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Sammanfattning 

Titel: Balansen mellan gasen och bromsen – Destinationsutveckling på Dalarö 

Ämne/Kurs: Turismvetenskap C, Kandidatuppsats 

Författare: Rosanna Buhay, Emma Ingberg & Evelina Sellén 

Handledare: Dennis Zalamans 

Fem nyckelord: Lokalbefolkning, Kommun, Hållbarhet, Destinationsutveckling, Nätverk 

Syfte: Syftet är att undersöka destinationsutveckling på en rural destination med fokus på det 

lokala samhällsperspektivet och den sociala hållbarheten. Dalarö i Stockholms skärgård är 

fallstudieområdet för denna undersökning. 

Metod: Denna studie omfattar en triangulering av olika slags kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Det har genomförts personliga intervjuer, enkäter samt en fokusgrupp. 

Teoretiska perspektiv: Tre teorier har använts för att skapa grunden i denna uppsats. Teorierna 

berör destinationsutveckling, nätverk, attityder samt hållbar utveckling. 

Empiri: Materialet är insamlat från tre personliga intervjuer, en enkät samt en fokusgrupp med 

fem frivilliga Dalaröbor. Den första intervjun var med en utredare inom näringsliv och landsbygd 

på Haninge kommun. Intervju två var med Dalarö Turistchef som även är ordförande i Dalarös 

Företagarförening. Det hölls även en intervju med en konsult som jobbade för kommunen 

angående Dalarös destinationsutveckling. En enkät med två olika inriktningar skickades till 346 

möjliga respondenter. Slutligen genomförde skribenterna en fokusgrupp som bestod av fem 

deltagare.  

Slutsats: Lokalbefolkningen har möjlighet att påverka destinationsutvecklingen genom att delta 

på möten men det är sällan diskussionerna ger ett resultat. De tre aktörerna undersökningen 

fokuserat på samverkar genom möten dem emellan där de diskuterar framtidsplaner.  I nuläget är 

relationen mellan lokalbefolkningen och besökare socialt hållbar, men detta kan med tiden 

förändras.  



 
 

Abstract 

Title: The balance between the gas and the brake – Destination development on Dalarö 

Subject/Course: Tourism science C, Bachelor thesis 

Author: Rosanna Buhay, Emma Ingberg & Evelina Sellén 

Director: Dennis Zalamans 

Five keywords: Locals, Municipality, Sustainability, Destination development, Network 

Purpose: The aim is to examine the destination development on a rural destination, with focus on 

the society and the social sustainability. This study will be carried out with Dalarö as a case. 

Method: This study includes a triangulation of various qualitative and quantitative methods. It 

has conducted personal interviews, questionnaires and a focus group. 

Theoretical perspectives: Three theories have been used to create the foundation of this paper. 

The theories involves destination development, networks, attitudes, as well as sustainable 

development. 

 

Empiricism: The material is collected from three personal interviews, a questionnaire and a focus 

group of five volunteers who is living at Dalarö. The first interview was with an investigator in 

business and the rural from the municipality of Haninge. Interview two were with Dalarö tourism 

manager who is also chairman of Dalarö Företagarförening. There was also an interview with a 

consultant who worked for the municipality regarding Dalarö destination development. A 

questionnaire with two different orientations were sent to 346 potential respondents. Finally the 

writers implemented a focus group that consisted of five participants.  

 

Conclusion: Locals have the opportunity to influence the destination development by 

participating in meetings but it is seldom these discussions give a result. The three actors this 

study focused on cooperating through meetings between them where they discuss future plans. 

The relationship between the locals and visitors is in present time socially sustainable, but this 

relationship may change over time. 

 

  



 
 

Begreppsdefinitioner 

Destination: Med destination avses ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt 

bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt som resmål och där man kan 

erbjuda en helhetsupplevelse för besökaren i form av ”resa, bo, äta, göra”. Samtliga aktörer på 

destinationen arbetar efter en gemensam vision, med utgångspunkt från gemensamma mål och 

strategier. Destinationer som begrepp finns på både lokala, regionala och nationella nivåer, t.ex. 

Åre, Skåne eller Sverige. 
1
 

 

Destinationsutveckling: En mångfald av aktörer, både privata och offentliga, med olika 

utgångspunkter, men med ett gemensamt intresse i destinationens utveckling.
2
 

Hållbar utveckling: En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Har tre olika aspekter; ekologisk, 

ekonomisk och social. 
3
 

Turism: Benämning på människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför den 

vanliga omgivningen. 
4
 

Turist: En person som reser längre i nöjes eller avkopplingssyfte och övernattar.
5
 

Besöksnäring: De branscher som tillsammans bildar en näring som har ett syfte att öka 

konsumtionen.
6
 

Besökare: En person som reser över dagen.
7
 

Fastboende: De som bor på Dalarö året runt.
8
 

Lokalbefolkning: Både fastboende och sommarboende.
9
 

Sommarboende: De som bor på Dalarö säsongsvis.
10

 

Tillväxtverket: En statlig myndighet som bland annat är förvaltande och attesterande för de 

regionala strukturfondsprogrammen som finansieras genom Europeiska regionala 

utvecklingsfonden.
11
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Skärgårdsstiftelsen: Utveckling för näringarna inom turism och friluftsliv uppnås genom att 

byggnader arrenderas ut till skärgårdsentreprenörer som driver vandrarhem, stugbyar, värdshus, 

sjökrogar och gästhamnar med mera. Därmed skapas jobb i skärgården samtidigt som besökarna 

erbjuds god service.
12
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1. Inledning 

Första kapitlet ger läsaren en inledning till studiens syfte, bakgrund och problemformulering. 

