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Abstract 
This paper aims to compare the infrastructural development between Stockholm archipelago 

and the Greek Cyclades. The purpose is to investigate of what importance the infrastructure, 

focusing on transport, has for tourism development. This thesis is based on an idea that the 

Stockholm archipelago has not developed into an obvious tourism destination, which the 

Cyclades successfully has, despite the similar geographic structure. 

By studying previously conducted studies within the subject of our choice, we got an idea of 

what was of main importance and what we should focus on. To get more experience within 

the subject we conducted interviews with persons considered experts, so called “elite 

interviews”.  

To present the empirical material we created a timeline for each destination in the form of 

eras of important stages in the development. Later were compared the two destinations against 

one and another. A few subjects which were considered more relevant than others were also 

handled and discussed.  The main result of this study is that it is crucial for the link between 

tourism and transport to be understood when working with tourism development. Also, there 

is a fear of over-exploitation within the Stockholm archipelago, a fear which this study proves 

to be based on false grounds. 

Finally we conclude that the solution to these problems, by drawing a parallel with the 

Cyclades, will be to concentrate the tourism development within a smaller amount of island in 

the Stockholm archipelago.       
Keywords: Infrastructure – Stockholm archipelago – Cyclades – Tourism development – 

Island destinations 

 

Sammanfattning 
Denna uppsats avser att jämföra den infrastrukturella utvecklingen mellan Stockholms 

skärgård och de grekiska Kykladerna. Syftet är att undersöka hur viktig infrastrukturen, med 

fokus på transport, är för en destinations utveckling. Uppsatsen grundas på idén om att 

Stockholms skärgård inte lyckats utvecklats till en lika självklar destination som Kykladerna, 

trots den liknande geografiska strukturen. 

Vi satte oss in i ämnet genom att dels studera tidigare forskning och dels genom att utföra ett 

antal “elitintervjuer”. Respondenterna valdes ut för att bidra med ytterligare insikt och 

kunskap genom erfarenhet inom ämnet transport eller turismutveckling.  

I form av epoker skapades en tidslinje över destinationernas historiska utveckling inom 

infrastruktur och turism för att sedan jämföras med varandra. Dessutom tog vi upp ämnen som 

direkt berörde problemet så som lokalbefolkning på öarna samt ägandeförhållanden. 

Det övergripande resultatet som studien påvisar är att man måste förstå sambandet mellan 

turismindustrin och transportindustrin även hur dessa två länkas samman. Förutom detta 

problem finns även en rädsla för överexploatering av skärgården men som studien visar är 

relativt ogrundad. Studiens slutsats visar, genom att dra paralleller till Kykladerna, att en 

lösning på dessa problem är att koncentrera turismutvecklingen till ett mindre antal öar i 

skärgården.  

Nyckelord: Infrastruktur – Stockholms skärgård – Kykladerna – Turismutveckling – 

Ödestinationer 



 
 

Förord 

 

Att skriva uppsats är en komplex uppgift. Du får inte skriva si utan att skriva så vilket, efter 

ett tag, kan bli rätt långrandigt. Du jobbar i konstant uppförsbacke, hela vägen från start in i 

mål och det gäller att ha målet i sikte hela tiden för att inte tappa den ”röda tråden”. Att inte 

tappa tråden måste vara det svåraste med att skriva uppsats för när du undersöker och gräver i 

ett ämne hittar du hela tiden nya intressanta punkter att ta upp. Det är precis när du tänker 

”Nej, nu orkar jag inte mer” som du vet att du börjar komma någonstans. Sen är det ju inte 

alltid det roligaste att behöva kompromissa dina briljanta ”snilleblixtrar” med din 

skrivpartner. Men kom då ihåg: ”No man is an island”.  

 

Vad det gäller ansvarsområden inom uppsatsen har vi valt att arbeta fram materialet främst 

genom samarbete. Det är svårt att säga konkret vem som har skrivit vad då vi under hela 

processen har skrivit väldigt sammansvetsat. Den enda riktiga avgränsningen som har gjorts 

är epokerna. Stockholms skärgård är skriven av Nina Lindahl och Kykladerna är skriven av 

Stephanie Kousathana. Vi tar båda med stolthet fullt ansvar för hela uppsatsens innehåll.  

 

Vi har valt att inte översätta modellerna eller termerna från engelska till svenska, detta gäller 

även för en av intervjuerna. Ett stort tack till Professor Buhalis och hans geniala “Chicken and 

egg”-citat, som vi först trodde var ett skämt men om senare visade sig beskriva vårt problem 

mitt i prick. Vad kommer först, turisten eller transporten? 

  

Vi vill också tacka våra andra ”elitpersoner” som har ställt upp på intervjuer och därmed 

bidragit med intressanta kommentarer och synvinklar. Vi vill också tacka vår handledare 

Gustaf Onn och våra seminariemedlemmar i grupp ett som under vårens gång har läst, 

kritiserat och opponerat på vår uppsats. 

 

Sist, men absolut inte minst, vill vi tacka varandra för det stöd och pepp vi har gett under 

skrivprocessens gång och för att vi litat på varandras kunskap och idéer. 

 

We made it! 

 

 

 

Stockholm, den 3 juni. 

 

 

Nina Lindahl och Stephanie Kousathana  
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1. Inledning 

 

1.1. Inledning och problemformulering 

 

Idag är transport erkänt som en av de mest betydelsefulla faktorerna som har bidragit till 

internationell utveckling av turism, enligt Page (1999). Det räknas som en av 

nyckelfaktorerna under själva turismupplevelsen och även som en integrerad del av hela 

turismindustrin. 

Transport tillhandahåller en väsentlig länk mellan ursprungsmarknaden och destinationen och 

utan det skulle det inte vara möjligt att resa. (Ibid.) 

Forskare har tidigare dragit paralleller mellan infrastruktur och platsens attraktivitet samt dess 

betydelse för förmågan att utvecklas som en turistdestination, men Khadaroo och Seethana 

(2007) menar dock att empiriska studier om infrastrukturens betydelse för turismen i princip 

saknas.  

Hall (1999, se Albalate & Bel 2009, s.2) menar att det kan vara svårt att se dessa två industrier 

som en enhet och därför delas de ofta upp i två separata fack och att detta är en anledning till 

att det sällan skrivs om turism inom forskning kring transport och heller inte om transport 

inom turismforskning. 

En annan anledning, menar Page (1999, s.41), är att forskare tenderar att fokusera på andra 

inriktningar inom turism, så som marknadsföring, på grund av att det ger synligare resultat 

och är lättare att identifiera.  

Vad turismindustrin exakt består av är nämligen svårt att identifiera då komponenterna som 

utgör turisturbudet även delas av lokalbefolkningen på destinationen. Detta gäller även 

infrastrukturen. 

Även om det oftast finns specifika turisttransporter, till exempel paketresor och kryssningar, 

finns det andra former av transport som delas av både lokalbefolkningen och besökare, till 

exempel tunnelbana och stadsbussar. Därför kan dessa transportmedel inte direkt 

kategoriseras under “turisttransporter”. (Page 1999, s.67) 

 

Transportsystemen och dess funktioner ser därefter olika ut beroende på vilken sorts 

destination man talar om. Till skillnad från “fastlandsturism” finns det andra faktorer att ha i 

åtanke när destinationen är en ö, då den är omgiven av vatten och inte är lika fysiskt 

tillgänglig. Tillgänglighet är ett av de viktigaste elementen för en turismprodukt och just 

transport är ofta en stor svaghet för ö destinationer. (Buhalis 1999) 
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1.2. Bakgrund 

 

Turismen är idag en av Sveriges basnäringar och omsatte år 2010 cirka 255 miljarder kronor 

som stod för 2,9 procent av Sveriges BNP (Terpstra 2011). 

Stockholms besöksnäring har ökat med 50 procent de senaste tio åren, vilket gör Stockholm 

till den ledande tillväxtregionen i Skandinavien och bland de tio snabbast växande 

besöksmålen i Europa. 

En stark besöksnäring ger nya jobb, fler investeringar och en stärkt Stockholmsregion, skriver 

Stockholm Visitors Board (SVB). Därför har Stockholmsstrategin 2020 startats som är ett 

nyckelprojekt för att stärka Stockholm som besöksdestination genom samarbete mellan 

staden, näringslivet och branschorganisationer inom Stockholmsregionen. 

Ett pågående samverkansarbete, Skärgårdsstrategin, med syfte att särskilt stärka och utveckla 

besöksnäringen i Stockholms skärgård har redan inletts. (Stockholm Visitors Board 2012) 

Gustav Andersson (2012, se Stockholm Visitors Board 2012), från Miljö- och 

Skärgårdslandstingsrådet uppger följande: 

 

Det är positivt att vi nu kan fördjupa oss i att utveckla besöksnäringen i skärgården i 

relation till Stockholm som storstad. Det är ett efterlängtat arbete, och jag ser en stor 

potential för tillväxt och sysselsättning i skärgården om vi hittar vägen fram till 

gemensamma prioriteringar och vägval. 

 

 

 

 

1.3. Bakgrund till jämförelsen mellan Stockholms 

Skärgård och Kykladerna 

Ett land där turismen har varit en av de viktigaste industrierna de senaste trettio åren är 

Grekland. Turismen stod år 2009 för 15 procent av landets BNP och stod även för en stor del 

av sysselsättningen och så har det sett ut mer eller mindre oföränderligt sedan 1990. 

(Association of Greek Tourism Enterprises 2012, s.18) 

Den grekiska övärlden har varit en välkänd turistdestination sedan dess utveckling på 1950-

talet och är det än idag. (Ibid., s.38)  

Kykladerna är en av Greklands mest besökta ögrupper och är den ögrupp som är belägen 

närmast huvudstaden Aten.   

(Development Agency S.A. of Cyclades 2011) 

Med tanke på den geografiska likheten mellan Stockholms skärgård och Kykladerna har vi 

valt att jämföra den infrastrukturella betydelsen och utvecklingen hos dessa två ögrupper. 
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1.4. Syfte och Frågeställningar 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka infrastrukturens betydelse för utvecklingen av Stockholms 

skärgård samt dra en jämförelse med utvecklandet av den Grekiska övärlden Kykladerna. 

 

 Hur har den infrastrukturella utvecklingen sett ut i Stockholms skärgård respektive 

Kykladerna? 

 Hur viktig är infrastrukturen för en turismdestinations utveckling? 

 Kan Stockholms skärgård utvecklas till en lika “självklar” turistdestination som 

Kykladerna med hjälp av infrastrukturell utveckling? 

 

 

1.5. Definitioner 

 

Infrastruktur 

Enligt nationalencyklopedin är infrastruktur ett system av anläggningar och driften av dessa, 

som utgör grund för försörjningen och förutsättningen för att produktionen skall fungera: bl.a. 

vägar och järnvägar, flygplatser och hamnar, kraftverk, eldistribution och andra anordningar 

för energiförsörjningen, vatten- och avloppssystem, teleförbindelser och 

utbildningsväsen.(Nationalencyklopedin)  

I studien syftar vi med begreppet “infrastruktur” främst till olika transportväsen men annan 

infrastruktur som till exempel kommunikationer har också undersökts. 

 

Stockholms skärgård   

En samling av cirka 30 000 öar, kobbar och skär vid Stockholms kust. Skärgården saknar en 

formell geografisk avgränsning men sträcker sig cirka 150 km från Landsort i söder till 

Björkö och Arholma i norr. Området kan indelas i en innerskärgård närmast Stockholm, en 

mellanskärgård med öar som Möja, Runmarö, Ornö och Utö.(Ibid.) 

 

Kykladerna  

Den ögrupp som är belägen närmast Greklands huvudstad Aten och består av cirka 147 öar. 

Dessa öar varierar i storlek och i invånarantal. Vissa öar är obebodda, vissa har bara cirka 100 

boende och andra har flera tusen. Några av de mer kända öarna är Naxos, Delos, Santorini, 

Serifos, Ios och Mykonos. (Development Agency S.A. of Cyclades 2011) 
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2. Teoretisk referensram 

 

 

2.1. Teori 
 

I detta avsnitt presenterar vi de olika teorierna vi har valt att använda i studien. Våra 

modeller och teorier beskrivs för att läsaren ska förstå hur de fungerar och även hur de 

kommer att användas. 

 

 

 

2.1.1. Det funktionella turismsystemet 

Turismsystemet utgörs, enligt Gunn (1997, s.31), av ett intimt förhållande mellan utbud och 

efterfrågan som påverkar och är beroende av varandra. Utbudet består utav fem komponenter; 

attraktioner, transporter, service, information och marknadsföring.  Modellen nedan visar 

komponenterna i det funktionella turismsystemet och hur de samverkar med varandra. 

Vi har valt att använda oss utav denna modell för att visa hur viktig transporten är inom 

turismsystemet och det är utifrån denna modells perspektiv vi grundar uppsatsen. 

 
Modell: Det funktionella turismsystemet (Ibid.) 

 

Ett funktionellt turismsystem är nödvändigt för att utbudet ska kunna tillfredsställa turistens 

efterfrågan och då är det viktigt att samtliga komponenter fungerar. 

Det som skiljer turismnäringen åt från andra näringar är att turismen distribuerar konsumenten 

till produkten. Produkten produceras alltså i samma ögonblick som den konsumeras och 
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därmed blir transportens roll tydlig. Utan transport skulle det bli svårt för konsumenten, med 

andra ord turisten, att ta sig till produkten, alltså destinationen. 

(Ibid., s.31-32.) 

 

2.1.2. The tourism area life cycle 

En turistdestination är väldigt dynamisk i den bemärkelsen att den kan utvecklas eller 

förändras radikalt över tid. Denna evolution beror på flera olika faktorer som till exempel att 

besökares preferenser förändras, att anläggningar och faciliteter gradvist kan komma att 

försämras och förändringen (ibland även försvinnandet) av natur- och kulturattraktioner som 

var den primära anledningen till turismens uppkomst på en plats. 

Även om vissa forskare menar att man inte kan sätta alla turistområden inom en modell och 

att olika platser kan ha olika utkommor beroende på olika förändringar i samhället anser 

Butler (2006, ss.3-4) att det finns tillräckligt med bevis för att fastslå att nästan alla 

destinationer visar samma resultat i slutändan. Tillväxten och förändringen kan skilja i siffror 

men i det stora hela är turistområdens förändring överensstämmande. 

Vi kommer att använda denna teori för att se hur destinationer utvecklas över tid samt för att 

försöka identifiera på vilket stadium de undersökta destinationerna befinner sig inom. 

Följande modell illustrerar den hypotetiska evolutionen ett turistområde går igenom. 

 

 

 
Modell: The tourism area life cycle (Ibid., s.5) 
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1. The exploration stage. Det första stadiet i denna modell karaktäriseras av ett litet antal 

besökare som lockades till destinationen för dess unika och annorlunda natur och kultur. Vid 

denna punkt finns det knappt några faciliteter eller service riktade till turister. Turisterna får ta 

del av lokalbefolkningens faciliteter och kontakten med invånarna blir därmed ofta på hög 

nivå. I detta stadie påverkar turismen varken samhället eller ekonomin på destinationen. 

(Ibid., s.5) 

 

2. The involvement stage. I och med att turisterna blir fler så kommer lokalbefolkningen 

engagera sig mer och skapa ett utbud för att göra turisterna nöjda. Kontakten mellan 

invånarna och turisterna är fortfarande ganska hög. Under detta stadie börjar destinationen 

även marknadsföra sig lite smått för att locka fler besökare och man kan se hur en 

turistmarknad börjar uppstå. Oftast resulterar det ökande besökarantalet i press på statliga 

organ att skapa eller förbättra infrastruktur och andra faciliteter för turisterna och någon form 

av organisation av turisttransporter uppkommer. (Ibid., s.6) 

 

3. The development stage. Detta stadium är där förändringar sker som mest. 

Marknadsföringen sker på ganska hög nivå i de tursistgenererande regionerna och det finns en 

tydlig turistmarknad. Desto mer denna process sker och turisterna blir fler och fler så minskar 

aktiviteterna från lokalbefolkningen och det tidigare lokala utbudet ersätts ofta av större bättre 

utvecklade företag från utlandet, oftast inom hotellsektorn. 

Även fysiska förändringar börjar bli tydliga, men dessa är inte alltid förändringar som stöds 

av invånarna. Under högsäsongmånaderna kan turistantalet överstiga invånarantalet på många 

platser och importerad arbetskraft blir allt vanligare. (Ibid.) 

