del problem i att sammanlänka skärgårdsöarna. Utformningen och 

reglerna är inte alltid identiska. Finland har till exempel ett färjesystem som underhålls och 

finansieras av staten, vilket Sverige inte har. Fördelen med att som turist färdas i Åbos och 

Ålands skärgård med färja är att de är gratis, undantag gäller fordon såsom cyklar, bilar, 

motorcykel med mera, där de får lägga till en avgift.(VisitÅland, c) 

                                                           
15

Informatör på Visit Skärgårdens resebyrå, Strandvägen, Stockholm. Intervju den 8 maj 2012 
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Användandet av stora transportmedel, såsom de större kryssningsfartygen, har både för och 

nackdelar när de kommer till användandet för turisterna. Fartygen har sina bestämda rutter, 

vilket gör det svårt för turisterna att besöka de mindre skärgårdsöarna som ligger utmed 

färdvägen. Samtidigt så underlättar fartygen resvägen för turisterna genom att snabbt kunna ta 

dem från punkt A till B. Fartygen erbjuder även sina besökare en naturrik vy över skärgården 

samt en mängd olika faciliteter ombord på båten. Kryssningsfartygen tjänar sina pengar 

genom att passagerarna spenderar sina pengar på båten och skulle därför inte gå med vinst om 

de vistades på båten under en kortare tid, såsom de gör vid exempelvis färjetransporter eller 

mindre sightseeingbåtar.
16

 

Det svenska rederiet, Waxholmsbolaget, trafikerar stora delar av Stockholms skärgård och 

transporterar sina passagerare mellan fastland och öar. De säger sig själva ha en mycket 

positiv inställning mot turister, men projektledaren för Scandinavian Islands jämför dem med 

ett fraktbolag som transporterar sina kunder mellan punkt A och B. Han påpekar att de missar 

en stor kundgrupp, då de inte har turer som täcker större områden i skärgården. Med detta 

menar han att de borde utöka sina rutter så att de involverar flera öar, som gör det möjligt för 

besökare att lättare kunna besöka flera destinationer i skärgården.
17

 Anledningen till att de 

inte abonnerar ut sina båtar beror på att de ser sig som ett kommunalt färdmedel som skulle 

kunna jämföras med SL, Stockholms lokaltrafik. Dem rekommendera att kontakta mindre 

bolag som exempelvis Strömma, som innehar andra möjligheter till uthyrning av båtar.
18

   

 

                                                           
16

Larsson, projektledare Scandinavian Islands. Intervju den 11 april 2012 
17

Ibid. 
18

Trafikupplysning, Waxholmsbolaget. Intervju den 15 maj 2012 
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6. Resultatsammanfattning och analys 
Vid studerande av Scandinavian Islands efter Cassels (2003) studie kan vi se att de är på 

godväg att uppnå de kriterier som krävs för att region ska uppstå.  Cross-border samarbetet 

har hjälpt att binda samman Stockholms län, Åland och Åbo för att öka besöksnäringen kring 

skärgården i dessa regioner. De har tillsammans under projektets gång framställt ett 

destinationsvarumärke och lyckats marknadsföra sig på de utvalda målmarknaderna. 

Scandinavian Islands har tagit fram ett antal tematiseringar, men inget som har lyckats 

framställas till en produkt som ska binda nationerna samman. Scandinavian Islands ses i våra 

ögon likt ett abstrakt rum där det inte utmärks några tydliga avgränsningar. 

 

Figur 6 Karta över attraktioner inom Scandinavian Islands område. Där den röda linjen visar på hur platserna skulle 
kunna kopplas samman i en rutt. Källa: Google.se. 