Frågeställningar som skribenterna utgått från genom studiens gång kommer att framställas och 

avgränsningar som formar studiens undersökningsram beskrivs. 

1.1 Bakgrund 

I årtionden har människor sökt sig ut till badorter och bort från stadens avgaser och ljud. Dalarö 

var länge en välbesökt badort och är idag fortfarande en tillflyktsort för stressade stadsbor. Hit 

åker besökare för att spendera dagen, men sedan lämnar de Dalarö när mörkret faller.
13

 

Skärgårdsstiftelsen jobbar med att utveckla turismen i skärgården och detta genom att ge drivna 

entreprenörer chansen att förvalta gästhamnar och liknande vilket skapar jobb och god service. 

Utöver detta är de måna om miljön och jobbar mycket med denna genom kompostering och 

kretslopp.
14

 Haninge kommun, vilket Dalarö tillhör, samarbetar med stiftelsen för att få ett så 

besöksvänligt Dalarö som möjligt. Med utveckling krävs hållbarhet. Som Erik Josephson, 

utredare på Haninge kommun säger angående miljön; vi vill inte såga av den gren vi sitter på.
15

 

Med Visitas blomstrande prognos om en växande besöksnäring och strategin2020 tas allvaret om 

att skapa en hållbarhet upp som en av de avgörande faktorerna för att Sverige som helhet ska 

lyckas med att bli en besöksvänlig destination.
16

 Visionen är att ” med fokus på hållbarhet ska vi 

fördubbla svensk besöksnäring på tio år. 2020 är besöksnäringen en av Sveriges nya basnäringar. 

Resmålet Sverige är ett naturligt förstahandsval för den globala resenären. Näringen omsätter 

500 miljarder kronor och erbjuder 35 exportmogna destinationer ”.
17

 Som Josephson antyder 

måste då alla delar, stora som små destinationer, fungera för att stödja helheten. Exportmogna 

destinationer ska enligt strategin bli fler och besöksnäringen är en av Sveriges mest värdefulla 

näringar vad gäller bland annat ekonomi och sysselsättning. Nyckelorden är ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet. Sverige ses som ett land som tar miljöfrågor väldigt seriöst och 

det är viktigt att alla destinationer tar detta på allvar.
18

 

Samverkan på en destination 

Enligt nationella besöksstrategin har Sverige stora möjligheter för att kunna förbättras och 

utvecklas till ett besöksland. Sverige har både året runt-attraktioner, rika miljöer av natur och 

storstad samt kunskap om marknad, målgrupper och miljö. Trots att besöksnäringen har haft en 

snabb framväxt är det problematiskt i och med att utvecklingen skapar en stor konkurrens mellan 
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15
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2015-04-22 
18

 Strategi2020 http://www.strategi2020.se/upload_dokuments/20101202-Nationell-Strategi-Popular-version.pdf 

2015-04-22 

http://skargardsstiftelsen.se/om-stiftelsen/
http://www.strategi2020.se/om-strategi2020.php
http://www.strategi2020.se/upload_dokuments/20101202-Nationell-Strategi-Popular-version.pdf%20sid%203
http://www.strategi2020.se/upload_dokuments/20101202-Nationell-Strategi-Popular-version.pdf


2 
 

länderna. För att lyckas inom denna näring är det viktigt att samverka, integrera och även lägga 

stort fokus på hållbarhetsaspekten.
19

 Nätverk inom destinationsutveckling har blivit mer 

uppmärksammat och betydelsefullt. Detta för att spridning av kunskap både inom och emellan 

destinationer anses kunna bidra med utveckling.
20

 Gibson lyfter fram att turismnäringen blir allt 

större vilket innebär att turistföretag på en destination behöver samarbeta med varandra för att 

kunna vara starka på marknaden. Det är av betydelse att ingå i nätverk för att dels kunna 

konkurrera med andra destinationer, hantera stor mängd av turister och dels för att kunna erbjuda 

en fullständig turistprodukt. Två nyckelbegrepp är konkurrens och samverkan.
21

 

Utan detta kan det leda till att företag stängs ner, därav medför det att inga besökare kommer 

vilket påverkar arbetstillfällen.
22

  