 

4. The consolidation stage. Som man kan se av modellen så har man vid detta stadium nått en 

kritisk vändpunkt. En väldigt stor del av platsens ekonomi är beroende av turism och det 

satsas mycket på att locka fler turister genom marknadsföring. Många franchiseföretag har 

även kommit till destinationen och det finns tydliga turistdistrikt där attraktioner finns 

samlade. De resterande företagen utanför detta distrikt är mindre önskvärda på grund av detta. 

Det stora antalet besökare och alla faciliteter kommer vid denna punkt troligen att skapa 

irritation och motstånd från många av invånarna, speciellt de som inte jobbar inom 

turismsektorn. (Ibid., s.7) 

 

Beroende på hur destinationen jobbar med turismen kommer den att utvecklas annorlunda 

från detta stadium, men naturligtvis spelar även andra faktorer roll som tidigare nämnt. 

Turistområdet kan komma att stagnera, alltså stå stilla. Destinationen kommer då att fortsätta 

ungefär som beskrivet under “the consolidation stage” och den kommer att ha skapat en 

välgrundad image som tyvärr inte kommer att vara lika populärt som förut. 

Det kan även hända att destinationens turismutveckling avtar (decline), eller i värsta fall att 

turismen försvinner helt. Detta sker då området eller destinationen inte kan tävla med nya 

attraktioner eller destinationer. Å andra sidan kan en föryngring ske (rejuvenation). Butler 

menar dock att en total föryngring av turistområdet inte kan ske utan att först förändra alla 

attraktioner som turismen baseras på. (Ibid., ss.7-8) 
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2.1.3. “After demand”, “on demand”, “ahead of demand” 

För att förklara utbyggnaden av transportsystem använder Svallhammar (2008, s.29) sig utav 

denna teori för att skapa förståelse kring järnvägarnas tillkomst. Järnvägsnätet har följt en viss 

lagbundenhet och utbyggnaden har skett stegvis beroende på den förväntade 

transportefterfrågans storlek och därmed graden av ekonomiskt risktagande. Utvecklingen kan 

ske på tre olika sätt, enskilda eller kombinerade. Dessa tre är ”after demand”, ”on demand” 

och ”ahead of demand”. 

After demand är när efterfrågan för utveckling eller utbyggnad redan existerar och 

utvecklingen sker efter denna. On demand är när utveckling sker i takt med efterfrågan. 

Ahead of demand är när man påbörjar en utveckling i förhoppning om att efterfrågan ska 

finnas i framtiden. 

Även om denna teori primärt skapades för järnvägarnas utveckling kommer vi att använda 

den för att beskriva hur utvecklingen av infrastruktur i allmänhet har skett i samband med 

efterfrågan på de utvalda destinationerna. Dessutom anser vi att den kompletterar Gunns teori, 

“Det funktionella turismsystemet”, som visar att utbudet och efterfrågan påverkas av 

varandra. 

 

 

 

2.2. Tidigare forskning 

 

Då denna studie är ämnad för att undersöka infrastrukturutveckling och dess innebörd för en 

turistdestination är det nödvändigt för oss att kunna stödja teorin om transportens betydelse 

för destinationen. Även att betona de bofastas betydelse för utbyggnaden av 

transportsystemen. Detta görs genom att titta på tidigare forskning inom ämnet. 

 

 

 

2.2.1. Infrastrukturens betydelse för en turistdestination 

Transport- och infrastrukturutveckling är ett komplext ämne att handskas med. Svallhammar 

(2008) beskriver hur beslut om transportutveckling tagits fram under ett antal år av en 

regering för att sedan dras tillbaka under nästkommande mandatperiod. Idag är det 

Trafikverket som står för den långsiktiga planeringen av transportsystem i Sverige. Det 

handlar om stora summor att kunna hantera och fördela när man budgeterar för 

infrastrukturutveckling. Detta gör processen till en långsam sådan och ofta har en ny 

trafiklinje ett antal besluts- och planeringsår på nacken. Men för att en stad, som Stockholm, 

ska kunna hantera en ökad befolkning och en tillväxt inom turismen enligt målen för 

Stockholm 2020 krävs en stor satsning inom just detta område. 

 

Turism är ett svårdefinierat begrepp som innehåller många olika aspekter men enligt Lundén 

(1999, s37) är transportsystem en viktig och avgörande faktor för att turismen ska fungera, då 

det skapar förutsättningar för resande. 

Under många decennier har destinationsutveckling inom turism präglats av en filosofi som 
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innebär att etablerade attraktioner och servicefaciliteter marknadsförs med förhoppning om att 

utvecklingen av transportsystem ska ske som en naturlig följd, menar Gunn & Var (2002). 

Smith (1995) har identifierat ett antal kriterier som definierar en destination. Ett av dessa 

kriterier talar om att platsen ska ha en så pass tillräcklig infrastruktur att turismutveckling är 

möjligt samt att det ska vara lätt att ta sig till och från platsen med till exempel flyg, båt eller 

bil. Ett modernt och renoverat vägsystem gör att turisten känner sig tillfredsställd med 

destinationen betonar även Khadaroo och Seethana (2007). De nämner också att turister 

värderar tillgången på effektiva, pålitliga och säkra transportsystem när det reser till okända 

platser. 

Fortsättningsvis menar Khadaroo och Seethana (2007) att det länge argumenterats om att en 

destinations infrastruktur är avgörande för hur attraktiv en destination blir ur en 

turistsynvinkel och att det inom ämnet infrastruktur handlar till största del om transportfrågor. 

De menar även att ett bra transportsystem kännetecknas av tillgänglighet och kvalitet. 

Transportsystemet ansvarar för, förutom att ta turisten till och från destination, att ta turisten 

till attraktioner, affärer, hotell och restauranger med mer. Albalate och Bel (2009) menar att 

turister, precis som lokalbefolkningen, behöver transportmedel för att ta sig fram vilket gör 

det nödvändigt med en fungerande kollektivtrafik och detta behöver inte alltid behöver bli en 

kostsam historia då turisten kan använda samma transportmedel som lokalbefolkningen, som 

tidigare nämnt. De påstår också att en positiv effekt av ökad turismtillströmning är att 

samhällsplanerare ser turismen som ett sätt att satsa på utveckling av transportsystemen vilket 

i sin tur även gynnar lokalbefolkningen. 

 

 

2.2.2. Lokalbefolkningen är viktig för turisten 

Lokalbefolkningen är en stor del av turismprodukten och Murphy & Murphy (2004) menar att 

oavsett vad lokalbefolkningen tycker om turism eller den turismprodukt som förespråkas och 

oavsett om de arbetar med turism eller inte så blir de, i och med sin position som bofast på 

destinationen, en del av produkten. 

Turismprodukten är en sammansatt upplevelse av platsen och människorna vid en särskild 

tidpunkt där produkten produceras och konsumeras samtidigt enligt Wheeler (1995, ss.38-49). 

Sahlberg (2001) menar att turistens handling involverar företeelser som att bekanta sig med 

eller njuta av kulturen, människorna, naturen och de aktiviteter som erbjuds. En destination 

kan därmed liknas vid en förening av individuella produkter som genom en kombination 

erbjuder en total upplevelse, en gemensam produkt för sina besökare. 

Turismprodukten består alltså till stor del av att uppleva annan kultur. Utan en 

lokalbefolkning finns det ingen kultur att uppleva då det är människorna, alltså 

lokalbefolkningen, på en plats som skapar kulturen.  

Kultur är ett komplext ord med många innebörder. Enligt Nationalencyklopedin beskriver 

ordet en folkgrupps sätt att leva, deras språk och traditioner, seder, lagar, regler och så vidare.  

Enligt en kvalitativ undersökning av Brunt & Courtney (1999) angående sociokulturella 

effekter av turism ansåg de flesta av lokalbefolkningen att turismen skapar många fördelar 

även för dem, så som attraktioner och ökad service. Beträffande kulturen ansåg även här de 

flesta att kulturen kan synliggöras mer, i stället för att kommersialiseras, för att attrahera 

turister. Shaw och Williams (2002) menar att kultur är något som turister ofta finner 
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intressant, i synnerhet då den kan köpas i form av lokala produkter eller besökas, som till 

exempel kulturella monument. Eftersom ett intresse för kultur finns kan turism bidra till att 

bevara och framhäva en destinations kultur. 

Att som turist ta del av en kultur kan vara att bland annat äta maten som producerats på 

destinationen, vilket kan göra att den lokala identiteten och i sin tur destinationen stärks. 

(Quan & Wang, 2004) 

När vi åker till Spanien vill vi äta paella och i Italien äter vi pasta, det är ett sätt för turisten att 

uppleva och ta del av destinationens kultur. Det kan också vara en viktig del av 

turistupplevelsen att socialisera lokalbefolkningen och ta del av deras vardagskultur genom att 

besöka lokala restauranger. 

Som tidigare nämnt har turismen idag en stor betydelse för den svenska ekonomin och 

framställs allt oftare som ett verktyg för ekonomisk tillväxt, sysselsättning och välfärd, inte 

minst i glesbebyggda eller perifera områden menar Bohlin och Elbe (2007). Enligt Komppula 

(2006, ss.136-147) kommer företagsamheten inom turismbranschen inte sällan från ett 

intresse eller en utvecklad hobby och ofta har företagaren identifierat en möjlighet till 

verksamhet genom att ha tittat på exempelvis verksamma grannar och närliggande företagare. 

I och med att turismprodukten produceras och konsumeras samtidigt är serviceaspekten av 

oerhört stor betydelse för turistens upplevelse och Grönroos (1990) menar att utmärkt service 

inte kan uppnås utan dedikerad, engagerad och kompetent personal och den lokala kunskapen 

om och på en plats, som lokalbefolkningen besitter, är guld värd, enligt Sveriges 

turistförening (STF). 
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3. Metod 

 

Metodavsnittet anger forskarens ställningstagande vad gäller forskningsstrategier.  

I detta avsnitt presenteras de olika metoder vi tar ställning till och använder oss utav under 

studiens gång. 

 

 

 

3.1. Hermeneutik 
 

I denna studie använder vi hermeneutik för tolkning och analys av empirin. 

Hermeneutik är en tolkningslära där man försöker tolka sig fram till förståelse. Detta innebär 

att man försöker förstå hur det går till att förstå hur människor föreställer sig världen och 

vilken mening de tillskriver olika fenomen i samhället. 

(Hartman 2004, ss.105-107) 

En del i detta är att tolka texter från intervjuer, observationer och enkäter med mer. 

Man ska dock komma ihåg att hermeneutik inte är en metod som tillämpas steg för steg, 

menar Kvale, utan är en utveckling av generella principer som har befunnits användbara i en 

lång tradition av texttolkning. 

(Kvale & Brinkmann 2009, s.227) 

Grundläggande inom den hermeneutiska frågeställningen är förståelsens innebörd och 

metoden för att uppnå förståelse. För att förklara detta används den hermeneutiska cirkeln 

som beskriver hur man uppnår förståelsen genom helheten och delarna inom den. 

(Hartman 2004, ss.105-107) 

“Meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten.” 

(Alvesson & Sköldberg 2008, s.193) 

Denna växling mellan helheten och delarna möjliggör en fördjupning av meningsförståelse. 

Till exempel när man ska tolka en intervjutext, läser man först igenom den för att få en 

helhetsbild och därefter går man tillbaka till enskilda delar i texten för att hitta deras innebörd. 

Därefter går man åter igen tillbaka för en mer ingående tolkning av helheten. 

Detta beskrivs som en idealisk bild av den hermeneutiska processen och beskriver den så 

kallade “hermeneutiska cirkeln”.  

Repstad (2006, ss.103-104) menar dock att ett bättre uttryck för denna process vore 

“hermeneutisk spiral” då man går djupare och djupare i förståelsen och inte runt och runt som 

i en cirkel. 

Enligt Hartman (2004, s.257) krävs det en förförståelse för att kunna uppnå förståelse. 

Förförståelsen består av olika komponenter såsom språk, begrepp, trosföreställning och 

personliga erfarenheter och dessa påverkar människors förståelse olika av fenomen. 

Därför kan vi aldrig uppnå en fullständig förståelse för en annan människa eftersom vi aldrig 

kan lägga vår egen förståelse för världen åt sidan. 

 

 



11 
 

3.2. Kvalitativa metoder 
 

Kvalitativa metoder syftar på forskningsprocedurer som ger beskrivande data och innebär att 

man systematiserar kunskap om något som kännetecknar ett fenomen. 

(Olsson & Sörensen 2011, s.106) 

Repstad (2006, s.15) förklarar att kvalitativa metoder lämpar sig bäst när man vill ha insikter 

om hur något konkret har utvecklats över tid - utan att bry sig om hur ofta det förekommer. 

Kvalitativa metoder innebär oftast att man gör jämförelser mellan två fenomen.   

I denna studie vill vi få en bättre förståelse för infrastrukturens betydelse för en 

turismdestination och dessutom jämföra den grekiska övärldens infrastrukturella utveckling 

med den svenska i relation till turismutvecklingen. 

Vi har därför valt att arbeta med en kvalitativ ansats. Vi avser att studera de två ovan nämnda 

miljöerna och anser att kvalitativa metoder kommer att ge en djup förståelse för hur de 

verkligen fungerar med alla dess nyanser. 

Det som kännetecknar de kvalitativa metoderna är att de utgår från studieobjektens perspektiv 

och en viktig del i studien är forskarens närvaro och tolkningsarbete. (Alvesson & Sköldberg 

2008, s.17) Som nämnt innan kommer då hermeneutisk tolkning att användas. 

Enligt Bryman (2011, s.345) finns det ett antal viktiga steg som kan användas vid en 

kvalitativ forskningsprocess. Steg ett är att skapa en, eller flera som i vårt fall, frågeställningar 

som är relevanta att studera. Steg två innebär att man väljer lämpliga platser och 

undersökningspersoner. I vår studie innebar detta att välja exakta destinationer att jämföra 

samt personerna som ska ingå i intervjuerna. Det tredje steget betyder att man samlar in all 

relevant data för att kunna besvara frågeställningarna, alltså studera tidigare litteratur och 

forskningar samt utföra intervjuerna. Det fjärde steget är att tolka data och tillsammans med 

steg fem som är innebär begreppsligt och teoretiskt arbete utgör undersökningens resultat. Det 

femte steget behöver dock inte leda till resultat och slutsats utan kan komma att innebära att 

forskaren måste specificera frågeställningarna ytterligare utifrån datainsamlingen. Det kan 

även behövas samla in ytterligare data vilket gör att man hamnar på steg fyra igen.  

När forskaren anser att man samlat tillräckligt med data går man vidare till det sista steget 

vilket är en slutlig rapport om resultatet och slutsatser från studien. (Bryman 2011, ss. 354-

357) 

 

 

3.3. Induktion 
 

Induktion är en gren inom den kvalitativa metodiken. Den innebär att datainsamlingen helt 

styrs av en frågeställning, inte en hypotes som används inom den deduktiva metoden. 

(Hartman 2001, ss.24-26) 

Vid induktion drar man slutsatser från empiriska observationer som man sedan skapar 

påståenden om generella samband av. (Ryen 2004, s.25) 

Eftersom induktion förknippas med kvalitativa metoder så ser tillvägagångssättet i stora drag 

likadant ut som tidigare beskrivet under kvalitativa metoder. 
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Först gör man en planering där man formulerar sin fråga som man vill få besvarad samt hur 

man kommer att gå tillväga. Man identifierar då den grupp människor som man är intresserad 

av att undersöka och vad det är som ska undersökas. Sedan bestäms vilket metod för 

datainsamling som kommer att användas, till exempel intervjuer. Under intervjun bör man 

inte ha bestämt i förväg exakt vilka detaljer man ska undersöka, man låter istället 

svarsutrymmet bestämmas av den intervjuade. I våra intervjuer, som utfördes via mail eller 

telefon, försökte vi ställa öppna frågor så att respondenterna själv fick svara vad och hur 

mycket de ville. 

Data ska samlas in på ett objektivt sätt, alltså ska man ha så få förutfattade meningar om det 

man undersöker som möjligt. (Hartman 2001, ss.24-26) 

 

Inom induktionen finns det ytterligare förgreningar. Interaktiv induktion och analytisk 

induktion, som är två sätt att genomföra en undersökning på. 

Interaktiv induktion är den mer moderna forskningsprocessen där datainsamling och analys 

sker omväxlande. Processen kan beskrivas som ickelinjär då man hela tiden växlar mellan 

undersökning och analys. Även detta beskrevs tidigare under kvalitativa metoder. 

Till skillnad från analytisk induktion så håller man inte lika hårt i frågeformuleringen, vilket 

betyder att frågeformuleringen kan komma att ändras efter undersökning beroende på resultat. 