Vi har tänkt att den potentiella vikingarutten ska gå likt en sträcka längst Stockholms läns 

skärgård, över Åland och vidare in mot Åbos skärgård. I kartan ovan, se figur 6, har vi tagit 

fram och skapat ett förslag på hur den tilltänkta rutten skulle kunna gå. Längs med denna led 

finns det tillgång till primära och sekundära attraktioner, som enligt Richards (2007) är det 

viktiga vid skapande av en helhetsupplevelse. Rutten i sig själv skapar det som enligt 

Mossberg (2003) skulle klassa som upplevelseområdet. Vikingarutten består av både 

permanenta och icke-permanenta event och verksamheter. Vikingabyarna är exempel på 

attraktioner längst rutten som klassificeras efter dessa två former. Vikingabyarna kan ses som 

permanenta då de har fasta geografiska lägen, men samtidigt icke-permanenta ur den 

synpunkten att de inte är öppna för spontanbesök av allmänheten under större delen av året. 

Längst leden finns viktiga komponenter som enligt Mossberg (2003) måste finnas för att 

upplevelserummet ska tjäna sitt syfte. Detta framhäver även Richards (2007), då han säger att 

det krävs sekundära attraktioner. De sekundära attraktionerna i vår tilltänkta vikingarutt är 

bland annat transportmedel, restauranger, logi, informationstjänster med mera. Detta har vi 

haft i åtanke när vi valde att införa platser med mindre vikingarelaterad fokus. Ornö, Gålö och 

Utö har idag inga direkta attraktioner som kopplar till vikingatemat, men en mängd attribut 

som skulle kunna ses som tillgång för de sekundära attraktionerna. Öarnas fornlämningar gör 

platserna enligt oss intressanta för den slutgiltiga cross-border produkten, då vi vill ha öppna 

tankar för en variation kring attraktionerna i vikingarutten. 

De vikingabyar som vi valt att ta med i vikingarutten har alla likheter i och med temat 

vikingar. Alla byarna är dessutom öppna för allmänheten under sommaren och erbjuder sina 
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besökare lärdom och möjligheten att prova på olika aktiviteter. Idag har bara Fibula och 

Storholmen goda kontakter med varandra, men när de kommer till funktion av byarna vad 

gäller boende möjligheter och utformning så ser de rätt olika ut. Vid Fibula vikingaby är det 

den årliga marknaden som lockar och de har inte möjlighet att erbjuda boende till deras 

besökare. Där är Rosala och Storholmen mer lika då de båda kan erbjuda sina besökare en 

viss typ av boende. Rosala kan erbjuda boende i hus, vilket gör att de utan problem kan ta 

emot gäster året om. Storholmen har inte möjlighet till samma kapacitet året om, då de endast 

kan erbjuda boende i form av tältplatser. Samarbetsviljan finns hos Storholmens vikingaby, 

vilket är väldigt positivt vid bildandet av en vikingarutt. 

Det som flera forskare är överens om att när det kommer till turism är det viktigt att utnyttja 

de befintliga resurserna, alltså sådana ting som finns redan på plats såsom redan etablerade 

företag och naturresurser. (Richards, 2007; Cassel, 2003; Sheridan m.fl. 2009; Karlsson, 

1994; Grundberg, 2001) För att kunna ta del av dessa resurser och utnyttja dem på bästa sätt, 

inom turistnäringen, är det viktigt att det finns en förkunskap. (Karlsson, 1994) Med detta i 

åtanke tycker vi att det är viktigt att ta med även mindre vikingarelaterade platser som inte 

behöver något direkt försörjning. Självfallet är det viktigt att se till att fornlämningar skyddas, 

men de behöver inte samma underhåll samt ekonomiskt stöd som exempelvis Vikingabyarna 

som livnär sig på sina besökare. Projektet Scandinavian Islands befinner sig idag på 

sluttampen, men redan nu har ett kontrakt skrivits mellan tre stora organisationer som idag 

redan är verksamma inom samarbetet. Detta skulle kunna ses utifrån ett perspektiv där 

organisationerna tar vara på ett redan befintligt samarbete och inte bara de befintliga 

resurserna.  