Dalarö som en rural destination 

Skärgårdsorten Dalarö är belägen i Haninge kommun och är ett samhälle med vacker arkitektur, 

grosshandlarvillor och charmiga smågator. Flera caféer och restauranger finns samt en mataffär 

men övernattningsmöjligheterna är begränsade. Idag finns ett vandrarhem med fyra bäddar, två 

hotell varav en större anläggning fem kilometer bort från byn och ett som i skrivandets stund ska 

rivas. Möjligheten att hyra sommarstugor finns.
23

 Aktiviteterna som erbjuds på ön är bland annat 

golf, minigolf, tennis och många vattenbaserade sporter såsom dykning, RIB-boat och 

wakeboard.
24

 Kitesurfing är väldigt etablerat på Dalarö och här finns även seglingskurser på 

sommaren. Båtklubben erbjuder gästhamn med bastu och får högsta betyg av Gästhamnsguiden. 

Denna nio kilometer långa ö
25

 anses vara ett av Sveriges vattenparadis och satsar som sagt 

mycket på vattenaktiviteter.
26

 Till detta finns även en välbesökt badstrand, kallad 

Schweizerbadet. Dalarö är enligt Andersson en rural destination. Rural turism är en form av 

semester där det finns en önskan att besöka en plats med landsbygd, dess befolkning, kulturarv 

och dess särskilda livsstil. Här syftas semestern vara placerad i en lantlig miljö istället för 

allmänna sightseeing-semestrar.
27

 

 

 

 

                                                           
19
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20
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Lokalbefolkningens attityder 

Enligt Andereck och Vogt har det har under en lång tid genomförts forskning kring invånares 

attityder och uppfattningar om turism.
28

 Forskningen kring invånares attityder har mestadels 

gjorts på rurala destinationer i och med att dessa områden har det svårare vad gäller den 

ekonomiska aspekten. Majoriteten av tidigare forskning visar på att invånare på en destination 

har en positiv inställning och attityd till turism. Gällande de ekonomiska, sociokulturella och 

miljömässiga aspekterna av turism anser invånarna att turismen är positiv och ger flertal fördelar. 

Dessa fördelar anses positiva då de sker olika upprustningar och etableringar på destinationen 

som till exempel parker, attraktioner och transportmöjligheter. Trots de flertal fördelarna enligt 

invånarna som turism på en destination medför har det uppmärksammat många nackdelar också. 

Detta är till exempel att turismen skapar ökad trafik, nedskräpning och tar utrymme gällande 

faciliteter och parkering. Trots de ovan belysta nackdelarna som turism kan medföra på en 

destination anser Andereck och Vogt att invånarna på en destination är mestadels positiva till 

turism vad gäller deras attityder och inställning. Varför invånarna kan ha en positiv inställning 

gentemot turism kan bero på att forskningen som gjorts har utförts på destinationer som redan 

lyckats med utveckling av turismen eller att innan utveckling av destinationen finns det redan en 

positiv inställning. 
29

 

1.3 Problemformulering  

Stockholms skärgård är tillsammans med Bohuslän, Kiruna, Vimmerby och Åre de fem 

destinationer, som staten via Tillväxtverket har pekat ut som destinationer med potential att 

utvecklas till hållbara turistdestinationer. Dalarö och Utö är två av de lokala destinationerna som 

kommer att få ta del av denna satsning
30

 som Haninge kommun håller i på den lokala nivån. För 

att en sådan satsning ska lyckas är det av största vikt att de som faktiskt bor på destinationerna, 

alltså lokalbefolkningen, är villiga att ta emot besökare och att dessa två grupper kan mötas i 

harmoni. Baumans tidigare forskning visar att en grupp först kan identifiera sig då de har en 

annan grupp att identifiera sig mot, och att dessa grupper är beroende av varandra.
31

 På Dalarö är 

en stor del av lokalbefolkningen även aktiva som lokala aktörer som är för turismen och detta 

medför, utöver den sociala aspekten även en ekonomisk aspekt av hållbarhet som måste uppnås 

för en lyckad destinationsutveckling. Till dessa hör likaså den miljömässiga hållbarheten och den 

är av stor vikt för att destinationen inte ska tappa sin dragkraft och för att den ska bära i längden. 

Enligt Halls forskning måste dessa tre hållbarhetsaspekter samordnas för att uppnå ett lyckat 

                                                           
28

 Andereck & Vogt, Residents' Attitudes Toward Tourism and Perceived Personal Benefits in a Rural Community, 

s. 27 
29

 Andereck & Vogt, Residents' Attitudes Toward Tourism and Perceived Personal Benefits in a Rural Community, 

s.28 
30

 Tillväxtverket 
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31
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resultat.
32