Den interaktiva induktionen menar att man bör göra teoretiskt styrt urval och datainsamlande 

vilket leder till att man endast koncentrerar sig på det som är viktigt för studien. (Hartman 

2004, s.289) 

 

 

 

3.4. Undersökningen 

 

Naturligtvis går mycket av undersökningen ut på att hitta tidigare forskning kring det valda 

forskningsämnet, men för att lyckas få en djupare insikt har vi valt att intervjua olika personer 

som vi anser har erfarenhet och kunskap inom vårt forskningsområde. Denna typ av 

intervjuande kallas “elitintervju”. (Gillham 2008, s.83) 

Vi anser att mail-baserade intervjuer är den mest passande tekniken på grund av vårt urval av 

intervjupersoner. Vissa respondenter befinner sig utomlands eller för långt bort inom landet, 

men ännu viktigare är tidsaspekten då det är extremt ekonomiskt i tid räknat. Andra positiva 

aspekter med mail-intervjuerna är att de ger oss direkt tillgång till kommunikation oberoende 

av geografiskt avstånd samt att det är en ganska bekväm metod från båda sidorna då ingen 

transkription krävs från intervjuarna och att de intervjuade kan ta tid på sig och svara när de 

har tid. (Ibid.) 

 

En av intervjuerna utfördes på telefon för att komplettera med datainsamling. 

Telefonintervjuns syfte var att skapa en djupare dialog än vid mail-intervjuerna genom att 

man pratar direkt med respondenten och därmed kan vara reaktiv och använda sig utav 

följdfrågor och samtalsstödjande kommentarer. (Gillham 2008, s.143) 
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3.4.1 Elitintervjuer - urval 

Urvalet av intervjupersoner har präglats av den interaktiva induktionen där vi fokuserar på det 

som är viktigt för studien och därför ansåg vi att elitintervjuer var en passande teknik. Med 

detta menas att vi enbart har intervjuat personer som vi anser har erfarenhet eller särskild 

kunskap inom ämnet, med andra ord “eliten”. (Gillham 2008, s.83) 

Kunskapen hos dessa personer kommer från att de tidigare studerat ämnet eller genom att de 

arbetar inom dessa sektorer. 

 

Valet av personer har gjorts genom att vi diskuterat vilka organisationer och myndigheter som 

påverkar infrastrukturens utveckling och vilka inom dessa som kan besitta god kunskap inom 

ämnet. Vi kunde naturligtvis inte intervjua alla som kan tänkas kunniga men har försökt att 

utifrån egen kunskap och omdöme lyckats avgöra om personen i fråga är lämplig som 

intervjukandidat. Tyvärr fick vi inte svar av alla de kandidater vi valde ut men vi anser att vårt 

urval är representativt för vår undersökning. 

Våra kandidater representerar bland annat Tillväxtverket, en myndighet men uppgift att 

främja och öka turismen i Sverige, även Näringsdepartementet och Stockholms läns landsting. 

Tre av våra kandidater är direkt insatta i utvecklingen av skärgården i form av olika projekt, 

t.ex. ”Skärgårdsstrategin”. Utöver detta har vi även intervjuat en grekisk professor inom 

turism samt en journalist från Ålandstidningen som tidigare undersökt och skrivit om liknande 

situationer inom Åland. Blandningen ger oss en bred syn på problemet samt olika perspektiv 

och synvinklar.  

Slutligen har vi utfört en intervju med en privatperson som bor på en ö i Kykladerna vars 

basnäring är turismen. Personen presenteras som ”Ö-bo från Kykladerna” och tanken med 

denna intervju är att få reda på från någon som upplevt hur infrastrukturen och även 

turismsystemet har förändrats genom tiden.       

 

Följande personer intervjuades för denna undersökning: 

 

Prof. Buhalis Dimitrios, Deputy Director, International Centre for Tourism and Hospitality 

Research (ICTHR), School of Tourism, Bournemouth University 

 

Eleftheria Maria Freri, Ö-bo från Kykladerna 

 

Erika Rosander, Affärsutveckling och strategisk kommunikation, Öppen skärgård, 

Projektledare för Skärgårdsstrategin 

 

Inger Normark, Tillväxtanalytiker, Näringsdepartementet 

 

Kerstin Österman, Journalist, Ålandstidningen 

 

Mikael Larsson, Projektledare, Branding Scandinavian Islands 

 

Peter Terpstra, Turismanalytiker, Tillväxtverket 
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Pia Södergren, Skärgårdsutvecklare, Skärgårdarnas Riksförbund 

 

Susanne Skärholm, Regionplanering och hållbar utveckling, Stockholms läns landsting 

 

 

3.4.2. Intervjufrågor 

Intervjufrågorna som vi använde är baserade på våra frågeställningar. Syftet med frågorna var 

att få tankar, information, åsikter, erfarenheter från intervjupersonerna. Efter att vi läst på om 

ämnet var vi medvetna om att det inte går att ge konkreta och exakta faktasvar på våra 

frågeställningar. Därför utformade vi frågorna där respondenterna kunde svara och associera 

fritt. 

Generellt har frågorna sett likadana ut för alla intervjupersoner med smärre korrigeringar 

beroende på respondentens specifika kunskapsområde. (Se bilaga 1) 

 

 

 

 

3.5. Metodkritik 
 

Oberoende av vilka metoder eller tekniker man använder sig utav i en studie kommer det 

alltid att finnas fördelar och nackdelar. Nedan presenterar vi kritik av våra metoder för att 

visa för läsaren att vi är medvetna om fördelar respektive nackdelar och vad de betyder för 

studien och dess resultat. 

 

 

 

3.5.1. Hermeneutik 

Som tidigare nämnt bygger hermeneutisk tolkning på forskarens förförståelse som grundar sig 

i tidigare erfarenheter, trosföreställningar och så vidare. Detta är något som forskaren inte 

kommer att kunna frigöra sig ifrån under arbetet och det som uppnås är en sammansmältning 

av den egna förförståelsen med den förståelse personen man tolkar har. (Hartman 2004, s.191) 

Vår förförståelse baseras främst på vår utbildning inom turismvetenskap och kommer därför 

naturligt att belysa de områden vi är mest insatta i och har mest kunskap om. Vi anser dock att 

detta inte kommer att påverka studiens resultat i någon betydande grad eftersom att vi är 

medvetna om vår förförståelse. 

Kvale (2009, s.227) påstår att en vanlig invändning mot hermeneutisk intervjuanalys lyder så 

här: “Olika uttolkare hittar olika innebörder i samma intervju. Följaktligen är intervjun ingen 

vetenskaplig metod.” Han fortsätter med att hålla med att det förvisso kan vara så i vissa fall, 

men inte i så många som man tror. “I ovanstående invändning underförstås ett krav på 

objektivitet i den meningen att ett uttalande bara har en enda korrekt och objektiv mening, 

och att uppgiften för en analys är att finna denna enda och sanna mening.” (Ibid.) 

Det är i vår mening upp till forskaren att inse att den egna förförståelsen påverkar riktningen 

av resultatet och att försöka vara så objektiv som möjligt. 
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Trots kritik anser vi att denna metod är den bästa för vår studie. Vi frågade oss, precis som 

Kvale, om vår studie syftar till att komma fram till intervjupersonernas avsedda mening med 

deras svar eller om målet är att analysera den mening som texten har och ger oss. (Ibid.) 

 

 

3.5.2. Kvalitativa metoder 

Vid användandet av kvalitativa metoder förekommer många diskussioner om 

valideringsfrågor. Frågorna väcker epistemologiska frågor om kunskapen och 

intervjuresultatets objektivitet. Objektivitet är, enligt Kvale, en mångtydig term med olika 

betydelser men påstår att man kan konstatera att “... kvalitativa intervjuer till skillnad från 

enkäter, åtminstone i princip, tillåter intervjupersonerna att opponera sig mot de antaganden 

som ligger bakom forskarens frågor och tolkningar...” (Kvale 2009, s.262) 

Alltså att de får chansen att förklara vad de verkligen menar.  

 

Vi kan dra slutsatsen att, i kontrast till vad man i allmänhet tror, den kunskap som produceras 

i intervjuer inte behöver vara subjektiv, utan den kvalitativa intervjun kan i princip vara en 

objektiv undersökningsform med hänsyn till flera centrala innebörder av objektivitet. (Kvale 

2009, s.262) 

 

3.5.3. Interaktiv induktion 

Interaktiv induktion har sina risker, enligt Hartman (2004, s.291). Det som kan påverka 

arbetet negativt är att forskaren fastnar för vissa teoretiska idéer som man sedan försöker 

styrka genom vinklade urval och datainsamling. 

Hyldgaard (2008, s.136) skriver att Karl Popper kritiserade induktionen och ansåg att 

problemet med denna metod är att man antar att om betingelserna är de samma i flera olika 

fall så kommer dessa betingelser också få samma konsekvenser; att samma orsaker också har 

samma effekter. 

Popper hävdar att man istället för att försöka verifiera teorin bör man istället försöka 

falsifiera. (Ryen 2004, s.26) 

I vårt fall har vi en idé om att infrastrukturens utveckling spelar en avgörande roll för 

utveckling av en destination.  

Men för att undvika att styra svaren utifrån våra egna intentioner har vi ställt öppna frågor till 

våra respondenter som fått möjlighet att uttrycka sig fritt. Vi anser att vi i vår studie inte 

behöver syssla med falsifiering då respondenterna har chansen att öppet uttrycka om de inte 

håller med om infrastrukturens betydelse. Det är, enligt oss, inte en känslig eller personlig 

fråga där intervjupersonerna av olika anledningar känner att de inte kan svara ärligt. 
 

3.5.4. Intervjun 

De negativa aspekterna med mail-baserade intervjuer är att svaren kan vara för 

talspråkmässiga, redigerad eller kortfattade samt att det blir svårare att använda sig utav 

sonderande frågor då man inte ser eller hör respondentens reaktion. Sonderande frågor 

innebär att man får respondenten att berätta mer om något man anar att det finns mer att 

berätta om. (Gillham 2008, s.47) 
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För att förebygga att mail-intervjuerna ska ge “ogenomtänkta” svar har vi gett respondenterna 

väldigt god tid på sig att svara på frågorna efter att de själva avgjort om de känner sig 

kvalificerade och vill delta i intervjun. Dessutom har vi bett respondenterna att svara fritt på 

våra frågor för att ge dem utrymme att uttrycka sina åsikter utan att frågorna styr svaret. 

 

3.5.5. Elitintervjuer 

Som med alla intervjutekniker finns det både positiva och negativa sidor med elitintervjuer. 

De negativa aspekterna kan vara att “eliten” kan vara ganska komplex att intervjua då de 

uppmärksammar implikationer av olika frågor och svar i och med att de är så insatta i det 

specifika ämnet, detta var något vi faktiskt själva fick uppleva i en intervju. Andra negativa 

aspekter kan vara att respondenten kan ha dolda avsikter med vad de säger samt vara politiskt 

präglade vilket kan påverka resultatet av intervjun. 

Å andra sidan kan en elitintervju vara en väldigt rik källa på information från en enda intervju 

och kan därför hjälpa till att ge forskningen riktning samt tillgång till opublicerad information. 

(Gillham 2008, s.89) 
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4. Empiri 

 

 

I detta avsnitt kommer både Stockholms skärgård och Kykladernas historiska utveckling inom 

turism och infrastruktur att presenteras i form av epoker baserade på viktiga förändringar. 

Strukturen av epokerna är hämtade från Svallhammars bok “I väntan på tunnelbanan” 

(2008) där Stockholms infrastrukturella utveckling presenteras på liknande sätt. Vi kommer 

även att presentera ett antal viktiga frågor inom destinationsutveckling. 

 

 

 

4.1. Epokerna 
 

4.1.1. Stockholms skärgård – Epoker 

 

Epok I  

Man kan säga att skärgårdens ”upptäckt” var i slutet på medeltiden, under 1500-talet, då 

handeln runt Östersjön började ta form och vattnet utanför kusterna blev viktiga sjöleder för 

handelsskepp. Självklart har skärgården funnits där den är idag i flera miljoner år men det var 

inte fören på denna tid man började utnyttja dess resurser. Med ökad aktivitet på Östersjön 

uppkom behovet att bygga fästingar för att skydda de viktiga infartslederna till Stockholm. 

Den första fästningen byggdes 1563 vid Vaxholm. Under denna tid spelade Stockholms 

skärgård en stor roll inom både handel och försvar. Fram till slutet av medeltiden var öarna i 

skärgården i princip obebodda men under de nästa seklerna skulle ett större antal personer 

flytta ut bland dem för att bedriva fiske. Fiskehandeln blev en av de största inkomstkällorna 

under denna tid då det stor efterfrågan av fisk från staden samt att den katolska kyrkan 

efterfrågade saltströmming, som var tillåten föda under fastan. (Jerling 2003) Det finns 

beräkningar som visar att det fanns ungefär 3000 bofasta på öarna i början av 1700-talet. 

(Skärgårdskonferens) 

 

Epok II 

År 1719 plundrades och förstördes ett större antal skärgårdsöar och byar av härjande ryssar. 

Bland annat Möja, Ornö och Sandhamn brändes ned till grunden, med ett fåtal undantag. 

Detta år sägs vara starten på en flera sekler lång avbefolkningsperiod för skärgården som då 

var en viktig plats för livsmedelsproduktion.  

Under den Svenska industriella revolutionen minskade behovet av den traditionella näringen, 

fiske, i skärgården vilket ledde till att mängder av familjer blev tvungna att lämna sina 

permanentboenden på grund av brist på arbete och inkomst. (Skärgårdskonferens) 

Det var inte fören på mitten av 1800-talet som folk började våga sig tillbaka och skärgården 

kom att bli ett rekreationsområde för sommargäster och fritidsboenden. (Jerling & Nordin 

2007, ss.216-224)  

År 1840 började ett fåtal ångbåtar långsamt att skapa förbindelser bland öarna och staden. 
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Under 1869 bildades Waxholmsbolaget, som idag ägs av landstinget och fortfarande 

transporterar människor ut till skärgårdens öar. På slutet av 1800-talet började folkmängden 

på Vaxholm att öka och staden blev, som än idag, en viktig knutpunkt i skärgården. Det var 

också vid den här tiden som sommargästerna börjar ta sig ut till Vaxholm som då blev mer 

och mer attraktivt som sommarbostadsort med stora sommarvillor och badhus. (Vaxholms 

stad, 2011) Vi kan nu påstå att begreppet “skärgårdsturism” är fött.  

Skärgården började nu befolkas av en ny sorts invånare, den nyrika borgarklassen. De köpte 

och arrenderade mark i stora delar av skärgården, främst mark som låg närmast fastlandet där 

de byggde stora villor. (Ibid.) 

Dessa hus byggdes betydligt mindre än de stora villor som byggds under början av seklet. 

Många av dessa mindre hus, som mestadels var bebodda under sommarmånaderna, saknade el 

och vatten. (Skärgårdskonferens) 

År 1888 beräknades antalet fritidsgäster vara uppe i ca 7 700. Slutet av 1800-talet var en 

period då många organisationer bildades, bland annat Svenska turistföreningen (STF) och 

Friluftsfrämjandet. Under denna tid infördes också begreppet Allemansrätten, som gett oss 

möjlighet att fritt kunna röra oss i naturen.  (Jerling & Nordin 2007) 

 

 

Epok III 

1938 var ett stort år för Sverige. Det var året då det infördes en ny lag som innebar alla 

arbetande hade rätt till två veckors semester per år. I och med att de flesta svenskar på denna 

tid semestrade inom landet blev skärgården en attraktiv plats. Enligt beräkningar hade 

skärgården runt 30-40 000 besökare per år under denna tid. Under och efter andra världskriget 

ökade efterfrågan för skärgårdsliv och begreppet “Sommarstockholm” myntades. Uttrycket 

kom från att den rika medelklassen hyrde in sig i skärgårdsbornas egna bostadshus under 

sommarmånaderna. Under den “gröna vågen” på 1950- och 60-talet var det många stadsbor 

som valde att flytta tillbaka ut till skärgården och man började bygga mer utspritt, från 

skärgårdens norra öar till de i söder.  

För att fler ska kunna ta del av skärgården köpte Stockholms stad upp mark där de byggde 

stugor som familjer med låg inkomst skulle kunna hyra. Efter andra världskrigets slut skedde 

en explosion av nybygge i form av fritidshus i skärgården och semesterlagen förlängs till tre 

veckor. Skärgården får under följande år en hel del marknadsföring då Astrid Lindgrens 

filmserie “Saltkråkan” spelas in 1964, bland annat på ön Norröra. Som följd av bilismens 

ökade popularitet på 50-talet fick Waxholmsbolagets turer låg efterfrågan men under 70-talet 

ökade det igen på grund av de långa bilköer som skapades då plötsligt alla skulle ut till 

skärgården och man insåg att båten var ett snabbare alternativ. Under denna tid beräknades 

skärgårdens besökare upp till 200 000. En lag som införs under denna tid, för att skydda och 

bevara skärgården, är Strandskyddslagen, en lag som reglerar byggande och avstånd till 

strandkant. 