Genom att utgå från Hägerstrands (1987) teori låter vi naturen i skärgården inklusive dess öar 

spegla dåtidens spelplan och vikingarutten som den nya.  Genom att integrera dessa två 

kombinerar vi det gamla kulturarvet med den nya turismmarknaden, som i sin tur skapar 

upplevelserummet. På samma sätt integrerar vi även länderna Sverige och Finland. Vi ser de 

båda som separata spelplaner som slås samman för att sedan anpassas för att skapa 

vikingarutten. Ländernas kulturella likheter underlättar integrationen en hel del i skapandet av 

en cross-border produkt. Deras kulturarv kan härledas långt tillbaka i tiden, och vikingarna är 

bara en del av deras gemensamma historia. Lämningar efter vikingarna har påträffats på stora 

delar av skärgården i Östersjön, och genom dessa kunnat visa på hur vikingarna har rört sig i 

området. En integration mellan Sverige och Finland kommer inte helt utan problem, då den 

fysiska kopplingen i form av infrastruktur skiljer dem båda åt. Detta anser Larsson
19

  vara en 

del av problematiken för att skapa en cross-border produkt länderna emellan. Finlands 

regering erbjuder sin besökare en nästintill gratis färdmöjlighet i skärgården kring Åbo och 

Åland, borträknat fordonsavgift. Detta kan i sin tur ställa till problem vid sammankoppling av 

Sveriges transportsystem, som inte alls betalas ut av staten, utan där turisten själv får stå för 

alla transportkostnader. Vid ett cross-border samarbete är det viktigt att tänka på att det finns 

flera dimensioner, såsom ekonomiska, politiska, kulturella med mera. Det räcker inte att med 

att en av dessa stämmer överens för att få ett fungerande samarbete, som i längden ska vara 

hållbart.(Church & Reid, 1999) Transportmedel inom skärgården finns idag, men tyvärr 

sammanlänkar dem inte med varandra på ett sådant sätt så att det underlättar för resenärerna. 

De sträckor som idag är trafikerade går från punkt A till B och gör inga avstickande stopp. 

Dessutom finns det inga mindre båtar eller färjor som idag tar turisterna mellan Sverige och 

Finland.    

                                                           
19

Larsson, projektledare Scandinavian Islands. Intervju den 11 april 2012 
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Att integrera kultur med turism har kommit och blivit en stark industriell sektor. Intresset för 

kultur har alltid funnits och tackvare detta har stora som små kulturarv lyckats att bevaras. 

Detta har gjort att flera platser, som tidigare inte setts som besöksmål eller som legat avsides, 

blivit mer tillgängliga. (Sheridan m.fl., 2009) Fördelar med att exponera nya platser är att 

dessa kan moderniseras och få en mer utvecklad infrastruktur. Det kan genera i ökad ekonomi 

och även leda till att naturlandskapets, med dess kulturarv, sköts om och vårdas för att inte 

förstöras och försvinna.(Grundberg, 2001; Svensson, 2003) Med fördelar tillkommer även 

oftast nackdelar. Att anlägga en vikingarutt skulle mycket väl kunna få följder såsom ökad 

trafik, ökad förorening, ökad markexploatering eller skador på de kringliggande 

omgivningarna i skärgården. (Sheridan m.fl.,2009) Medvetandet om dessa problem är viktiga 

att ta till sig och bör finnas med i utformningen av vikingarutten för att den ska anses vara 

hållbar enligt oss.     