 Gibson antyder att turism, således destinationer går mot en mer globaliserad kultur. I 

och med denna globalisering är det viktigt för destinationer att kunna vara annorlunda och unika 

i syfte att hela tiden locka till sig besökare. Vidare diskuterar Gibson att vissa destinationer måste 

erbjuda möjligheten natur och kultur för att på så vis få dit turister till en destination. Dock bör 

turistföretag vara försiktiga vad gäller expandering av många turister på sådana platser som 

består av natur och kultur. En för stor expandering av turister kan leda till problematiska 

konsekvenser. Detta kan exempelvis vara trängsel, förstörelse av naturliga arv men även skapa 

problem för lokalbefolkning som är bosatta på destinationen. I och med att det finns diverse 

problem som ovan belysts lyfter Gibson fram att olika nya former av turism har uppkommit de 

senaste årtiondena. Detta är exempelvis hållbar turism och “infödd” turism.
33

 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka destinationsutveckling på en rural destination med fokus på det lokala 

samhällsperspektivet och den sociala hållbarheten. Dalarö i Stockholms skärgård är 

fallstudieområdet för denna undersökning. 

1.5 Frågeställning 

– Hur påverkar lokalbefolkningen destinationsutvecklingen? 

– Hur samverkar aktörerna när det gäller destinationsutveckling? 

– Är relationen mellan besökare och lokalbefolkningen socialt hållbar? 

1.6 Avgränsning 

En hållbar destination kan studeras utifrån flera olika aspekter som exempelvis sociala, 

ekonomiska och miljömässiga. Denna studie kommer beröra alla tre områden men fokus 

kommer främst ligga på den socialt hållbara delen av Dalarös destinationsutveckling. Här har 

ytterligare en avgränsning gjorts, den sociala hållbarheten kommer endast diskuteras utifrån 

delaktighet och relationer. Närmare bestämt hur de som är lokalt verksamma och de boende 

ställer sig till Dalarös besökare och den pågående destinationsutvecklingen. Detta 

producentperspektiv kommer endast behandlas ur de lokala aktörerna och Dalarös 

lokalbefolknings synvinklar. Rent geografiskt avgränsas denna studie till den sex km långa ön 

Dalarö som börjar vid Kanalbron.
34

 Däremot förekommer det empiriskt material från 

respondenter utanför denna geografiska avgränsning som skribenterna har avsett studien till, men 

som är bosatta på områden som tillhör Stor-Dalarö.  

                                                           
32

 Hall, Tourism Planning, s.5 
33

 Gibson, Learning Destinations – The complexity of tourism development, s.6 
34
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2. Metod 

Detta kapitel syftar till att klargöra vilka metoder som använts, studiens tillvägagångssätt samt 

kritik till genomförandet. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Denna uppsats består av en triangulering där både kvalitativa och kvantitativa metoder blandas 

för att komplettera varandra och ge ett rikare utfall.
35

 På detta sätt kan flera infallsvinklar 

täckas.
36

 Ett exempel kan vara att forskaren undersöker ett objekt genom iakttagelser och genom 

en kvantitativ intervju. 
37

 Den kvalitativa formen kan ge information om objektens innebörd och 

kännetecken medan den kvantitativa formen kan ge forskaren sammankopplingar och uppdelning 

mellan olika objekt eller individer. 
38

 Kombination av metoderna är ett sätt att öka uppsatsens 

reliabilitet och validitet som handlar om undersökningens tillförlitlighet och om det mätts vad 

som faktiskt skulle mätas.
39

 Genom att börja med en kvalitativ metod med till exempel intervjuer 

kan detta mynna ut till något en kvalitativ metod kan undersöka närmare via till exempel enkäter 

eller vice versa.
40

 De positiva följder som kommer med att använda sig utav båda metoderna är 

att en stor mängd information kan samlas och informationen kan lättare stödja frågeställningarna. 

Negativa följder som kan uppkomma är att data som samlats in blir för stor och därmed kan 

tidsbrist uppstå. 
41

 En kvalitativ ansats används för att beskriva skillnader mellan objekt och en 

kvantitativ ansats används för att räkna ut hur många objekt det finns. Metoderna hör ihop på så 

vis att för att kunna räkna ut antal objekt måste forskaren veta vilka skillnader som finns emellan 

de olika objekten. 
42

  

2.1 Validitet och reliabilitet  

Validitet beskriver om man mäter det som ska mätas.
43

 Det finns olika former av validitet och 

dessa kommer nedan belysas. Begreppsvaliditet kan gå under namnet teoretisk validitet, med 

detta menas om en enhet för ett begrepp reflekterar det som begreppet ska föreställa.
44

 Intern 

validitet associeras ofta med kausalitet vilket syftar till om det finns en kausal relation mellan 

flera variabler och om denna relation är hållbar eller inte. Extern validitet står för om en studies 

resultat kan generaliseras Även hur respondenter väljs ut till en studie blir betydelsefullt här. 

Slutligen, ekologisk validitet beskriver hur resultat från en studie ska ha en slags koppling till 

verkligheten. 
45
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Reliabilitet handlar om att utfallet av en undersöknings ska bli likadant om den genomförs på 

nytt.
46

 Inom detta begrepp finns det tre faktorer som är av betydelse om ett mått kan anses vara 

reliabelt eller inte. Den första faktorn är stabilitet, vilket handlar om att om forskaren mäter några 

respondenters beteenden två gånger efter varandra ska resultatet av undersökningen inte skiljas.  