I slutet av 90-talet köpte allt fler personer egna båtar och den “privata turismen” ökade. 1999 

fanns det ca 27 000 fritidshus i skärgården. Runt år 2000 sände SVT den otroligt populära 

TV-serien “Skärgårdsdoktorn” som ger skärgården ytterligare marknadsföring och blir en 

plats allt fler vill besöka. År 2001 räknades 1,5 miljoner resor med Waxholmsbolaget. En ny 

form av turism utvecklas i skärgården, “Äventyrsturism” som innefattar bland annat 
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kajakturer och hajking. Det innebär att nya krav ställs på naturen och de som ska “städa 

upp”.  (Jerling & Nordin 2007)   

 

Epok IV - Idag 

Jerling och Nordin (2007) menar att skärgården har utvecklats från ett “produktionslandskap” 

till ett “konsumtionslandskap”. De fortsätter med att skärgården i sig aldrig har varit 

självförsörjande utan dess utveckling har alltid påverkats sammanlänkat med omvärldens 

behov. Det faktum innebär att skärgården idag finns tillgänglig för turism och rekreation, 

istället för fiske och jordbruk. Dock är den moderna turisten van vid en viss standard så som 

rinnande vatten, telekommunikation, internetuppkoppling och kortbetalning, en standard som 

i dagsläget inte finns tillgänglig i stora delar av skärgården. För att möta dessa behov står 

skärgården, som turistdestination, inför ett behov av utveckling. Samtidigt är det viktigt att 

inte förlora skärgårdens dragningskraft som faktiskt är det “ostörda”. Detta är något som 

Mikael Larsson, projektledare Branding Scandinavian Islands, menar att vi inte behöver oroa 

oss för. 

 

Någon form av överetablering av hotell eller turismföretag i skärgårdsområdet är det 

ingen risk för, eller det som många är rädda för, att det ska ske en överexploatering där 

vi förlorar naturvärden i området. Detta är en farhåga som är ogrundad, då alla 

kommuner och aktörer är väl medvetna om dessa värden och att det är dessa värden som 

gör området så unikt. 
1
 

 

Som tidigare nämnt består skärgården av cirka 30 000 öar, 30 535 enligt Statistiska 

Centralbyrån (SCB), och endast 319 av dessa är bebodda enligt. 56 av dessa öar beräknas ha 

en bofast befolkning på över 50 personer. (SCB 2009) Totalt beräknas skärgårdens bofasta 

befolkning vara runt 10 000 och det finns även ca 50 000 fritidshus. (Skärgårdarnas 

Riksförbund 2007) 

Skärgårdstrafiken sköts av landstingsägda Waxholmsbolaget som ansvarar för den kollektiva 

sjötrafiken (Waxholmsbolaget) och av familjeägda von Rettigs Strömma kanalbolag som 

anses som det mest kända nöjes- och charterrederiet. (Strömma) 

 

Angående Internet nät i skärgården så vill regeringen skapa ”ett bredband i världsklass”. 

90 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till bredband med minst 100 megabits 

hastighet senast 2020. Staten har erbjudit sig att hjälpa till med finansieringen så att nästan 

alla invånare får tillgång till bra teknik. Som det ser ut idag kan cirka 40 procent av 

svenskarna få 100 megabit, i städerna är det 45-50 procent. I skärgården och i glesbygd är det 

mindre än 5 procent. Skärgårdsborna känner sig oroliga. “Vi vet att vi står sist på linjen och 

kommer att behöva argumentera för att vi vill också ta del av den här infrastrukturen.” 

(Almkvist 2011, s.6) 

 

Ett problem som dock återstår är bristfällig statistisk vad det gäller skärgården. Skärgårdarnas 

riksförbund samarbetar med andra skärgårds- och öorganisationer i EU genom European 

                                                           
1
 Mikael Larsson,  projektledare ”Branding Scandinavian Islands”. Mail-intervju 2012-05-15 
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Small Island Federation (ESIN). Där har problemet med statistiken tagits upp många gånger 

då EU inte räknar med de öar som har mindre än 50 bofasta, anses för små eller ligger för 

nära land. ESIN i sin tur har protesterat mot detta och menar att det är de små öarna som 

faktiskt har större problem är de stora och därför behöver ökad uppmärksamhet. (Ibid. s.5) 

”Litenheten gör att både service och ekonomiska förutsättningar är svårare att klara.” (Ibid.) 

 

Även fast skärgården har varit bebodd och besökt under flera hundra år kan man konstatera att 

det är inte fören nu skärgården som destination börjat klättra på Butlers modell “The tourism 

area life cycle“. Skärgården har under en lång tid stått kvar på “the exploaration stage”. Idag 

står skärgården inför en stor utmaning vad det gället utveckling och enligt Peter Terpstra, 

turismanalytiker på Tillväxtverket, befinner sig skärgården idag i ”the involvement stage” och 

menar att det viktigaste just nu är att få igång samarbeten och gemensamma 

utvecklingsplaner
2
. Pia Södergren, skärgårdsutvecklare, håller med om de senare och 

konstaterar att sammarbete är A och O för att lyckas.
3
 

 

 

4.1.2. Kykladernas epoker 

 

EPOK I  

Grekland har en väldigt lång historia inom turismen. Innan den moderna turismen kom till de 

Kykladiska öarna livnärde sig befolkningen främst på jordbruk och fiske samt diverse andra 

små industrier, beroende på öns resurser. (Apostolopoulos & Gayle 2002) 

Nationalencyklopedin skriver att ökulturens första blomstring troligen berodde delvis på att 

den växande befolkningen tog aktiv del i den tidiga metallålderns allt intensivare handel med 

råvaror. Den ”tidig kykladiska” perioden är känd framför allt genom gravfynd, ibland 

vetenskapligt utgrävda men oftast plundrade av rovgrävare. Till de få bosättningar som 

undersökts hör Hagia Eirene på Kea och Fylakopi på Melos. (Nationalencyklopedin) 

 

När man tittar på kartor av de olika öarna i Kykladerna kan man se att det finns en del likheter 

när det gäller uppbyggnadsstrukturen. Öarnas ”centralort” är oftast inte alls beläget centralt, 

utan vid kusten. Anledningen till detta är nog att dessa ”centralorter” bildades efter 

handelsområdet på öarna, vilket naturligtvis låg vid kusten, då sjöhandel var den enda möjliga 

formen av handel transport innan bussar och bilar kom.
4
 

 

EPOK II 

I modern bemärkelse kom den grekiska öturismen igång efter andra världskriget, speciellt 

under 1970-talet, även om Grekland var känt för sin hospitalitet för besökare redan på 

antiken.(Buhalis 2001) 

Innan detta fanns det varken bilar, bussar eller ens asfalterade vägar. 

 

                                                           
2
 Peter Terpstra, Turismanalytiker, Tillväxtverket. Telefonintervju 2012-05-30 

3
 Pia Södergren, Skärgårdsutvecklare  Skärgårdarnas Riksförbund. Mail-intervju 2012-05-08 

4
 Intervju med öbo 2012-08-11 
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Man använde sig väldigt mycket utav små båtar. Mellan stränder som idag, men 

även från de större båtarna som kom från Aten (med turister). Det fanns nämligen 

inte någon hamn där båtarna kunde stanna så de fick kasta ankare ute i havet och 

använda små båtar för att transportera alla människor. Den som ägde en liten båt 

tjänade pengar på det. 

Det spelade inge roll vem du var. Man fick ta sig fram som vi gjorde. Till fots eller 

med åsna.. det fanns även häst och vagn för mindre sträckor med de klarar inte 

backarna så bra.
5
 

 

Dock finns det än idag hotell som startades redan på 50-talet på en av de populäraste öarna, 

vilket visar att det var då utvecklingen startade. (Leto Hotel) (Association of Greek Tourism 

Enterprises 2010, s.38) 

De första hotellen i Kykladerna påminde om dagens vandrarhem med dess enkla rum och 

gemensamma badrum och de hade få hotellrum.
6
  

 

 

Fram tills denna epok anser vi att Kykladerna befann sig på “the exploaration stage” i Butlers 

modell. Det fanns ett mindre antal besökare än idag och de fick ta del av den genuina kulturen 

på öarna eftersom det inte fanns så mycket anpassat för turister, till exempel hotell eller 

transport.  Turisterna tog sig fram på samma sätt som öborna och de fick ta del av samma 

nöjen.
7
 

Men ju mer turisterna ökade ju mer kom detta att förändras och man började involvera sig i att 

tillfredsställa besökarnas behov och försökte även locka dit fler. De mest populära öarna kom 

sakta in i “the involvement stage”. 

Allt från affärer till restauranger började utvecklas i ett försök att dra dit fler besökare, men 

även infrastrukturen för att tillfredsställa den ökande turismen
8
  

 

Det finns olika teorier om varför turismen ökade så dramatiskt just årtiondena efter andra 

världskriget. Det fanns tillgängliga resurser i form av natur, kultur och miljö och dessutom var 

där billigare i jämförelse med resten av Europa. (Buhalis 1999) 

Enligt Association of Greek Tourism Enterprises (SETE) rapport “Greek Tourism 2020” var 

den starka önskan av att resa och upptäcka den drivande faktorn. På engelska kallas detta 

begrepp “wanderlust” och innefattar att se och uppleva nya platser och kulturer. 

(Oxford Dictionaries) Wanderlust var enligt “Greek Tourism 2020” den primära anledningen 

till att utvecklingen skedde på 50-talet. (Association of Greek Tourism Enterprises 2010, s.38) 

 

En annan viktig bidragande faktor var att det byggdes flygplatser på flera öar vilket gjorde 

många destinationer fysiskt lättillgängliga. 

(Buhalis 1999) 

Två av de viktigaste flygplatserna i Kykladerna, Santorini och Mykonos, öppnades i början av 

70-talet och gjorde därmed även resten av övärlden tillgänglig genom båtförbindelser. 

                                                           
5
 Intervju med öbo 2012-08-11 

6
 Intervju med öbo 2012-08-11 

7
 Ibid 

8
 Ibid. 
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(Santorini Airport) (Mykonos Airport) 

En annan teori om varför just Grekland blev ett så populärt resmål under den här tiden är att 

turisterna, som främst kom från västeuropeiska länder, hade börjat tröttna på de Spanska 

resorterna vilket skapade efterfrågan för alternativa destinationer i Medelhavet. 

(Buhalis 2001) 

 

Vägbyggandet tog fart i samband med de första bussarna på öarna.  

 

Från början gick bussen fram och tillbaka från centrum till den stranden det första 

hotellet låg. Det var i samband med detta som vägarna började asfalteras. Till en 

början var det bara en, men med tiden blev de fler och fler. Vägen till flygplatsen 

lades i samband med dess öppnande nån gång runt 70-talet.
9
 

 

 

EPOK III 
En intressant utveckling i Kykladerna är att flygförbindelser utvecklades, från 

fastlandet och utlandet till övärlden, innan den interna kollektivtrafiken som finns 

idag hade startats. 

På både Santorini och Mykonos startades busskollektivtrafiken, som den är idag, 

inte förens på 80-talet, 10 år efter att flygplatserna öppnats. (KTEL Santorini) 

(KTEL Mykonos)  

 

Den första bussen hämtades hit någon gång på 50-talet av en privatperson här på 

ön för oss som bor här troligen. De är än idag privatägda av öbor. Men det tog ett 

bra tag innan bussen började användas som kollektivtrafik.
10

 

 

 

1986 landade cirka 112 000 passagerare på Mykonos, 93 000 på Santorini, 27 000 på Paros 

och 11 000 på Milos. (Hellenic Statistical Authority 1996, s.74) 

Turismen bidrog till att några av de populäraste öarna växte i storlek över åren. Mykonos 

är ett exempel på en av dessa öar vars ”centrum” växte sig tredubbelt så stort på mindre än 20 

år. (McGilchrist 2012, s.84) 

Men förutom att växa har det skett en del andra viktiga förändringar på ön. 

 

Staden, eller centrumet, har numer förvandlats till ett museum för alla turister. Mer 

än halva ön är till för turisterna, istället för oss som bor här. Det fanns varken 

klubbar eller barer eller små souveniraffärer överallt. Bara grekisk musik spelades 

och det fanns inte andra stället att gå ut och roa sig på förutom tavernor.  

Det fanns en enda klädaffär i hela staden runt 60-talet. Vi kvinnor fick tråd från 

ägarna för att göra tyg av på vävstolar som sedan gjordes till kläder av sömmerskor 

som tillslut såldes i klädaffären. Vi fick betalt per meter tyg vi vävde. 

 

Förr bodde många mitt i staden (centrum). Man hade ett hus här ute ”på landet”, 

och ett litet inne i staden med ett eller två rum bara.  

                                                           
9
 Ibid 

10
 Ibid. 
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Nästan alla hus i centrum är uthyrda till turister idag eller så har de blivit barer, 

affärer eller restauranger.
11

 

 

 

Epok tre speglar “the development stage” ur “the tourism area life cycle” på de populäraste 

turistdestinationerna i Kykladerna. 

 

EPOK IV - Idag 

Idag finns det bra båtförbindelser mellan alla öar i Kykladerna under 

sommarmånaderna. Det finns flygplatser med inrikesflyg på Paros, Naxos, Milos och Syros 

samt internationella flygplatser på Mykonos och Santorini. De två sistnämnda flygplatserna 

tar emot charterflyg från Europa. (The Greek Travel) 

Enligt Professor Buhalis är flyg- samt snabba båtförbindelser väldigt viktiga för ö 

destinationer. 

Tyvärr har Greklands, inklusive Kykladernas, infrastruktur inte utvecklats tillräckligt de 

senaste åren för att stötta den växande turismen. Under högsäsong blir telekommunikationer, 

transportsystem, vatten- och avloppsystem samt polis och hälsomyndigheter överbelastade av 

det höga antalet besökare. 

Stort säsongsberoende påverkar även arbetet. 

 

Det finns inga turister alls på vintern.. och därför finns det heller inga jobb inom 

den sektorn. De få som väljer att stanna på ön under vintern eller som redan bor här 

året runt får hitta andra sysselsättningar då det mesta stänger… I jämförelse är det 

som att hela ön dör under vintern. 
12

 

 

Destinationen attraherar kort sagt fler besökare än vad den har infrastruktur att klara av. 

(Buhalis 2001) 

Professor Dimitrios Buhalis beskriver de grekiska öarna som “underdeveloped”.
13

  

Enligt statistik från 2001 beräknades det att det samanlagt bor 112 615 bofasta i 

Kykladerna.(Hellenic Statistical Authority 2001, s.17) 

 

Enligt den officiella hemsidan för Kykladerna finns det en ö för alla smaker. På hemsidan kan 

man även göra en “QuizGame” för att bestämma vilken ö som passar ens önskemål. 

Tinos är känd som den heliga ön inom hela den kristna ortodoxa världen och beskrivs som ett 

enda stort museum. Mykonos är ön för dem som tycker om barer, klubbar och stränder och 

anses vara destinationen för “fest-dyrkarna”. Amorgos är ett exempel på en ö som är känd för 

dess enkelhet och balans mellan natur och tradition. (Cyclades Tour) 

 

Det är svårt att tala om hela Kykladerna och vart öarna befinner sig i modellen “The tourism 

area life cycle”. Buhalis menar att man måste titta på varje ö enskilt eftersom att de alla 

                                                           
11

 Ibid. 
12

 Ibid. 
13 Dimitrios Buhalis, (Prof.) Deputy Director, International Centre for Tourism and Hospitality Research (ICTHR), School of 

Tourism, Bournemouth University. Mail-intervju 2012-05-02 



24 
 

befinner sig på olika stadier.
14

 

Vissa öar befinner sig i “the development stage” medan andra redan har passerat detta stadie 

och befinner sig i “the consolidation stage”. Det finns även en del mindre öar som fortfarande 

befinner sig i “the involvement stage”. 