Kultur är en stor del av vikingarutt då vikingatiden är en del av vår historia och en del av vårt 

kulturella arv, och med detta är det viktigt att förstå dess innebörd. Definitionen av kultur har 

kommit att tolkas genom tiden på många olika sätt. Karlssons (1994) definition av kultur kan 

ses i form av äldre konstruktioner som byggnader, miljöer, traditioner, seder och bruk, musik, 

konst med mera. Skoglund (2007) däremot tycker det är viktigt att få fram att kultur är något 

som bland annat innefattar historia, identitet och en slags lära om livet. Vi tror starkt på att en 

berättelse skulle kunna förstärka upplevelsen för besökare som besöker vikingarutten och 

även attraktionen. Många bygger idag upp fiktiva historier kring kulturarv och historiska 

händelser, vilket av vissa kan ses som både positivt och negativt. Fiktiva historier, enligt 

Skoglund (2007), kan leda till att den ”rätta” historien hamnar i skymundan för det 

kommersiella, och att det i sin tur skadar museernas trovärdighet. Dessa tankar stöttar 

Geschwind
20

, men han ser det inte som något dåligt med fiktiva framställningar. Han 

pointerar dock vikten av trovärdighet och vill att det ska finns en medvetenhet hos besökarna 

för att kunna urskilja vad som är fiktivt eller inte.  

Vid skapandet av en tematiserad rutt är det viktigt att den utvalda målmarknaden känner en 

koppling och identitet med temat.(Richards, 2007) Enligt Eriksen (1996) är kännedomen om 

platsens koppling till speciella händelser det som ger platsen en betydelse, då vårt förflutna är 

en viktig del av människans identitet som berättar vilka vi är. Museer har idag blivit ett 

modernt hjälpmedel för att återskapa och bevara kultur, och för att ta besökaren närmare de 

förflutna. Det har enligt Eriksen (1996) blivit viktigt för människornas identitet att få fasta 

platser, där de ska kunna ta del av forna tidsepokerna. Världen är inte homogen när det 

kommer till historiska händelser och allt som hänt påverkar inte alla. Vikingarna har varit 

utspridda över stora geografiska ytor, men har nästan alltid kopplats ihop med folket och 

länderna i Norden. Destination Viking visar bara genom sitt projekt att det finns ett stort 

intresse för vikingar runt om i Europa. De visar även på att vikingar har funnits och att de har 

rört sig över stora delar av Europa, vilket i sin tur gör att många människor kan identifiera sig 

med dem. 

För att skapa en tematiserad rutt, som i detta fall är en cross-border produkt som sträcker sig 

mellan två länder, krävs det ett välstrukturerat samarbete. Richards (2007) nämner detta och 

pointerar att det även finns fyra krav för att ett gränsöverskridande samarbete ska fungera. Det 

första är att länderna behöver ha goda kontakter med varandra under samarbetsperioden. Det 

andra att länderna bör visa förståelse för varandras värderingar och intressen. Det tredje är att 

länderna tillsammans ska utveckla gemensamma lösningar och det fjärde innebär att länderna 

tillsammans måste ta fram en välutvecklad handlingsplan. Om det tilltänkta temat kan 
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Geschwind, stiftare Storholmen vikingaby. Intervju den 23 maj 2012 
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associeras övergränserna så kan detta stärka den slutliga turistprodukten, i detta fall 

vikingarutten. (Richards, 2007) 

För att kunna skapa en hållbar vikingarutt behövs det permanenta samarbeten över gränserna. 

Detta skapar enligt Elbe (2002) möjligheterna att lättare upptäcka brister som 

samarbetspartnerna, genom kännedom till varandra, kan lösa snabbare och tillsammans. 

Permanenta samarbeten kan gynna de kringliggande verksamheterna, speciellt de sekundära 

attraktionerna, som i sin tur hjälper till att skapa en helhetsupplevelse för turisterna.(Elbe, 

2002; Mossberg, 2003; Richards, 2007) Grängsjö (2001) uttrycker sig att destinationer har likt 

en hierarkisk struktur och att huvudattraktionen blir toppen i hierarkin. Inom en 

turistdestination förekommer primära och sekundära attraktioner som tillsammans utgör och 

bildar den totala turistprodukten. (Mossberg, 2003) Det som blir viktigt inom det område där 

attraktionerna finns är att samarbetet fungerar. Små företag och verksamheter är också en del 

av helheten, men glöms oftast bort vid planeringen av större turistdestinationer. (Grängsjö, 

2001) Graffman (Graffman.se) har tagit fram en metod som ska underlätta för 

samarbetspartners när det gäller att tillsammans försöka ta fram och skapa ett långsiktigt och 

starkt turistresemål. Han vill genom denna föra samman olika organisationer, verksamheter 

och lokalbefolkning för att de tillsammans ska kunna ansvara för platsens framtida utveckling. 