Intern reliabilitet beskriver huruvida olika variabler är relaterade till varandra, det är viktigt att 

det finns en logik och samstämmighet mellan variablerna. Sista faktorn är interbedömarrealbilitet 

vilket handlar om överensstämmelsen mellan olika forskares tolkningar av en undersökning. Till 

exempel kan flera forskare genomföra en fokusgrupp av samma fenomen men uppfatta svaren på 

olika sätt. Problemet blir att överensstämmelsen mellan dess olika tolkningar blir för olika vilket 

leder till en låg interbedömarreabilitet.
47

 

Både validitet och reliabilitet anses vara mer passande inom kvantitativ än kvalitativ forskning. 

Eftersom begreppen i stora drag handlar om huruvida pålitliga och exakta mätningarna i en 

undersökning är, vilket har en större betydelse i kvantitativ forskning. Dock bör nämnas att 

begreppen fortfarande kan användas i kvalitativ forskning men det har där gjorts andra 

översättningar och användning av kriterierna sker på ett annat sätt. 
48

  

 2.2 Kvantitativ metod 

Denna metod fokuserar på kvantifierbara data som kan mätas.
49

  Denna form håller ett avstånd 

mellan forskaren och det fenomen som studeras. Här ska forskaren kunna klargöra och redogöra 

hur resultatet av undersökningen av ett eller flera objekt. Till skillnad från den kvalitativa 

metoden så sker det här ett utifrånperspektiv istället. Detta perspektiv kännetecknas av 

begreppen distans, åtskillnad, oberoende och officiell samverkan mellan forskare och 

respondent. Här finns det en mer jag och de-relation. Det är av betydelse att data som samlas in 

sker på ett så kallat objektivt sätt. Detta för att samma undersökning ska kunna genomföras flera 

gånger och av andra forskare.
50

  

2.2.1 Enkät  

En surveyenkät har som syfte att få fram kvantifierbar data som rör fler variabler som sedan 

analyseras för att få fram samband.
51

 I vårt fall kommer dessa samband sedan diskuteras vidare i 

fokusgrupper och bli till kvalitativa slutsatser som möjligen stärker de kvantitativa sambanden vi 

får fram. Som forskare vill man få in så många svar som möjligt och ha många olika 

respondenter i olika åldersspann för att få en så valid syn som möjligt på hur de tillfrågades 

åsikter och attityder ter sig.
52
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Syftet med enkäten i denna studie var att få en någorlunda översiktlig bild av lokala aktörer och 

lokalbefolkningens åsikter om destinationsutvecklingen som sker på Dalarö. Därför gjordes 

enkäten med två inriktningar, en för lokalbefolkningen och en för företagare eller 

föreningsaktiva. I slutet av respektive enkät fick respondenterna möjlighet att göra en 

intresseanmälan till en fokusgrupp. Enkäten var elektronisk och bestod av 8 frågor, varav hälften 

var sakfrågor om respondentens bakgrund och andra hälften var attityd- och åsiktsfrågor. 

Enkäten länkades i ett mail som via Lars-Olof Landin skickades ut till sammanlagt 346 

människor, varav 270 är lokalbefolkning på Dalarö och 76 är företags- och föreningsaktiva på 

ön. Detta kontaktnät är från ett register som Landin har. Det består av människor som kontaktat 

turistbyrån för att de är intresserade av information som rör Dalarö och denna får de via Landin 

genom den mail de angivit. Dessa personer är med andra ord registrerade hos Dalarös turistbyrå. 

Alla som delat med sig av sin respektive mailadress till Landin har fått information och 

länkanvisning av den enkät som rör denna studie.  

Av de 346 människor som kontaktades svarade 89 personer på enkäten för lokalbefolkningen 

och ingen från företagare eller föreningsaktiva på den enkät som riktades till dem, vilket lämnar 

ett bortfall på 257 personer. Populationen består av alla i den grupp forskaren vill undersöka,
53

 

för denna enkät var detta Dalarö. Urvalet var de individer från populationen som väljs ut för att 

besvara frågorna.
54

 Dessa blev de mailkontakter Företagarföreningens ordförande Lars-Olof 

Landin hade och som därför lätt kunde kontaktas. Dessa personer har alla en anknytning till 