 

 

 

4.2. Ägande i skärgården 

 

Regeringens politik gentemot turismtransporter samlas ofta inom ett bredare ansvarsområde 

inom nationell transportpolitik snarare än att se den inom ramen för ett integrerat 

planeringssammanhang. Ofta är detta för att man inte ser förhållandet mellan transport och 

turism. Som nämnt innan finns det brist på forskning inom detta område och detta är troligen 

anledningen till att statliga organ misslyckas med att se dess betydelse. Olika politiska 

ideologier resulterar i olika investeringsbeslut för transportplanering och utveckling. (Page 

1999) 

I Sverige har Näringsdepartementet beslutat om en ny kollektivtrafiklag som trädde i kraft vid 

årsskiftet 2012. Den nya lagstiftningen innebär att privata aktörer fritt och inom alla 

geografiska marknadssegment får etablera kommersiell kollektivtrafik. 

(Regeringskansliet 2012) 

Stockholms läns landsting, som ansvar för kommunaltrafiken i Stockholms län och har 

huvudansvaret för året-runt-trafiken i Stockholms skärgård genom det helägda bolaget 

Waxholmsbolaget menar att skärgårdstrafiken ska utvecklas och anpassas. Exempelvis ställer 

den nya kollektivtrafiklagen krav på trafikplikt även till sjöss. Det är viktigt med samordning 

mellan kommuner, med kollektivtrafiken i stort och med trafikverkets färjor. 

(Waxholmsbolaget) 

Det finns blandade känslor för detta beslut i Sverige. Det finns politiker som anser att detta 

kommer att skapa mer problem än vad det skapar lösningar (Ygeman 2012) samtidigt som det 

finns de som anser att beslutet skapar möjlighet att nå målet om fördubblat resande inom 

kollektivtrafiken (Finstorp 2012). 

Terpstra, menar att lagen kan vara både på gott och ont: 

 

Det blir väldigt många aktörer, vilket innebär att det blir svårt med samordning. Även om 

detta skulle kunna bidra med ett större utbud så kan en nackdel vara att en del av utbudet 

kan bestå utav oseriösa aktörer.
15

 

 

Vad gällande markägandet i skärgården så ägs stora områden av Fortifikationsverket, 

Sveriges största fastighetsägare, och har under en lång tid hyrts av Försvarsmakten. Men när 

försvaret för några år sedan började banta ner sin verksamhet minskade behovet av mark och 

försvaret sade upp hyresavtal för ett antal markområden i skärgården. Enligt statliga direktiv 
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skulle då försäljning av markområdena på den fria marknaden bli följden. Försvarets mark i 

skärgården omfattar mellan 10 – 15 procent av skärgården, vilket är nästan lika mycket mark 

som Skärgårdsstiftelsen äger idag. Det rör sig alltså om stora markområden som försvaret 

avser avyttra genom försäljning. 

Skärgårdsstiftelsen är den organisation som bevakat markförsäljningen hårdast och kan tänka 

sig att ta över stora delar av försvarets mark. Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län tillkom 

1998 efter att Stiftelsen Stockholms Skärgård ombildats. I samband med detta överfördes 

Stockholms stads markinnehav i Stockholms skärgård till den nya stiftelsen, som därmed fick 

hela 14000 hektar mark vilket motsvarar cirka 15 procent av skärgården. Stiftelsen uppkom 

genom samarbete och beslut av Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Stiftelsen 

Stockholms skärgård. Stiftelsen arbetar för att sköta markerna och se till att marken finns 

tillgängligt för det rörliga friluftslivet samt att hålla skärgårdslandskapet öppet och skärgården 

levande. Stiftelsen befarar att om marken skulle säljas till marknadspris kan det få negativa 

konsekvenser för det rörliga friluftslivet och naturen i skärgården. 

Skärgårdsstiftelsen vill med andra ord ta över marken, men utger att de saknar ekonomin för 

att betala marknadspriset. Skärgårdsstiftelsen är inte en organisation som har möjlighet att 

utveckla skärgården, utan endast bevara. (Beckman 2006) 

 

Södergren menar att det i Sverige är landstinget som satsar mest på utveckling av skärgårdens 

infrastrukturutveckling men det finns även privata aktörer, både små och stora. Hon anser att 

alla är viktiga för utvecklingen.
16

 

Kerstin Österman, journalist för ”Ålandstidningen”, är positiv till den nya lagen och menar att 

detta kan leda till arbetstillfällen för privata aktörer inom skärgården.
17

 

Enligt Buhalis är det mesta av infrastrukturen i Grekland statsfinansierad. Dock är det svårt att 

säga hur det ser ut på öarna, men troligen är det mesta av infrastrukturen även där 

statsfinansierat med mindre privata aktörer. Politiskt tryck och brist på pengar har påverkat 

infrastrukturens utveckling radikalt och enligt Buhalis har investeringarna inte skett 

förnuftigt.
18

 

Eagles & McCool (2002) påpekar att det är just på grund av att transportsystem oftast är 

statligt finansierade, och därmed generellt inte vinstproducerande, som många 

turistdestinationer ofta saknar ett modernt och utvecklat transportnät. 

 

 

4.3. Utveckling av skärgården 
 

Regionplane- och trafikkontoret (RTK) är del av Stockholms läns landsting och ansvarar för 

regionplanering, översiktlig trafikplanering och regionala utvecklingsfrågor i Stockholms län. 

I den regionala utvecklingsplanen från 2008, som grundats på kvalificerat underlag, 

samverkan och kommunikation, hanteras Stockholmsregionens utvecklingsfrågor i ett samlat 

                                                           
16

 Pia Södergren, Skärgårdsutvecklare  Skärgårdarnas Riksförbund. Mail-intervju 2012-05-08 
17

 Kerstin Österman, Journalist från ”Ålandstidningen”. Mail-intervju 2012-05-09 
18

 Dimitrios Buhalis, (Prof.) Deputy Director, International Centre for Tourism and Hospitality Research (ICTHR), School of 

Tourism, Bournemouth University. Mail-intervju 2012-05-02 



26 
 

regionalt perspektiv. Redan i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen från 

2001 betonades särskilt att delregional planering bör utvecklas för skärgården och den skulle 

omfatta bland annat bostadsförsörjning, transportinfrastruktur, naturvård och -skydd, 

kulturmiljöfrågor samt näringslivets förutsättningar. 

 

I maj 2008 beslutade Landstingsfullmäktige att anta “Delregional utvecklingsplan” för 

Stockholms kust och skärgård. Detta beslut markerade inledningen på ett planerat 

utvecklingsarbete i kust- och skärgårdsområdet för många aktörer i regionen. 

Planeringsprocessen omfattar hela det geografiska sammanhållna kust- och skärgårdsområdet 

inklusive norra Roslagen och Sörmlandskusten. Tanken med utvecklingsplanen var att ge 

underlag och vägledning för de berörda parterna så som; skärgårdskommunerna, regionala 

och nationella aktörer, privata intressenter, föreningar och intresseorganisationer med fler. 

Dessutom skulle planen ge underlag för prioriteringar av landstingets egna skärgårdspolitiska 

satsningar för de närmaste kommande åren. 

 

Ett antal skärgårdsöar har pekats ut som så kallade kärnöar och replipunkter. Några av dessa 

är: Utö, Ornö, Runmarö och Svartsö. Öarna har bedömts kunna erbjuda en viss grundläggande 

samhällsservice och infrastruktur och har därmed utvecklingspotential för företag, 

verksamheter och bebyggelseutveckling. För att kvalificeras som “kärnö” bör det finnas minst 

50 bofasta och ön förutses få en allmän trafik året runt genom båtförbindelser till en 

replipunkt på land. Denna punkt ska vara en väl fungerande knutpunkt för resande och 

godstransporter. Exempel på sådana replipunkter är idag Nynäshamn och Björkvik. Detta ska 

ge förutsättningar för en långsiktig och robust samhällsstruktur och säkra grundläggande 

villkor för fastboende på öar utan vägförbindelse. (Regionplane- och trafikkontoret 2008) 

Rosander, projektledare för “Skärgårdsstrategin” menar att: 

 

Stockholms skärgård har goda möjligheter att utvecklas som besöksdestination, men då 

handlar det inte om alla platser över hela skärgården utan om ett begränsat antal 

prioriterade platser där de lokala företagen, fastboende och fritidsboende vill ha 

utveckling, och som i övrigt har bra förutsättningar geografiskt och avseende utbud av 

boende, restauranger, friluftsmöjligheter och aktiviteter.
19

 

 

Inkomstförhållandena varierar mellan skärgårdskommunerna men det finns en stark tradition 

av småföretagande i hela skärgårdsområdet. Dock minskar de traditionella näringarna, som till 

exempel fiske, när näringslivet ändrar karaktär och större efterfrågan finns inom tjänst- och 

serviceproduktion. Detta skapar möjligheter för ökat turismföretagandet. Näringslivet ändrade 

karaktär med inriktning mot tjänsteproduktion innebär att storstadens ekonomiska betydelse 

ökar. Stockholmsregionens kust och skärgård drar fördel av närheten till denna stora och 

växande marknad. Verksamheter i övärlden svarar på storstadsbefolkningens köpkraft, 

tjänsteefterfrågan och rekreationsbehov. Det innebär nya tider för skärgården då turism- och 

besöksnäringen representerar en stor och växande marknadspotential. (Regionplane- och 

                                                           
19

 Erika Rosander, Affärsutveckling och strategisk kommunikation, Öppen skärgård, Projektledare för 
Skärgårdsstrategin. Mail-intervju 2012-05-23 



27 
 

trafikkontoret 2008) 

Detta är något som skärgårdens bofasta befolkning har svårt att acceptera menar Terpstra: 

“Den allmänna synen på tjänstenäringen dålig och kan vara svår att förstå sig på för många 

som är vana vid lantbruk och produktion. De vill inte ge service, bara få.”
20

 

 

Dessa förändrade förhållanden kommer att få konsekvenser för användning av mark och 

vatten, landskapskaraktär och miljökvalitét. I och med utvecklad teknik, i form av 3G och 

GPS, ökar skärgårdens tillgänglighet och det blir allt lättare för privatpersoner att själv ta sig 

ut till den i dagsläget ganska så orörda ytterskärgården med hjälp av snabba fritidsbåtar. 

Ytterskärgårdens känsliga miljöer har tidigare varit relativt förskonade från det starka 

besökstryck som resten av skärgården har utsatts för under en lång tid. Tystnaden störs och 

just tystnaden är något som många uppskattar i naturen och skärgården. 

För att förhindra detta föreslås det, i länsstyrelsernas miljö- och hushållningsprogram för 

skärgården, att avgränsade hänsynsområden ska pekas ut i ytterskärgården. Värnandet av 

värdefulla miljöer och samtidigt uppfylla målen med en levande skärgård är tydligt en mycket 

komplex uppgift. (Regionplane- och trafikkontoret 2008) 

Detta går hand i hand med det Rosander påpekar om att peka ut vissa specifika 

“turistöar”.(Intervju med Rosander) Även Terpstra håller med och menar att: 

 

Det är en hårfin balansgång, den attraktionskraft som skärgården har är att den är 

ostörd och det vill man bevara. Lösningen är att koncentrera bygget till vissa öar som 

redan idag har en till viss grad utvecklad service, till exempel Grinda, Utö, Sandhamn, 

Furusund.
21

 

 

 

4.4. Boende i skärgården 

Skärgården med sina attraktiva boendemiljöer har potential för ökad befolkning. 

Samtidigt är skärgården ett varumärke för turismen. Det finns goda möjligheter för en 

positiv utveckling av sysselsättningen i skärgården.
22

 

 

Skärgården är starkt påverkad av storstadens utveckling och Stockholm är en stad där en 

snabb folkökning just nu pågår. Varje dag anländer två SL bussar fulla med nya invånare till 

staden. (Sehlin 2012) Idag har Stockholms län cirka två miljoner invånare och enligt 

Stockholmsregionen (Kommunstyrelsen Stockholms Län) kommer detta antal att vara uppe i 

3,2 miljoner vid 2050. (Langby 2012) Invånarantalet i Stockholms 26 kommuner stiger och 

det är ingen tvekan om att det är här jobben finns också den livskvalitet som många söker. 

“Det går inte att sticka under stolen med att Stockholmsregionen har en helt avgörande 

betydelse för Sveriges framtida framväxt” skriver Erik Langby, Styrelseordförande 
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Kommunförbundet Stockholms län. (Ibid. s.2) 

För att hantera den ökande befolkningsmängden krävs självklart fler förskolor och skolor, 

sjukvård och social omsorg och så vidare. Men detta är inte den största utmaningen menar 

Langby, utan det är transportinfrastrukturens samutveckling. (Ibid.) 

 

Enligt Regionplane- och trafikkontoret (RTK) har även skärgårdens befolkning ökat de 

senaste decennierna och den starkaste tillväxten sker på öar med vägförbindelse i form av, 

bro, tunnel eller färja. (Regionplane- och trafikkontoret 2008) 

Inger Normark, tillväxtanalytiker, menar dock att skärgårdens befolkning fortsätter att minska 

och har en sned åldersfördelning jämfört med fastlandet i Stockholmsregionen.
23

 Österman 

instämmer: ”Ålderspyramiden i skärgården är mycket negativ, alltså många gamla medan 

den arbetsföra befolkningen och antalet barn minskar.” 
24

 

 

Statistik från SCB (2009) visar en befolkningsökning på vissa öar och en minskning på andra. 

Rindö och Tynningö har sedan år 2000 ökat med 83 respektive 91 bofasta medan Utö och 

Yxlan har minskat med 8 respektive 51 bofasta. Möja, som är en av skärgårdens mer välkända 

öar står kvar på 217 bofasta sedan år 2000. Detta kan statistiskt sett ses som en ökning men 

det totala antalet bebodda öar i Stockholms län har dock sjunkit från 2005 då antalet var 329 

till 319 år 2008. 

 

RTK menar att skärgården erbjuder ett attraktivt boende för många samt en attraktiv livsstil. 

Dessutom skapar modern teknik möjlighet till distansarbete vilket erbjuder förutsättningar för 

fler personer att bosätta sig i skärgården. Detta i sin tur kan bidra till en mer levande och 

tillgänglig skärgård.(Regionplane- och trafikkontoret 2008) 

Södergen menar att man ska se bofasta som en resurs och att det inte är en levande skärgård 

om det inte finns boende. Hon anser att myndigheterna måste se till att det finns 

förutsättningar för boende, som fungerande infrastruktur, att det finns skolor och barnomsorg, 

affär och att det finns kommunikationer hela året.
25

 

 

Dock med hänsyn till det starka bebyggelse trycket som finns idag får det enligt 4 kap. 

Miljöbalken inte tillkomma någon ytterligare fritidsbebyggelse. Fritidsbebyggelse får endast 

tillkomma som komplement till befintlig bebyggelse. Den stora efterfrågan på fritidshus gör 

att tidigare permanenthus omvandlas till fritidshus vilket gör att priserna stiger till orimliga 

nivåer för de som vill bosätta sig permanent i skärgården. Detta i sin tur leder till svårigheter 

för den bofasta befolkningen som vill bo kvar i skärgården. 

För att förbättra tillgången på bostäder har Skärgårdens Intresseföreningars 

Kontaktorganisation (SIKO) inventerat efterfrågan och utrett möjligheten att bilda ett 

allmännyttigt bostadsbolag i skärgården med syfte att skapa fler hyresbostäder.  

(Regionplane- och trafikkontoret 2008) 
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För att kunna hantera fler invånare på ett effektivt sätt pågår det konstant infrastrukturella 

projekt i Stockholms län. Några exempel på detta är; Citybanan, förbifart Stockholm, 

tvärbanan och tunnelbanelinje till Nacka.(Stockholm stad 2012) 

Idag finns det även planer på att bygga tvärlinjer i skärgården, liknande den mellan Sickla och 

Alvik som nu även byggs via Sundbyberg ut till Solna. Tvärlinjer gör det smidigt för 

befolkningen att ta sig runt i länet utan att behöva passera stadens kärna. Detta är något även 

skärgården försöker att arbeta med. Rosander säger: “Landstinget har budgeterat för en nord-

sydlig linjedragning i skärgården – det vill säga en tvärförbindelse mellan öar som idag 

saknar sådan.”
26

 

 

Projekt som detta kan leda till en mer tillgänglig skärgård, både för turister och bofasta, men 

skärgårdens befolkning är fortfarande väldigt liten i jämförelse med staden och Rosander 

menar att: “Det är helt enkelt svårt att motivera politiskt att lägga ytterligare pengar på 

utvecklad trafikinfrastruktur för en så ekonomiskt svag region.”
27

 

 

Terpstra menar att det nödvändigtvis inte behöver vara fler bofasta för att locka turister till 

skärgården utan tvärt om att turismutveckling är en förutsättning för ökat boende. Frågan är 

bara vilket som kan ske först.
28

 En viktig del i processen är att de bofasta inser fördelarna med 

ökad turism och ser sysselsättningsmöjligheter inom service och transport. 