De tre viktigaste punkterna är: dialog, delaktighet och samverkan, och tillsammans med det 

här kan de skapa en lyckad destinationsutveckling.  

Problematiken som kan råda vid samarbeten är att det ofta förekommer olika syften, intressen 

och mål. Detta kan göra så att det bildas konflikter mellan olika parter. (Müller (2007); 

Graffman.se) Müller (2007) syftar på att det som oftast finns ett beroende samarbetspartnerna 

emellan. Att det alltid finns organisationer, verksamheter och/eller kommuner som är i behov 

av andras tjänster för att kunna utveckla sina planer. Sheridan m.fl. (2009) visar bland annat 

på detta genom sin studie, där samhället har spelat en viktig roll i utvecklandet av 

vinturismen. Vinturismen har dock visat på att de inom ett samarbete kan förekomma 

konkurrans som kan störa. Det är viktigt att en störning likt denna inte slår ut mindre företag 

och ensamt tar över destinationen. Som nämnt innan är även de sekundära attraktionerna 

viktiga, och försvinner dessa försvinner även en del av upplevelserummet. Graffman 

(Graffman.se) syftar på att det alltid bör finnas någon som tar på sig den ledande rollen för att 

på ett sätt kunna styra samarbetet till en viss del.  
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7. Diskussion 
Projektet Scandinavian Islands når sitt slut till sommaren, men samarbetet kommer att 

fortskrida då det har skrivits ett kontrakt mellan organisationerna Turku Touring, Öppen 

Skärgård och Visit Åland. Att en sorts samarbete kommer att fortskrida mellan dessa 

organisationer ser väldigt bra ut för Scandinavian Islands. Analysen visar nämligen på hur 

viktigt det är att bibehålla ett samarbete när det kommer till att skapa en cross-border produkt.  

I och med ett samarbete kan de nog få rummet att inte upplevas lika abstrakt. Med fortsatta 

samarbetet tror vi att det successivt kommer att skapas en region som mer och mer uppfattas 

likt ett absolut rum. Att lyfta regionen och få det att upplevas som ett absolut rum tror vi efter 

vår analys skulle kunna leda till ett förstärkt upplevelseområde, som i sin tur skulle skapa en 

bättre helhetsupplevelse för turisten. Det känns viktigt att förstärka att Scandinavian Islands 

område är en region och en destination, där det krävs ett samarbete för att upplevelseområdet 

eller attraktioner inom detta ska fungera. Det är även viktigt att visa på att detta inte kommer 

att bara gynna en part, utan hela regionen.  

Skärgården har en mängd faciliteter som gör att besökarna mycket väl skulle kunna klara sig 

utan att behöva ta sig in till fastlandet. Vi tycker att skärgården täcker de krav på både primära 

och sekundära attraktioner, som både Mossberg (2003) och Richards (2007) betonar i sina 

studier.  Detta visar vi tydligt under den empiriska delen där vikingabyar presenteras och 

skärgårdsöarna i allmänhet. Det som vi fann i analysen gällande byarnas potential att ingå i en 

vikingarutt var positiva, men deras öppettider och kapaciteter att ta emot besökare skilde dem 

åt. Försvinner vissa attraktioner från vikingaruttens tilltänkta destinationer går även en del av 

turistprodukten bort, vilket kan leda till en försvagning av upplevelsen. En vikingarutt 

behöver ett flertal attraktioner och platser att besöka för att kunna fungera och ses som en rutt. 