Dalarö och har anmält intresse att få information som rör Dalarö. För enkätundersökning blev det 

alltså i ett så kallat bekvämlighetsurval där man använder de respondenter som finns nära till 

hands.
55 

2.3 Kvalitativ metod 

Denna typ av metod lägger sin tonvikt på ord, det vill säga inte kvantifiering
56

 och dess 

vanligaste utformning är intervjuer eller observationer.
57

 Denna metod associeras ofta till ett så 

kallat inifrånperspektiv. Detta innebär att det finns en närhet till det som studeras och att en 

samverkan mellan respondenten och forskaren själv. Kvalitativ metod ska göra det möjligt för 

forskaren och respondenten att skapa en förståelse för varandra, därefter ska forskaren kunna 

tyda och redogöra den information som tillkommit. 
58

 Det är av betydelse att skapa en förståelse 

istället för en förklaring som är fallet i kvantitativ metod. Resultatet av den kvalitativa metoden 

är att den ofta ger en beskrivning av ett visst antal objekt där enastående kännetecken kan 

identifieras. Det skapas här en mer berättande informationsbas som kan bestå av respondentens 
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egna uttryckta svar och/eller iakttagna beteenden.
59

 En stor fördel med kvalitativa metoder är att 

de är flexibla och kan anpassas efter undersökningens gång.
60

  

2.3.1 Semistrukturerad intervju  

Innan en intervju sker bör forskningsfrågan eller problemet redogöras tydligt för att uppnå ett bra 

resultat.
61

 Det skedde ett bekvämlighetsurval för de kvalitativa intervjuerna. Detta innebär att 

individerna fanns i skribenternas närhet.
62

 Insamling av data för de kvalitativa intervjuerna 

började med att skribenterna kontaktade Lars-Olof Landin. Skribenterna hade sedan tidigare 

bekantat sig med Landin i och med ett studiebesök som hölls på Dalarö turistbyrå där Landin är 

turistbyråchef. Skribenterna sökte sig även in på Haninge kommuns hemsida och fann där Erik 

Josephson som är utredare för näringsliv och landsbygdsutveckling. Josephson rekommenderade 

skribenterna att kontakta Pia Nelson Önfelt som arbetar som konsult för Haninge kommun. 

Kontakten med dessa tre respondenter skedde via mail och alla visade ett starkt intresse att vilja 

bidra i studien. Skribenterna bokade in intervjuer med varje respondent och intervjuerna skedde 

under samma vecka.  

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär. Dessa går ut på att intervjuaren har specifika 

teman och frågor som ska beröras men att respondenterna har möjligheten att utforma svaren på 

ett fritt sätt.
63

 Dessa slags intervjuer kallas ibland även för djupintervjuer då intervjuaren, med 

den intervjuades godkännande, kan ställa följdfrågor som går på djupet.
64

 Denna form av intervju 

kännetecknas för att vara mycket flexibel både vad gäller för intervjuaren och respondenten. 
65

 

Den första intervjun, vilket var med Josephson, skedde på kommunhuset i Haninge. Han arbetar 

med att försöka få Dalarö till att bli ett mer känt besöksmål och pratade mycket om den större 

bilden, det vill säga helheten och inte bara enskilda besöksmål. Intervjun spelades inte in, utan en 

av intervjuarna tog anteckningar och en annan ställde frågor. Den andra intervjun tog plats på 

Radisson Blu Royal Viking Hotel, vilket valdes gemensamt mellan Landin och intervjuarna. 

Landin är som sagt chef för turistbyrån, däremot i denna intervju valde han dock att tala mer 

utifrån sin roll som ordförande i Dalarös Företagarförening. Intervjun spelades in och 

anteckningar gjordes. Den sista intervjun tog plats precis som den första på Haninge kommunhus 

då det passade respondenten Pia Nelson Önfelt som varit aktiv konsult åt kommunen angående 

Dalarös destinationsutveckling. Nelson Önfelt är djupt insatt gällande Dalarö och 

utvecklingsarbetet. 
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2.3.2 Fokusgrupper  

Urvalet för fokusgruppen blev ett så kallat subjektivt urval. Detta innebär att individer får 

frivilligt erbjuda sig att delta i undersökningen.
66

 I slutet av den enkät som skickades ut kunde 

respondenterna göra en intresseanmälan för att delta i en fokusgrupp. Om intresse fanns fick de 

skriva ner namn och mailadress. Skribenterna skickade sedan mail till dessa personer om var och 

när fokusgruppen skulle ta plats.  

Deltagarna för denna fokusgrupp som skedde på Dalarö Tullhus den 7/5 2015 bestod av fem män 

vid namn Olle Dolk, Rolf Löfström, Jan Lundberg, Kenneth Strömberg och Rickard Nordgård. 

Innan fokusgruppen startade godkände deltagarna att deras namn publicerades. Dessa var alla 

fastboende på Dalarö förutom Olle Dolk[Ä1] som var uppvuxen där men som nu bor på 

Kymmendö som är beläget nära Dalarö. Fokusgruppen var skickliga på att samtala och kunna 

föra diskussioner dem emellan. Under den cirka en timmes långa fokusgruppen fick alla komma 

till tals och deltagarna visade en god lyssnarförmåga.  