Men på grund av den hårda regleringen vid bygge i skärgården, tror vi, att det kan vara svårt 

för intresserade att finna boende. Det är idag, enligt Normark, brist på billiga bostäder, till 

exempel hyreslägenheter för ungdomar, äldre och barnfamiljer.
29

 

Södergren menar att man jobbar hela tiden med att hitta lösningar och det måste till en 

förändring i regelverket, vilket hon tror även myndigheterna till viss del är medvetna om.
30
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5. Analys och diskussion 

 

Under denna punkt kommer det empiriska materialet att analyseras utifrån valda teoretiska 

ställningstaganden. Vi kommer även att diskutera olika antaganden.   

 

 

 

5.1. Analys av epokerna och “The tourism area life cycle” 

 

Stockholms skärgård har haft en lång mognadsperiod och befinner sig idag, som nämnts 

tidigare, inom “the involvement stage”. På detta stadie är det viktigt att få igång fruktsamma 

samarbeten, alltså att få de inblandade och potentiella aktörerna involverade. I dagsläget anses 

Stockholms skärgård inte, förutom för svenskarna, som en välkänd destination. Enligt egen 

erfarenhet har många turister som besöker Stockholm ingen aning om vad skärgården är, utan 

de flesta tror att det handlar om enbart en ö. Bristen på förkunskap om Stockholms skärgård 

kan nog bero på att man inte associerar Norden med ö liv. 

 

Utifrån Butlers modell kan vi se att Kykladerna, förutom att ha kommit väldigt långt som en 

turistdestination, även utvecklats väldigt fort.  

Dock är ödestinationerna idag olika utvecklade när det gäller turism och samtliga befinner sig 

på olika stadier i “the tourism area life cycle”. Några öar har utvecklats till viktiga 

destinationer som reflekterar de senare nivåerna i Butlers modell och andra inte. 

Det finns många anledningar till att utvecklingen på öarna befinner sig på olika nivåer. En 

självklar förklaring är naturligtvis att inte alla öar har de resurser som turister ofta dras till, 

som t.ex. attraktiva sol- och badstränder. 

Men i och med att tider förändras så förändras även turistens preferenser och det är inte alltid 

lika viktigt idag att besöka en destination med varmt klimat. Detta är dock en fråga att studera 

för sig själv. Buhalis uttrycker att man“need to look at resources to create tourism 

experiences”.
31

 

 

En annan viktig faktor är tillgänglighet. De grekiska öar som har en flygplats med direkta 

charterflyg till norra Europa är de som blivit väldigt populära resmål. De öar som inte har 

möjlighet att utveckla en sådan flygplats, ofta på grund av topografi, har generellt sett blivit 

mindre påverkade av turismen. (Apostolopoulos & Gayle 2002, ss.67-86) 

 

På några få årtionden tog sig många öar från “the exploration stage” till “the consolidation 

stage”. Det kan dock diskuteras om dessa öar är kvar inom en stagnations fas eller om 

turismen redan har börjat avta. Utan någon “föryngring” av destinationen står Kykladerna 

inför en kritisk vändpunkt om de ska fortsätta att utvecklas inom turismen.  

Idag kan man påstå att turismen står inför ett test, ett hållbarhets test, med fokus på miljön. 
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Med tanke på vart Sverige befinner sig idag inom kunskap och miljömedvetenhet kan man 

anta att framtiden, inom just tillväxtbranschen turism, ser relativt ljus ut.  

 

 

5.2. Analys av “On demand - after demand - ahead of demand” 

 

Om man tittar på infrastrukturell utveckling ur Svallhammars teori sker det ofta after demand 

och on demand vilket innebär att man skapar en lösning för ett redan existerande behov. Men 

för att en stad ska vara hållbar och kunna klara av en ökad befolkning måste man också titta 

ahead of demand. Det kan dock vara en vågad satsning att utveckla något i hopp om att 

efterfrågan kommer att skapas. Att påbörja en infrastrukturell utveckling i skärgården vore en 

kombination av on demand och ahead of demand. Då man kan påstå att den bofasta 

befolkningen står för on demand och turismen för ahead of demand. I dagsläget finns det inte 

tillräckliga möjligheter för de som vill arbeta och studera på fulltid att bosätta sig i skärgården 

då pendlings- och kommunikationsresurserna är knappa. Skärgårdens befolkning är så pass 

liten att det idag vore det en riskabel satsning att investera stora summar för att bygga ut 

vägar, dra avloppssystem, utveckla 3G nät och andra nödvändigheter. Men om “investerarna” 

får upp ögonen för turismen på riktigt och inser att siffrorna ständigt ökar och att turism har 

blivit en näring att räkna med kan detta komma att bli en lösning som också kan tillfredsställa 

bofastas behov i form av ökad service och kommunikation, något som är självklart på en 

destination för turisten.  

 

 

5.3. Analys av lokalbefolkningens påverkan på turismen 

 

Det finns tydligen olika uppfattningar huruvida antalet bofasta ökat eller minskat de senaste 

åren. Något vi dock kan konstatera är att jämfört med den grekiska övärlden Kykladerna är 

befolkningssiffran i Stockholms skärgård låg även om det rör sig om en mycket större ögrupp. 

Antagandet om att fler bofasta är en viktig och avgörande faktor för ökad turism går också att 

diskutera. Kanske går detta hand i hand, eller som professor Buhalis uttryckte sig så handlar 

det om  “a chicken and egg question”
32

, i detta fall turisten eller lokalbefolkningen. Terpstra 

påpekar också att turismen kan vara ett sätt att locka en bofast befolkning.
33

 Murphy och 

Murphy (2004) i sin tur menar att lokalbefolkningen är en viktig del av själva turistprodukten 

oavsett om det vill eller inte och enligt Shaw och Williams (2002) är lokalbefolkningens 

kultur en stor del av turismupplevelsen. 
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5.4. Analys av ägandeförhållanden 

 

Eftersom infrastruktur är något som generellt finansieras av statliga medel och används av 

landets alla medborgare är infrastrukturutveckling en känslig fråga. Det är något som av 

uppenbara skäl måste planeras in i minsta detalj då det handlar om enorma summor. Det som 

verkar vara det största problemet inom turism är att man inte riktigt insett kopplingen till 

transportinfrastruktur. Anledningen till bristande turismtransporter kan ha att göra med att 

man tidigare inte analyserat turismens betydelse för landets ekonomi. Men idag är turism en 

tillväxtnäring i Sverige och med tydliga mål vill staten, genom ”Stockholm 2020”, öka dess 

betydelse. Detta kommer förhoppningsvis att leda till ökade satsningar på tillgänglighet av 

transporter.      
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6. Resultat och slutsatser 
 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och slutsatser dragna utifrån analysen av teorin 

applicerad på den empiriska undersökningen. Det är här som svaren på frågeställningarna 

som inte redan blivit besvarade förtydligas. 

 

 

 

När det handlar om att utveckla en attraktion är både tillgänglighet och resurser på 

platsen viktiga faktorer och detta är anledningen till att de Kykladiska öarna befinner sig på 

olika nivåer i modellen “The tourism area life cycle”.
34

 

Terpstra ger följande exempel: 

 

Till exempel Mallorca, klättrade fort på utvecklingskurvan för att i slutet av 80-90 talet ta en 

kraftig vändning nedåt. Destinationen fick en billig stämpel, utvecklade en sorts massturism 

och blev överexploaterat. En upprensning startades av destinationen, de gjorde ordning 

flygplatsen fixade strandpromenader etc. och klättrade tillbaka upp igen med en miljöprofil 

inom turismen med sin re-lansering.
35

 

 

Han anser också att man måste lyfta fram det speciella med destinationen. “Utveckla det 

specifika med platsen, typ Sandhamns seglarhotell, eller konserter, fiske, kanot, krog, 

“nischa”. Blidö jazzfestival. Olika platser har olika karaktär.” 
36

 

 

Bland intervjupersonerna verkar det finnas en gemensam åsikt om att utveckla vissa specifika 

öar till destinationer utifrån öns karaktär. Istället för att fokusera på hela skärgården med 

ungefär 30 000 öar så kan man istället avgränsa sig till ett fåtal och satsa på utvecklandet av 

turism där. 

Man kanske kan dra paralleller mellan detta tänkande och de Kykladiska öarnas utveckling. 

De grekiska öarna har alla, medvetet eller inte, utvecklats efter vad varje ö har att erbjuda. 

 

Statistik verkar vara ett problem som skärgården har svårt att hantera. Detta är något som 

uppenbarligen är viktigt då dessa siffror ofta är avgörande inom utvecklingsfrågor. För att 

lösa detta problem anser vi att samarbete mellan lokalbefolkningen och myndigheterna är 

nödvändigt. 

Statistik kan bevisa hur viktigt det är att satsa på skärgården och därmed bevisa att den är 

viktig att ha i åtanke vid turismutveckling av hela Stockholm. 

Innan man kan investera i utveckling av infrastrukturen i Stockholms skärgård måste man 

förstå att det finns ett behov, inte bara för öborna utan även för den framtida 

turismutvecklingen. 
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Om det fanns god kommunikation till och från samt inom skärgården skulle antagligen fler 

välja att permanent bosätta sig där då skärgården erbjuder en unik livsstil. Men som det ser ut 

i dagsläget står skärgården inför en lång utvecklingsprocess. I dagens IT-samhälle är vi vana 

vid att allt går snabbt och de mesta finns tillgängligt för oss. Utan lättillgängligt internet-nät 

kommer skärgården troligtvis aldrig att kunna få en hög befolkningssiffra. Detta gäller även 

turismen då dagens moderna turist är van vid att kunna resa men samtidigt vara tillgänglig för 

jobb genom trådlöst internet, något som återspeglas på de grekiska öarna som förstått hur 

väsentligt det är. Något den moderna turisten också är van vid och nästan kräver är att kunna 

använda betalkort, vilket inte är möjligt om inte internetuppkoppling finns. 

Relationen mellan lokalbefolkningen och turisten bör vara något att engagera sig i då det finns 

många som är rädda för att turisterna ska förstöra deras skärgård genom överexploatering. 

Detta gör att ökad turism kan anses som ett hot mot skärgårdens existens i framtiden och kan 

därför motarbetas av den befintliga lokalbefolkningen.  

Svaret på detta anser vi, som tidigare nämnt, tillsammans med Rosander och Terpstra, kan 

vara att fokusera på ett antal ”turist öar” och utveckla dessa till fullgoda destinationer. På 

detta sätt påverkas endast en liten del av skärgården och resten kan bevaras som den ser ut 

idag.  

Vi tror dessutom att om fler valde att bosätta sig i skärgården skulle automatiskt problemen 

med säsongsberoende turism lösas. Öarna skulle inte vara helt tomma på vintern för 

lokalbefolkningen skulle använda sig minst lika mycket utav transport, kommunikationer och 

service som turisterna.  

 

Trots bristfällig utbildning, i relation till svenskarna, har grekerna lyckats etablera 

framgångsrika och världskända destinationer. Dock kan man fråga sig hur mycket av denna 

framgång som beror på tur, temperatur och timing. För att Stockholms skärgård ska kunna 

utvecklas till en världskänd destination tror vi inte att man ska förlita sig på tur och timing. 

Allra minst kan vi förlita oss på ett stabilt varmt och soligt klimat utan det vi måste fokusera 

på är att vi besitter en unik levande “vildmark” och lära oss att paketera den på rätt sätt.    

Något vi med säkerhet kan konstatera är att ökad turism skapar fler arbetstillfällen, vilket det 

verkar vara dåligt om i skärgården i dagsläget. I Grekland står turismen för 15 procent av 

landets BNP vilket betyder att vi har en lång väg kvar att gå innan Sverige kan mäta sig med 

dessa siffror även om Kykladerna är underutvecklade i relation till öarnas besöksantal. 
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Bilaga 1. Intervjuerna 

 

Mikael Larsson, projektledare ”Branding Scandinavian Islands”  

2012-05-15 

Vi har kommit fram till att Greklands övärld har utvecklats som turistdestination ”on 

demand” (utveckling och efterfrågan sker parallellt) och infrastrukturen har utvecklats 

”after demand” (efter att efterfrågan uppstått). Scandinavian Islands försöker, enligt 

oss, skapa en turistdestination ”before demand” (innan en stor efterfrågan uppstått). 

Vilka är dina åsikter och tankar kring detta? Vilka risker finns det? Vad kan komma 

att bli möjliga problem för utvecklingen?  

Turismen i SI är underutvecklad. När vi i Sverige pratar om tillväxtbranschen turism så 

redogör vi för många framgångar, och tar fram målsättningar om ett mångdubblande av 

turismen till våra destinationer. Skärgårdskommunerna strävar givetvis att nå samma 

målsättningar (se nationella strategin samt Stockholmsstrategin). Men skärgårdskommunerna 

har inte haft samma tillväxttakt som riket i övrigt och speciellt inte som Stockholm. 

Turistnäringen i skärgårdsområdet är också underutvecklad av flera orsaker och många platser 

i skärgården är långt ifrån exportmogna.  

Kommunerna har insett att en efterfrågan endast kan finnas om det finns något att erbjuda. 

Om man inte själv tar ett initiativ och utvecklar regionen så kommer man inte att utvecklas 

som destination. Målsättning är att skapa arbetstillfällen i en glesbygd, för att i sin tur skapa 

en hållbar utveckling av regionen. Här är då turism ett väldigt bra alternativ för att uppnå 

dessa mål. Det finns givetvis flera stötestenar, som fritidsbefolkningen som inte önskar fler 

turister i deras privata paradis, eller staden Stockholm som önskar använda skärgården som 

accessoarer i sin egen marknadsföring utan att vilja släppa till hotellnätter.  

Jag ser få alternativ för dessa kommuner, om de vill ha tillväxt i sin region.  

Den enda risken som jag ser i detta är att man gör insatser som sedan inte får så stor 

genomslagskraft som man hoppats.  

Genom projektet Scandinavian Islands har denna fråga dragits till sin spets och tvingat sig in 

på många aktörers agenda, även på riksplanet. Vilket gör att frågan nu har börjat behandlas 

både av länsstyrelsen och i Stockholms stad. Detta kommer i sin tur leda till någon form av 

gemensam strategi för området. Och om detta är den enda sak projektet i slutändan bidragit 

med, så ser jag ändå det som ett väldigt gott resultat av vårt arbete.  
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Vi anser att Scandinavian Islands satsar mycket på marketing/branding av Skärgården. 

Hur skulle det fungera om en stor efterfrågan skapas genom dessa projekt med att 

Skärgården inte riktigt har kapacitet i form av infrastruktur att möta en större 

efterfrågan? Vilka är dina tankar och åsikter kring detta?  

Någon form av överetablering av hotell eller turimsföretag i skärgårdsområdet är det ingen 

risk för, eller det som många är rädda för, att det ska ske en överexploatering där vi förlorar 

naturvärden i området. Detta är en farhåga som är ogrundad, då alla kommuner och aktörer är 

väl medvetna om dessa värden och att det är dessa värden som gör området så unikt.  

I och med att det finns lagar/restriktioner när det gäller bebyggelse och utvecklandet av 

infrastruktur i Skärgården undrar vi om du tror att det någonsin kommer att bli 

möjligt att möta en större efterfrågan? Vi undrar även hur du tror att dessa 

lagar/restriktioner påverkar potentiella investerare? Detta att vi lanserar ett 

skärgårdsområde som en destination utan att all infrastruktur finns på plats tar ändå ut sig i 

slutändan där allt styrs av tillgång och efterfrågan. Man måste vara medveten om att även om 

det känns som om man gör stora insatser skapar man endast krusningar på ytan i det stora 

hela. Lagar och restriktioner är skrivna för att tjäna som regler för att ingen ska gå utan för de 

normer som vi enats om, men förändras dessa normer så gör även dessa lagar det. Men visst 

kan dessa lagar och regler på kort sikt ha en hämmande effekt på investeringsviljan från vissa 

investerare, men på lång sikt tror jag inte att detta är något problem.  

 

Erika Rosander, Affärsutveckling och strategisk kommunikation, Öppen skärgård, 

Projektledare för Skärgårdsstrategin 2012-05-23 

Hur ser du på utvecklingen av Skärgården i jämförelse med resten av Stockholms 

regionen? Det pågår konstant utveckling av infrastrukturen i Stockholm för förbättring 

och utveckling (Södra länken, Citybanan etc). Vet du om det i dagsläget finns några 

planer eller framtida projekt för att utveckla infrastrukturen i Skärgården?  