Utgår vissa primära attraktioner längs rutten, under vissa säsonger, så kan det medför att 

produkten inte håller i längden. Det gäller att alla attraktioner är i bruk under samma perioder 

för att det ska kunna bildas en enhetlig produkt i form av en led. 

Många av forskarna påpekar vikten av att utnyttja de befintliga resurserna. I skärgården finns 

en hel del naturreservat som kräver striktare förhållningssätt. Med detta i åtanke tror vi att en 

vikingarutt skulle vara möjlig att anlägga. Transportmedel finns att tillgå, men det som skulle 

kunna ses som ett problem är att införa en båt som endast skulle föra besökarna längst den 

tilltänkta rutten. Båtarna idag som går över gränserna gör inga mellanstopp, och det är något 

som krävs vid en vikingarutt som attraktion. Transporten ses i detta fall som en stor del av 

produktens utförande och kräver att länderna emellan kan koppla samman genom en form av 

gemensam infrastruktur. En sak vi direkt kommer att tänka på som försvårar detta idag är de 

olika ekonomiska systemen. Exempel på detta är färjesystemen i skärgården som på den 

finska sidan är gratis och som på den svenska sidan betalas av turisten. 

Sverige och Finland har en gemensam historia och i båda länderna kan en mängd 

kulturminnen hittas i form av fornlämningar från vikingatiden. Genom att bara titta på gamla 

kartor (se figur 3), kan vikingarnas färdväg genom Scandinavian Islands område visa på hur 

vikingarna har färdats länderna emellan.  

Vikingarna är något som ofta koppla ihop med Norden, men trots det så är det väldigt många i 

Europa som kan känna en viss koppling till vikingarna. Detta beror troligen på deras 

kringresande. Intresset för vikingar finns i Europa, detta visar projektet Destination Viking på 

bara genom att de existerar. Att de även via en karta kan visa en lite del av vikingarnas 

utbredning är bara det ett bevis på att vi inte är ensamma i Norden att hitta fornlämningar efter 

detta kringresande folk. Deras karta är dock svår att tyda, då vi har svårt att se hur de ska 
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kunna binda platserna samman i en rutt. Vi försökte förtydliga bilden av cross-border 

produkten, i form av en vikingarutt, genom framställandet av en karta (se figur 6). På denna 

placerade vi ut de olika attraktionerna och försökte med en linje visa hur färdvägen mellan 

dessa skulle kunna gå. Vikingarna har genom tiden förknippats med både något positivt och 

negativt. På 1500-1600-talet ansågs de som ett exotiskt folk, för att sedan under 1900-talets 

decennier spegla alltifrån symbol för nazistisk krigare, bonde, internationell resande 

handelsman, till en stark kvinna i samhället.  

Richards (2007) nämner det att en sammankopplad historia mellan två länder behövs för att få 

en stärkt attraktion. Vi tror att en gemensam historia kring vikingarutten skulle kunna 

förstärka både upplevelsen för besökarna och attraktionen i sig. Detta tror vi även kan skapa 

en större chans att alla som vill kan vara med och bidra, än att en av länderna står för 

majoriteten av informationen. Det blir lättare att det stora arbetet kring destination fördelas 

jämt ut mellan de olika organisationerna, om alla kan relaterad till vikingatemat. 

Som analysen redan har lyft fram kan det självklart råda vissa olikheter, vad gäller åsikter, 

intressen och att organisationer kan ha olika mål när det kommer till samarbeten.  Vi tror att 

det är viktigt att så tidigt som möjligt framställa en plan, likt Scandinavian Islands projekt, där 

organisationer och företag har valmöjligheterna att delta eller inte. Samtidigt är det viktigt att 

få med så många kringliggande verksamheter som möjligt för att de tillsammans ska skapa det 

upplevelseområde som krävs för att vikingarutten ska vara genomförbar och fungera som en 

cross-border produkt. 
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8. Slutsats  

Uppsatsens utformning har grundat sig på att studera möjligheterna till att skapa en 

turistprodukt, utifrån temat vikingar, som kan förstärka och binda besöksnäringen i 

skärgården i regionerna mellan länderna Sverige och Finland. Den första frågeställningen som 

vi ville få besvarad var: 

- Är det möjligt att skapa en cross-border produkt, i form av en vikingarutt, som sträcker 

sig mellan Stockholms läns och Åbos skärgård? 