 

Fokusgrupper är ett tillvägagångssätt där den aktuella forskargruppen samlar en grupp människor 

som får diskutera ett bestämt ämne med varandra under en begränsad tid.
67

 Syftet med 

fokusgrupper som metod är dels att studera själva interaktionen mellan de medverkande, dels att 

studera innehållet; de medverkandes åsikter, attityder, tankar, uppfattningar, argumentationer 

etcetera.
68

 Syftet med fokusgruppen i denna studie är främst att studera innehållet som genereras 

i fokusgruppen. Fokusgrupper gör det möjligt att kunna förstå andra medverkandes åsikter och 

varför de tycker på ett visst sätt. Här är det även möjligt för de medverkande att ha mer kontroll 

än i exempelvis enskilda intervjuer då de på ett lättare sätt kan belysa och diskutera de frågor de 

anser vara betydelsefulla kring det aktuella ämnet. För forskarens del anses fokusgrupper ge ett 

positivt resultat för datainsamlingen. I och med att de medverkandes synpunkter och tankar 

lättare framställs när det sker en interaktion kan en tydligare utvärdering genomföras.
69

 

För att en fokusgrupp ska fungera och för att få bästa möjliga utfall är det viktigt att moderatorn 

genomför fokusgruppen på rätt sätt.
70

 David Morgan skiljer på strukturerade och ostrukturerade 

fokusgruppsintervjuer, där graden av struktur är beroende av hur mycket moderatorn styr 

interaktionen i gruppen. När syftet är att göra en utvärdering, en marknadsundersökning eller när 

ett känsligt ämne ska diskuteras är det fördelaktigt att använda sig av en strukturerad fokusgrupp. 

De grunder som finns till denna typ av fokusgrupp är att moderatorn styr frågorna och på så sätt 

avgör vilka ämnen som diskuteras, samt att styra gruppdynamiken. Vid en ostrukturerad 

fokusgrupp har de medverkande stor frihet att diskutera de punkter de anser vara relevant kring 

det givna ämnet och moderatorn har en väldigt liten inverkan på interaktionen.
71

 Moderatorn bör 
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låta samverkan och samtal mellan de medverkande pågå men flika in om samtalen går överstyr 

eller om gruppen kommer in på fel ämnen. För att få det bästa utfallet är det moderatorns uppgift 

att se till att de medverkande diskuterar betydelsefulla ämnen som anses användbara för 

undersökningen.
72

 För att vara säkra på att främst relevanta ämnen för studien skulle diskuteras 

under fokusgruppen användes en strukturerad intervjuguide bestående av fem olika typer av 

frågor, se bilaga 6. Däremot fanns det behov av förtydligande och fördjupningsfrågor från 

moderatorns sida som uppkom under tidens gång. 

Hur många fokusgrupper som behövs för att studien ska genomföras på ett tillfredsställande sätt 

är varierande. Barney Glaser och Anselm Strauss talar om något som kallas teoretisk mättnad, 

vilket då är en process där forskaren lägger till fler fokusgrupper till studien tills det som finns att 

upptäcka har upptäckts.
73

 Denna process är komplicerad och tidskrävande, därför antyder 

Bryman och Bell att i många fall får forskaren godta att använda färre grupper.
74

 Många 

fokusgruppsdiskussioner leder till många sidor transkription, vilket enligt Wibeck ger nästan för 

mycket material att hantera. Däremot kan för få fokusgrupper göra det svårt att se mönster och 

tendenser.
75

 I denna studie utfördes en fokusgrupp. Att det inte blev fler grupper beror på 

bristande intresse av enkätrespondenterna men även tidsbrist för både dem och skribenterna. 

Vidare vad gäller själva gruppstorleken är det mest förekommande att det är sex till tio 

medverkande.
76

 Wibeck menar däremot på att ett lämpligt deltagarantal i en fokusgrupp inte ska 

vara färre än fyra och inte fler än sex personer. I en liten grupp får de medverkande en större del 

av upplevelsefältet, det blir även lättare att som deltagare få inflytande och låta sina åsikter bli 

hörda. I en större grupp blir kommunikationen mer opersonlig och risken blir större för en ojämn 

talarfördelning.
77

 Studiens fokusgrupp bestod av fem personer vilket skribenterna ansåg var 

lagom då alla fick mycket plats och kunde komma tills tals. 

Studiens fokusgrupp där fem respondenter närvarade anordnades på Dalarö Tullhus. Platsen 

valdes med omsorg då vi ville att respondenterna skulle känna sig bekväma och ha nära till 

platsen. Tiden, klockan 18, valdes för att så många som möjligt skulle kunna ha möjlighet att 

delta.  

2.4 Metodkritik 

Skribenterna har under studiens gång varit kritiska i dess metodval och tillvägagångssätt. Det har 

getts flera lärdomar och här nedan kommer en kritisk syn framställas.   