Det pågår för närvarande ett förberedande arbete för upphandling av skärgårdstrafiken – det 

vill säga den trafik som hanteras av Waxholmsbolaget/SL. Det har varit många diskussioner 

och turer kring detta, och självklart kommer arbetet att få konsekvenser för infrastrukturen på 

olika sätt. För besöksnäringens del är förhoppningen att besöksnäringens och turismens 

intressen tas tillvara i trafikplaneringen – avseende linjedragning, turtäthet och service.  

Jag vet att det även diskuteras och att Landstinget har budgeterat för en nord-sydlig 

linjedragning i skärgården – det vill säga en tvärförbindelse mellan öar som idag saknar 

sådan. Detta skulle vara en stor möjliggörare för en utvecklad ö-turism där det blir lättare att 

resa från ö till ö under allt från ett par dagar till flera veckor. Idag måste man i många fall resa 

hela vägen in till Stockholm för att resa ut igen om man vill byta ö, vilket i regel är minst en 

hel dags resa, och i vissa fall omöjligt att göra på en dag.  

I övrigt kan man ju konstatera att skärgården är mycket glest befolkad och att det saknas 

ekonomisk möjlighet att bygga ut infrastrukturen med offentliga medel. Det är helt enkelt 
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svårt att motivera politiskt att lägga ytterligare pengar på utvecklad trafikinfrastruktur för en 

så ekonomiskt svag region. Man kan hoppas att det pågående arbetet med upphandling av 

sjötrafiken leder till effektiviseringar som kan öka kapacitet och service på prioriterade 

sträckningar som gynnar både bofasta och besöksnäringen. Båt är ett dyrt transportslag, och 

en båt som går med enbart ett fåtal passagerare är inte bra transportekonomi.  

En annan förhoppning och ambition är att utveckla besöksmål i skärgården på ett sådant sätt 

att incitamenten ökar även för privata transportörer att satsa. Det kommer sannolikt enbart att 

gå på de mest attraktiva sträckorna, men det är självklart ett tecken på framgång när det går att 

klara en lönsam trafik på privat väg.  

Man ska också tänka på att skärgård inte behöver vara öar, utan att skärgårdsupplevelser går 

att få på fastlandet eller öar med bro- eller färjeförbindelse. Dit kan man köra tåg, bil eller 

buss.  

Vilka möjligheter anser du att Skärgården har för att utvecklas ytterligare som 

turistdestination? Jag anser att Stockholms skärgård har goda möjligheter att utvecklas som 

besöksdestination, men då handlar det inte om alla platser över hela skärgården utan om ett 

begränsat antal prioriterade platser där de lokala företagen, fastboende och fritidsboende vill 

ha utveckling, och som i övrigt har bra förutsättningar geografiskt och avseende utbud av 

boende, restauranger, friluftsmöjligheter och aktiviteter.  

Just nu genomför vi ett förstudiearbete inom ramen för Stockholmsstrategin som kallas 

Skärgårdsstrategin, som syftar till att utvärdera och belysa dessa möjligheter samt lägga en 

strategi och en handlingsplan för fortsättningen. De flesta skärgårdskommuner ser en stor 

potential skärgårdsturism och ser det som en viktig del av utvecklingen framöver, förutsatt att 

hållbarhetsfrågorna blir högts prioriterade och att det sker i regional samverkan där även 

Stockholm har en bärande roll.  

Vad tycker du att man borde göra? Vad är viktigt när det gäller att utveckla turismen 

inom Skärgården? Det är viktigt att utveckla skärgården på ett hållbart sätt, och det är viktigt 

att göra det i samförstånd med de bofasta. Hållbart betyder miljömässigt hållbart och med stor 

respekt för den unika naturmiljön i skärgården, men också socialt och ekonomiskt hållbart.  

Man bör lägga en gemensam regional utvecklingsstrategi med prioriterade destinationer och 

målgrupper samt en struktur för samverkan och en konkret handlings- och tidplan. Detta för 

att säkerställa att alla drar åt samma håll och att arbetet är förankrat regionalt och att det finns 

mål och en plan för måluppföljning. Då kan regionens aktörer stödja varandra och förstå 

varför en viss satsning görs på ett visst område.  

Destinationsutvecklingen sker rimligtvis under kommunalt huvudmannaskap, men det är 

oerhört viktigt att ha en dialog och förankring hos näringslivet, företrätt av både stora och små 

aktörer. Det är också viktigt att utvärdera vilka statliga myndigheter och andra nyckelspelare 

som bör delta i arbetet. Lanstinget, Waxholmsbolaget, Skärgårdsstiftelsen och länsstyrelsen är 

naturligtvis nyckelspelare i Stockholms skärgård. Stockholms stad bör ha en samordnande 

roll.  
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Susanne Skärholm, projektledare RTK 2008, TRM, Stockholms läns landsting 2012-05-25  

Vilka sorts projekt pågår idag för att förbättra skärgårdens infrastruktur? (exempel?) 

Renovering och upprustning av bryggor t.ex Grinda brygga. Projektet Green islands 

http://greenislands.se/about-project/om-projektet/ Förslag i landstingsbudgeten för 2013 om 

ny nord-sydlig förbindelse. Alltså en trafikförbindelse genom Waxholmsbolagets trafik. 

Vilka satsar mest på skärgården? Privata/statliga aktörer?  

Svårt att mäta.  

Hur ser du på utvecklingen av Skärgården i jämförelse med resten av 

Stockholmsregionen? Det pågår konstant utveckling och förbättring av infrastrukturen 

i Stockholm (Södra länken, Citybanan etc). Vet du om det i dagsläget finns några planer 

eller framtida projekt för att utveckla infrastrukturen i Skärgården?  

Det är svårt att jämföra skärgården och fastlandet. Det är även svårt att definiera skärgård. Det 

bor så få i skärgården jämfört med regionen som helhet. Nord sydlig förbindelse Se ovan.  

I och med att det finns många olika lagar/restriktioner vad det gäller bebyggelse och 

utvecklandet av infrastruktur i Skärgården undrar vi om du tror att det någonsin 

kommer att bli möjligt att möta en större efterfrågan (från turister)?  

Ja det tror jag att det går. På ett smart sätt. Stora områden är riksintresse för natur-, kultur- och 

rekreation. Det finns många naturreservat och strandskyddet gäller i hela skärgården.  

Tror du att dessa lagar/restriktioner påverkar potentiella investerare/företagare 

negativt angående nysatsning i skärgården. Exempelvis hotellbyggen? · År 2012 kom en 

ny lag angående kollektivtrafik. Den innebär att privata aktörer kommer att kunna 

konkurera med tex SL. Tror du att detta kommer påverka utvecklingen för 

kommunikation till och från (i) skärgården? ( Näringsdepartementet har beslutat om en ny 

kollektivtrafiklag som trädde i kraft vid årsskiftet 2012. Den nya lagstiftningen innebär att 

privata aktörer fritt och inom alla geografiska marknadssegment får etablera kommersiell 

kollektivtrafik.)  

I skärgården har det sedan länge funnits andra privata trafikaktörer förutom Waxholmsbolaget 

som tillhör Stockholms läns landsting. De har trafikerat flera öar som även Waxholmsbolaget 

angör – Strömma kanalbolagets Cinderellabåtar. 

Vilka möjligheter anser du att Skärgården har för att utvecklas ytterligare som 

turistdestination? Det finns stora möjligheter. En av utmaningarna är att förlänga säsongen. 

Men förutsättning för all utveckling i skärgården är att det finns långsiktigt hållbar vatten- och 

avloppsförsörjning oavsett om det är satsningar på ny bebyggelse för turism, bofasta, 

deltidsboende eller fritidsboende Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar mark och det finns 

vandrarhem på flera av skärgårdsstiftelsens områden. Kontakta Lena Nyberg, 

skärgårdsstiftelsens VD. Kontakta även Erika Rosander som är projektledare på Öppen 

Skärgård för ta fram en strategi för besöksnäringen i Stockholms skärgård 

http://www.oppenskargard.se/ 

 

http://www.oppenskargard.se/
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Vad tycker du att man borde göra? Vad är viktigt att tänka på när det gäller att 

utveckla turismen inom Skärgården? Miljömedvetenhet, hållbarhet etc.  

All utveckling ska vara hållbar. 

Är fler boende i skärgården en avgörande faktor för turismutveckling?  

Nej det tror jag inte är en avgörande faktor. 

Om ja, hur ska man få fler att vilja bosätta i skärgården? (Genom bättre 

kommunikationsmöjligheter, ökad/förbättrad transportinfrastruktur?) Om nej, vilka 

faktorer spelar störst roll? (Fler affärer, hotell, restauranger?)  

Bättre transportinfrastruktur. Bredband med hög kapacitet för företag, näringsliv, skola, 

konferensanläggningar och butiker/affärer. Det måste finnas skola. 

 

Prof. Dimitrios Buhalis Deputy Director, International Centre for Tourism and Hospitality 

Research (ICTHR), School of Tourism, Bournemouth University, 2012-05-02 

How important is a developed infrastructure for an island destination?  

OBVISOUSLY VERY IMPORTANT  

Would you say that some parts within the infrastructure are more important than 

others? (airports, roads, buss- and taxiservices, internetconnection, sewage systems etc)  

ISLANDS ARE INSULAR SO NEED THE CONNECTIONS AND AIRLIFT AIRPORTS 

AND FAST SEE CONNECTIOSN CRITICAL  

Do you think that it is possible to apply the same development strategies on all the island 

destinations? (Mainly the Greek and the Swedish archipelago but also in general)  

IN GENERAL SOME PRINCIPLES ARE THE SAME BUT LOTS OF CONTEXT IS 

DIFFERENT AND LOCATIONS ARE DIFFERENT EVEN WITHIN CYCLADES THERE 

IS HUGE DIFFERENCE  

Do you think that the Swedish archipelago could become a as popular destination as the 

Greek with tourism not only under the 4 warmer weeks of the summer? Or is the 

demand for warmer climate too important when people decide where to spend their 

vacation? (Given that 3S tourism have been/is so popular)  

NEED TO LOOK AT RESOURCES TO CREATE TOURISM EXPERINECES  

We have come to a conclusion that the Cyclades have been developed “after demand” 

(the infrastructure was developed after the demand arose) whilst the Swedish one is in a 

“before demand” development process (development of the infrastructure before there 

is a demand). It seems to us that “before demand”-development has more difficulties 

and risks because you are basically trying to satisfy a demand not yet existing and one 

cannot know how the demand is going to look, if there will be one at all. What are your 

thoughts about this? Do you think that “before demand”-development is going to work 

for the Swedish archipelago? Do you agree that “before demand” has more difficulties 
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than “after demand”? Can you think of any examples of Greek island destinations that 

was created “before demand”?  

CHICKEN AND EGG QUESTIONS. DUBAI IS BEING DEVELOPED BEFORE 

DEMAND GREEK ISLANDS UNDERDEVELOPED  

Do you know how the Greek government works with infrastructure development 

(mainly on the islands)? Do they recognize its importance for tourism development given 

that tourism plays such an important role in the Greek economy? Who invests in the 

development of the infrastructure on the Greek islands? Is it possible for the public to 

invest in this sector? (For example buss and boat transport and other services)  

THE GREEK GOVERMENTS HAS BEEN INVESTING BUT OFTEN NOT IN A 

RATIONAL WAY AND POLITICAL PRESSURE THIS IS NOW CHANGING DUE TO 

SHORTAGE OF MONEY  

In Sweden there are a lot of laws and restrictions that make it hard for anyone to build 

anything in the archipelago (hotels for example). We think that this is one of the most 

important reasons that it hasn’t reached its full potential within tourism. Do you agree?  

NO, SWEDES GO AWAY FROM SWEDEN FOR HOLIDAY  

Can you describe how this situation looks on the Greek islands?  

IN GREECE THERE ARE LOTS OF LAWS BUT ARE NOT FOLLOWED  

We are using Butlers model “The Lifecycle of a Tourist Destination”. Where in this 

model would you place the Cyclades today?  

EACH ISLAND DIFFERENT SEE MYKONOS, SANTORINI, SERIFOS ETC ALL 

DIFFERENT AT THE STAGE  

In the Swedish archipelago there are not so many all-year-round residents as in Greece. 

Do you think this plays an important role for the tourism development? Share your 

thoughts about this matter. Does a destination need permanent residents for it to 

function?  

YES BECAUSE YOU DEVELOP FOR THEM.  

MOST OF YOUR QUESTIONS ARE DIFFICULT TO ANSWER AS THERE ARE 

POLITICAL AND CONTEXTUAL DECISIONS  

 

Pia Södergren, Skärgårdsutvecklare, Skärgårdarnas Riksförbunds, 2012-05-08 

Hur ser du på utvecklingen av Skärgården i jämförelse med resten av 

Stockholmsregionen? Det pågår konstant utveckling och förbättring av infrastrukturen 

i Stockholm (Södra länken, Citybanan etc). Vet du om det i dagsläget finns några planer 

eller framtida projekt för att utveckla infrastrukturen i Skärgården? Om ja, kan du ge 

några exempel på projekt och vem det är som "håller i" detta.  
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Det har precis genomförts en RFI (request for information) som landstinget hållit i för att se 

vad som kan göras för att förbättra skärgårdstrafiken. Om di kollar på nättidningen 

skärgårdsbryggan hittar du den mesta informationen i den frågan.  

Vilka satsar mest på utveckling av skärgårdens transport utveckling/infrastruktur? 

Privata/statliga aktörer? Vad tror du är viktigast?  

Landstinget är nog den som satsar mest men det finns även privata aktörer, både som och 

stora. Jag anser att alla är viktiga.  

I och med att det finns många olika lagar/restriktioner vad det gäller bebyggelse och 

utvecklandet av infrastruktur i Skärgården undrar vi om du tror att det någonsin 

kommer att bli möjligt att möta en större efterfrågan (från turister)? Tror du att dessa 

lagar/restriktioner påverkar potentiella investerare/företagare negativt angående 

nysatsningar i skärgården. Exempelvis hotellbyggen.  

Ja, man jobbar hela tiden med att hitta lösningar och det måste till en förändring i regelverket, 

vilket jag tror även myndigheterna till viss del är medveten om.  

Vad tror du kommer att ske i Skärgården med tanke på den nya kollektivtrafiklagen 

som trädde ikraft vid årsskiftet? Sjötrafik var inte inkluderat i denna lag, men tydligen 

har en remiss skickats ut för att åtgärda detta. Vilka är dina tankar?  

Om inte jag missuppfattat det hela så är det redan genomfört, att sjötrafiken ska ingå. Jag har 

inte satt mig in så ordentligt i frågan så jag kan inte utveckla något längre svar.  

Vilka möjligheter anser du att Skärgården har för att utvecklas ytterligare som 

turistdestination? Alltså att öka besöksantalet och förlänga högsäsongen. Vad tror du 

att man måste göra för att lyckas åstadkomma detta?  

Det finns stora möjligheter att utveckla skärgården som turistdestination och det pågår arbete 

med det nu. Det finns ett stort projekt där man tittar på hur man kan utveckla besöksnäringen i 

skärgården och som följer Stockholmsstrategin. Det finns också flera verksamheter som visit 

Värmdö och Visit Roslagen där man samarbetar. Samarbete tror jag är À och O för att lyckas.  

Tror du att fler boende i skärgården en avgörande faktor för turismutveckling? Om ja, 

hur tycker du att man ska gå tillväga för att fler ska vilja bosätta sig i Skärgården?  

Ja, det är ingen levande skärgård om det inte finns boende. För att lyckas med det måste 

myndigheterna se till att det finns förutsättningar för det som att infrastrukturen fungerar, att 

det finns skolor och barnomsorg, affär, att det finns kommunikationer hela året osv. Man ska 

se bofasta som en resurs som måste få bygga, till exempel, nära vatten.  

 

Inger Normark , Tillväxtanalytiker  "Befolkning, service och företagande i Sveriges gles- 

och landsbyggder" 2012-05-15 

Vilka satsar mest på skärgården? Privata/statliga aktörer?  

Det beror på vd det handlar om, men privata aktörer satsar ju på restauranger, båttrafik, 

turistaktiviteter, så jag tror att de satsar mer än de offentliga.  
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Hur ser du på utvecklingen av Skärgården i jämförelse med resten av 

Stockholmsregionen? Det pågår konstant utveckling och förbättring av infrastrukturen 

i Stockholm (Södra länken, Citybanan etc). Vet du om det i dagsläget finns några planer 

eller framtida projekt för att utveckla infrastrukturen i Skärgården?  

Befolkningen fortsätter att minska, sned åldersfördelning jämfört med fastlandet i 

Stockholmsregionen.  