Utifrån det empiriska materialet och teorier som denna uppsats framför finner vi att det 

finns möjlighet till att skapa en cross-border produkt, i form av en vikingarutt, i 

skärgården mellan Sverige och Finland. För att denna turistprodukt ska vara möjlig att 

skapa krävs det ett bra samarbete med långsiktiga mål, vilket är A och O när det kommer 

till cross-border produkter. 

Den andra frågeställningen som vi ville få besvarad var: 

- Hur ser samarbetsmöjligheterna ut för en potentiell vikingarutt?  

Det finns ett stort intresse av att samarbeta. Vilket kan ses genom att både ett kontrakt på 

fortsatt samarbete har skrivits och att Storholmen har medgivit sitt intresse.  

Den tredje frågeställningen som vi ville få besvarad var: 

- Är vikingatemat något som skulle fungera året om, eller är det säsongsbetonat? 

Vikingatemat är något som skulle fungera året om, men inte som det ser ut idag. De olika 

byarnas öppettider och möjligheter till att ta emot besökare försvårar situationen. Dock 

finns det potential och vi tror inte att det skulle krävas speciellt mycket utav byarna för att 

få det att fungera. Mycket tror vi har att göra med villigheten att samarbeta. 

Utblick mot fortsatt forskning 

Det som denna uppsats har resulterat i är bara en liten del av vad som krävs för att skapa en 

gränsöverskridande turistprodukt. Uppsatsen fokuserar mestadels på att se utvecklings-

potentialen för en cross-border produkt som innefattar kulturgeografiska platser/företeelser 

mellan Sverige och Finland. Något som är en viktig del av vikingarutten är transportmedel för 

att ta sig fram över skärgården i regionerna; Stockholms län, Åland och Åbo. Detta skulle 

vara av ett stort intresse att fortsätta att forska kring, men även vad som sker med samarbetet 

om cirka 5 år. 
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VisitÅland 

a) http://www.visitaland.com/se/fakta/fakta_om_aland (Besöksdatum:2012-04-16) 

b) http://www.visitaland.com/se/fakta/fakta_om_aland/allemansratt 

(Besöksdatum:2012-04-16) 

c) http://www.visitaland.com/se/resa/till_aland/farja (Besöksdatum:2012-04-16) 

 

 

Bilder 

Figur 1: Museibyrån. http://www.museum.ax/museum/arkeologi_viking.pbs (Hämtad:2012-

05-07) 

Figur 2: Viking Heritage. http://www.vikingheritage.eu/vikingheritage/Follow_vikings.html  

(Hämtad:2012-04-26) 

Figur 3: Viking Islands. http://www.vikingislands.com/images/osterled.jpg (Hämtad:2012-05-

06)  

Figur 4: Riksantikvarieämbetet. http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.htm 

(Hämtad:2012-04-12) 

Figur 5: Ålandstrafiken. http://www.alandstrafiken.ax/tidtabeller.htm  (Hämtad:2012-05-13) 

Figur 6: Google maps. https://maps.google.se/maps?hl=sv. (Hämtad: 2012-06-03) 
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Bilaga 
Bilaga1 

Nedan följer en beskrivning av vad som allemansrätten innefattar: som besökare i naturen får 

du  

 

Källa till texten ovan: http://www.visitskargarden.se/sv/om-skargarden/allemansratten/ 

(Besöksdatum:2012-04-16) 

  

 

http://www.visitskargarden.se/sv/om-skargarden/allemansratten/