I och med att det finns många olika lagar/restriktioner vad det gäller bebyggelse och 

utvecklandet av infrastruktur i Skärgården undrar vi om du tror att det någonsin 

kommer att bli möjligt att möta en större efterfrågan (från turister)?  

Bättre planering i samråd med lokalbefolkningen kan underlätta och utveckla för fortsatt och 

ökad turism.  

Tror du att dessa lagar/restriktioner påverkar potentiella investerare/företagare 

negativt angående nysatsning i skärgården. Exempelvis hotellbyggen?  

Planeringsfråga med tidig dialog/samråd bland alla inblandade.  

Är fler boende i skärgården en avgörande faktor för turismutveckling?  

Inte nödvändigtvis, men en fast boende befolkning håller infrastruktur, service, öppna 

landskap mm, viket bidrar till ökad attraktionskraft.  

Om ja, hur ska man få fler att vilja bosätta i skärgården? (Genom bättre 

kommunikationsmöjligheter, ökad/förbättrad transportinfrastruktur?)  

Bra kommunikationer och tillgång till bostäder  

Om nej, vilka faktorer spelar störst roll? (Fler affärer, hotell, restauranger?)  

Brist på billiga bostäder, ex hyreslägenheter för ungdomar och äldre, barnfamiljer.  

 

Kerstin Österman, Journalist från ”Ålandstidningen”  2012-05-09 

Vilka sorts projekt pågår idag för att förbättra skärgårdens infrastruktur? (exempel?) 

På Åland diskuterar man kortrutt i skärgårdstrafiken, alltså att med hjälp av broar och 

vägbankar kunna förkorta färjpassen. På så sätt får man ner kostnaderna och kan få samma, 

eller mer, trafik för pengarna. Här diskuteras också en samhällsservicereform, man ska inom 

kort lägga fram modeller för hur serviceproduktionen kan göras effektivare och billigare.  

Vilka satsar mest på skärgården? Privata/statliga aktörer? 

Vet inte, men tror det är ungefär lika mellan privata och landskapet (i Åland är landskapet 

staten). 

I och med att det finns många olika lagar/restriktioner vad det gäller bebyggelse och 

utvecklandet av infrastruktur i Skärgården undrar vi om du tror att det någonsin 

kommer att bli möjligt att möta en större efterfrågan (från turister)?  

På Åland gäller särskilda regler för jordägande och näringsliv. Bestämmelserna hos oss 

sannolikt inte relevanta för er skärgård. På hela Åland gäller att man i princip ska ha åländsk 



9 
 

hembygdsrätt för att få äga mark. Undantag ges för t.ex. boende på planerat område och 

genom olika bolagsbildningar kan även personer utan hembygdsrätt äga fast egendom.  

Tror du att dessa lagar/restriktioner påverkar potentiella investerare/företagare 

negativt angående nysatsning i skärgården. Exempelvis hotellbyggen?  

Ja. Men på Åland har man ansett, och anser fortfarande, att åländsk jord ska finnas i åländska 

händer. Utan de skyddsbestämmelser vi har skulle säkert hela den åländska skärgården vara 

uppköpt av rika stockholmare, åbobor och helsingforsare! Eller åtminstone de mest attraktiva 

holmarna och strandtomterna!  

År 2012 kom en ny lag angående kollektivtrafik. Den innebär att privata aktörer 

kommer att kunna konkurera med tex SL. Tror du att detta kommer påverka 

utvecklingen för kommunikation till och från (i) skärgården?(Näringsdepartementet har 

beslutat om en ny kollektivtrafiklag som trädde i kraft vid årsskiftet 2012. Den nya 

lagstiftningen innebär att privata aktörer fritt och inom alla geografiska marknadssegment 

får etablera kommersiell kollektivtrafik.)  

Hoppas privata aktörer i skärgården på detta sätt får jobb!  

Vilka möjligheter anser du att Skärgården har för att utvecklas ytterligare som 

turistdestination?  

Goda möjligheter i takt med att allt fler uppskattar tystnad och lugn. 

Vad tycker du att man borde göra? Vad är viktigt att tänka på när det gäller att 

utveckla turismen inom Skärgården? Miljömedvetenhet, hållbarhet etc.  

Givetvis ska turismen vara hållbar, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt.  

Är fler boende i skärgården en avgörande faktor för turismutveckling?  

Kanske, åtminstone behövs entreprenöranda hos dem som bor där.  

Om ja, hur ska man få fler att vilja bosätta i skärgården? (Genom bättre 

kommunikationsmöjligheter, ökad/förbättrad transportinfrastruktur?)  

Goda kommunikationer och arbetsplatser är A och O för skärgårdens överlevnad, åtminstone 

hos oss. En lika viktig sak är inflyttning, hos oss är ålderspyramiden i skärgården mycket 

negativ, alltså många gamla medan den arbetsföra befolkningen och antalet barn minskar. 

Dessa två hör ihop, utan jobb, ingen inflyttning. Utan goda kommunikationer, ingen 

inflyttning. GOD SERVICE annan viktig faktor, alltså skola, barnomsorg, vård, butik osv. 

 

Peter Terpstra, Turismanalytiker, Tillväxtverket, Telefonintervju, 09.30-10-15, 2012-05-30 

Hur ser du på utvecklingen av Skärgården i jämförelse med resten av 

Stockholmsregionen? Det pågår konstant utveckling och förbättring av infrastrukturen 

i Stockholm (Södra länken, Citybanan etc). Vet du om det i dagsläget finns några planer 

eller framtida projekt för att utveckla infrastrukturen i Skärgården? Om ja, kan du ge 

några exempel på projekt och vem det är som "håller i" detta. 
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Ett projekt pågår vid Kapellskärs hamn där de vill bygga ut hamnen för godstrafik.  Norra 

skärgården. Det är antingen hamnen som själva driver detta projekt alternativt kommunen. Ur 

fritidsägarnas och de bofastas perspektiv är det inte är bra då dessa stora godsfartyg skapar 

enorma vågor som förstör små privatbåtar, dessutom är de störande för turister. 

Transporter är A och O, en pågående diskussion om att Waxholmsbolaget vill flytta ut sin nod 

till Vaxholm, istället för Strandvägen. Inte bra ur turismperspektiv, det gör skärgården mer 

svårtillgänglig. 

Vilka satsar mest på utveckling av skärgårdens transport utveckling/infrastruktur?  

Privata/statliga aktörer? Kan du ge exempel? Vad tror du är viktigast? Tror du att det 

finns många som inte inser skärgårdens potential? 

Det är rörigt då det finns många olika intressen. Turister, lokalbefolkningen, fritidshusägarna, 

det är svårt att få ihop deras intressen. Fritidshusägarna vill ha lugn och ro, och är inte särskilt 

positiva till mer turism. Den allmänna synen på tjänstenäringen dålig och är svår att förstå sig 

på för många som är vana vid lantbruk och produktion. De vill inte ge service, bara få.  

Ett exempel är en kanal, i norra-södra skärgården, som vuxit igen och markägarna vill inte 

låta den öppnas igen för att det är rädda att det ska locka fler turister och förstöra ”lugnet”. 

Relationen mellan turister/fritidsboende och lokalbefolkningen är komplex. Den yngre 

generationen är positiv till turister o fritidsbesökare, men inte den äldre befolkningen som är 

rädda för förändring.  

I och med att det finns många olika lagar/restriktioner vad det gäller bebyggelse och 

utvecklandet av infrastruktur i Skärgården undrar vi om du tror att det någonsin 

kommer att bli möjligt att möta en större efterfrågan (från turister)? Tror du att dessa 

lagar/restriktioner påverkar potentiella investerare/företagare negativt angående 

nysatsningar i skärgården. Exempelvis hotellbyggen. 

Det är en hårfin balansgång, den attraktionskraft som skärgården har är att den är ostörd och 

det vill man bevara. Lösningen är att koncentrera bygget till vissa öar som redan idag har en 

till viss grad utvecklad service, till exempel Grinda, Utö, Sandhamn, Furusund och så vidare. 

Detta kan locka investerare. Peka ut områden för exploatering och utveckla gästhamnar till 

exempel som i Finnhamn. Skapa noder i skärgården där det finns vandrarhem, krogar, god 

infrastruktur etc. Det är en balansgång mellan behovet av transport för turister och de bofasta. 

Idag går den traditionella industrins behov går före turister. Detta kan bero på att man inte 

förstår sig på komponenterna som tillhör turism. Exempel på det är icke turistvänliga 

turtabeller. Man måste anpassa sig för turistens behov.  

Vad tror du kommer att ske i Skärgården med tanke på den nya kollektivtrafiklagen 

som trädde ikraft vid årsskiftet? Vad är dina tankar kring detta? 

Både på gott och ont, det blir väldigt många aktörer och svårt med samordning. Krångligt. 

Kan dra en parallell med taxiverksamhetens frigörelse, vilket har lett till många oseriösa 

aktörer som lurar turister. Men kan också leda till att nya turer öppnas upp som inte erbjudits 

tidigare.   
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Vilka möjligheter anser du att Skärgården har för att utvecklas ytterligare som 

turistdestination? Alltså att öka besöksantalet och förlänga högsäsongen. Vad tror du 

att man måste göra för att lyckas åstadkomma detta? 

Exploaterar vissa givna punkter med hög service, spa, boende, aktiviteter. Men det behövs en 

viss kritisk massa för att det ska vara lönsamt. Man väljer 5-6 platser att exploatera, utgå från 

de redan mest utvecklade t.ex. Möja, Utö, Sandhamn, Finnhamn. Ordentliga förbindelser, då 

det idag är ett större krav från turister.  

Tror du att fler boende i skärgården en avgörande faktor för turismutveckling? Om ja, 

hur tycker du att man ska gå tillväga för att fler ska vilja bosätta sig i Skärgården. 

Ja, eller tvärt om. Turismutveckling är en förutsättning för ökat boende. Turism är en 

tillväxtnäring, turister lockar befolkningen. Aktörer ska samarbeta för utveckling. Samla allt 

på en plats. Bo, äta, göra måste samlas på en koncentrerad yta. Planera för permanentboende 

på dessa punkter, så att arbetskraften slipper “säsonga”. Så att de kan bo och leva på dessa 

platser.  

Tror du att man kan generellt sätt kan använda samma strategier på alla 

ödestinationer? (t.ex. Kykladerna i Grekland som vi försöker jämföra skärgården med). 

Lyft fram det speciella med destinationen. Utveckla det specifika med platsen, typ Sandhamns 

seglarhotell, eller konserter, fiske, kanot, krog, “nischa”. Blidö jazzfestival. Olika platser har 

olika karaktär.   

I vår uppsats använder vi oss utav ”Butlers Model of a Destination Life Cycle ”, en 

modell som beskriver en destinations utvecklingsfaser. Vilket stadium skulle du säga att 

skärgården befinner sig i idag enligt denna modell?  

Svårt kan vara svårt att säga, då det kan gå i vågor. Till exempel Mallorca, klättrade fort på 

utvecklingskurvan för att i slutet av 80-90 talet ta en kraftig vändning nedåt. Destinationen 

fick en billig stämpel, utvecklade en sorts massturism och blev överexploaterat. En 

upprensning startades av destinationen, de gjorde ordning flygplatsen fixade 

strandpromenader etc. och klättrade tillbaka upp igen med en miljöprofil inom turismen med 

sin re-lansering.  

Idag befinner sig skärgården i ”Involvment” stadiet. Då det viktigaste just nu är att få igång 

samarbeten och gemensamma utvecklingsplaner. 

Avslutande tips: Att tänka på, turismen är en tillväxtnäring. Det man kan se som ökar just nu 

är de utlänska besökarna, de långaväga besökarna blir allt fler. Mycket turister från Asien, tex 

Kina, Indien men även Mellansöstern. Det är viktigt att tänka på att de har en annan syn på 

natur, de är inte intresserade av vildmark, alltså skärgården. Deras intresse är shopping, 

besöka museer och så kallade ”viktiga sevärdheter”. För dem räcker det med en tur till 

fjäderholmarna. Skärgårdens potentiella framtida målgrupper är närmarkader så som Norden, 

Tyskland, Holland.   
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Eleftheria Maria Freri, ”Ö-bo” från Kykladerna, 2012-08-18 (Egen översättning från 

grekiska till svenska) 

Hur länge har du bott på ön? 

Jag föddes här på ön 1943 och har bott här hela mitt liv.  

 

Har du jobbat inom turismbranschen någon gång? Med vad? 

Jag har jobbat på flera hotell. Min första gång var 1976. Det var på ett av dem första hotellen 

på ön. Jag jobbade som städerka tillsammans med många andra kvinnor. Det var i princip den 

ända sysselsättningen på hotellen.  

 

Fanns det ingen reception? 

Jo, självklart. Men det var hotellägarna som jobbade i receptionen. 

 

Hur såg turismen ut när den först kom i jämförelse med idag. 

Till en början fanns det inte många hotell, och därmed turister. Eller kanske tvärt om. 

Rummen var väldigt enkla, inte som idag. Det fanns inte mycket mer än en säng och ett bord i 

varje rum och badrummen var gemensamma.  

Staden, eller centrumet, har numer förvandlats till ett museum för alla turister. Mer än halva 

ön är till för turisterna, istället för oss som bor här. Det fanns varken klubbar eller barer eller 

små souveniraffärer överallt. Bara grekisk musik spelades och det fanns inte andra stället att 

gå ut och roa sig på förutom tavernor.  

Det fanns en enda klädaffär i hela staden runt 60-talet. Vi kvinnor fick tråd från ägarna för att 

göra tyg av på vävstolar som sedan gjordes till kläder av sömmerskor som tillslut såldes i 

klädaffären. Vi fick betalt per meter tyg vi vävde. 

 

Förr bodde många mitt i staden (centrum). Man hade ett hus här ute ”på landet”, och ett litet 

inne i staden med ett eller två rum bara.  

Vi gick långa vägar med åsnorna på lördag kväll, vilade i huset och åt ute på tavernorna. 

Sedan på söndag morgon vaknade vi tidigt, gick i kyrkan, gjorde veckans shopping, lastade 

åsnan och gick hem igen.  

Nästan alla hus i centrum är uthyrda till turister idag eller så har de blivit barer, affärer eller 

restauranger. 

 

Hur var det med transportsystemet? Hur tog man sig fram? 

Det fanns till en början varken vägar eller bilar, och ännu mindre moppar som det idag kryllar 

av. Folk gick med fötterna om de skulle ta sig någonstans. Inga vägar var asfalterade såklart 

och det fanns djur över allt. Folk som skulle ta sin fårflock från en äng till en annan och jätte 

mycket åsnor. Varje hus hade minst två åsnor. Hur ska man bära alla saker fram och tillbaka? 

Vi använde även åsnorna till att mala mjöl. Eller så kunde man hyra mul-åsnor. Den som hade 

en mulåsna tjänade bra. 

Den första bussen hämtades hit någon gång på 50-talet av en privatperson här på ön för oss 

som bor här troligen. De är än idag privatägda av öbor. Men det tog ett bra tag innan bussen 

började användas som kollektivtrafik. 

Från början gick bussen fram och tillbaka från centrum till den stranden det första hotellet låg. 

Det var i samband med detta som vägarna började asfalteras. Till en början var det bara en, 

men med tiden blev de fler och fler. Vägen till flygplatsen lades i samband med dess 

öppnande någon gång runt 70-talet. 

Man använde sig väldigt mycket utav små båtar. Mellan stränder som idag, men även från de 

större båtarna som kom från Aten (med turister). Det fanns nämligen inte någon hamn där 
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båtarna kunde stanna så de fick kasta ankare ute i havet och använda små båtar för att 

transportera alla människor. Den som ägde en liten båt tjänade pengar på det. 

 

Använde turisterna samma transportsätt som öborna? Fanns det anpassade transporter 

för turister? 

Det spelade inge roll vem du var. Man fick ta sig fram som vi gjorde. Till fots eller med åsna.. 

det fanns även häst och vagn för mindre sträckor med de klarar inte backarna så bra. 

 

Det finns troligen inte lika många turister på vintern som sommaren, skapar detta 

problem för öborna? 

Det finns inga turister alls på vintern.. och därför finns det heller inga jobb inom den sektorn. 

De få som väljer att stanna på ön under vintern eller som redan bor här året runt får hitta andra 

sysselsättningar då det mesta stänger. Mycket bygge pågår under vintern då det blir för farligt 

med alla lastbilar på vägarna under sommaren och då bygger man oftast för den kommande 

sommaren. I jämförelse är det som att hela ön dör under vintern.  

 

 