Intervjuer 
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Två av de tre intervjuerna spelades in och detta hade respondenterna godkänt. Inspelning av en 

intervju kan ha skapat en obekväm känsla för den som intervjuas och kan därför påverka 

resultatet.
78

 Intervjun med Nelson Önfelt och Landin skedde både på mer öppna ytor. Intervjun 

med Nelson Önfelt skedde vid loungen i Haninge kommunhus. Intervjun med Landin 

genomfördes på ett hotell i centrala Stockholm. Här kan det ha förekommit brus, tillexempel 

andra människor som pratar i bakgrunden eller mobiltelefoner som ringer, och detta kan ha 

påverkat resultatet. Intervjun med Josephson tog plats på hans kontor där inget brus påverkade, 

det var även denna intervju som inte spelades in. Möjligheten för andra forskare att genomföra 

en liknande undersökning anses stor då bilagorna visar vilka frågor som ställdes och 

tillvägagångssättet har beskrivits utförligt i denna metoddel. Dock kan det inte garanteras att 

respondenterna skulle svara på samma sätt i en senare undersökning, reliabiliteten är därför bara 

svagt tillförlitlig. Att det som ska mätas har blivit mätt och att validiteten därför är stark stämmer 

in då intervjufrågorna var noga utvalda efter studiens syfte. 

Fokusgrupp 

Som tidigare nämnt användes en strukturerad intervjuguide som då bestod av frågor som både 

skulle ligga inom mallen för hur sådana utformas för fokusgrupper och som vi själva dessutom 

gått igenom flera gånger. Detta visar på en stark validitet i denna del av metoden. Dock är det 

värt att nämna att det kan finnas en risk att våra föreställningar och förförståelse fortplantades till 

de som medverkade i fokusgruppen. Det är även viktigt att ha i åtanke att intrapersonella 

faktorer, interpersonella faktorer samt miljöfaktorer kan ha haft en viss inverkan på hur 

deltagarna beter sig mot varandra och även mot moderatorn. Dessa faktorer består bland annat av 

personlighetsdrag, ålder, förväntningar och vilken plats fokusgruppen sker på.
79

 Det var fem 

deltagare i studiens fokusgrupp, varav alla var män mellan 64-74 år, vilket inte kan kännetecknas 

som ett representativt urval för Dalarös lokalbefolkning.
80

 Däremot kan det möjligtvis ha bidragit 

till en viss jargong som möjligtvis kan ha påverkat deltagarnas diskussioner. Gällande 

miljöfaktorer verkade de flesta av deltagarna känna sig hemma på Tullhuset, vilket kan ha 

bidragit till en mer bekväm stämning och på så sätt mer öppna diskussioner. I och med att vi 

endast har genomfört en fokusgrupp, på grund av bristande intresse och tidsbrist, kan vi heller 

inte säga att vi har uppnått en teoretisk mättnad. 

Enkät  

På Dalarö bor ca 2000 människor permanent
81

 varav vår enkät skickades till 346 av dessa 

personer. De nåddes via Landin vilket kan uppfattas som att resultaten blir vinklade på grund av 

de människor han valt ska få svara i och med att dessa inte är slumpmässigt valda. Enligt Landin 

använde han sig av ett register över lokal och sommarbefolkningen på Dalarö. Människorna i 
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detta register har själva anmält att de vill få info om vad som sker på Dalarö och därmed gett ut 

sin mailadress till Landin. Skribenterna anser att 346 möjliga respondenter är ett brett urval och 

därför ger ett pålitligt resultat, men denna aspekt är nödvändig att tas upp som kritisk. Att alla 

boende inte nåddes är ändå rimligt med tanke på denna uppsats omfång och tidsaspekt, men att 

inte alla i Företagarföreningen nåddes är mer känsligt var gäller reliabiliteten. Reliabiliteten var 

därför låg även med tanke på att man inte kan kontakta exakt de människorna vi kontaktat. 

Tanken på att bifoga en lista med namnen som enkäten skickades till var en idé för att stärka 

reliabiliteten och möjligheten att göra om processen, men skribenterna lyckades inte få tag på en 

sådan lista på grund av sekretess[Ä2]. 

Vid utskicket av enkäten var det tekniska problem med länken vilket medförde att 

mailrespondenterna var tvungna att gå vidare till en annan länk som var en aning dold längre ner 

på sidan. Detta var utom skribenternas kontroll. Landin skickade ett uppföljande mail för att 

förklara detta, dock kan en del av de tänkta enkätrespondenterna fallit bort på grund av den 

processen. På grund av så många bortfall påverkas den externa validiteten. Detta då 

generaliserbarheten blir lägre ju färre som svarar. Skribenterna bad Landin att skicka enkäternas 

länkar återigen, men en text att ”om du redan svarat, vänligen svara inte igen”. Denna gång blev 

det inget länkfel och fler enkätsvar kom in. 

Med bortfallet i åtanke kan skribenterna vara kritiska till varför en pilotstudie eller ett testutskick 

inte genomfördes. Detta är när man provar sin enkät på en mindre grupp för att se att den 

uppfattas korrekt och att inga oklarheter finns hos respondenterna.
82

 Testutskicket skulle varit 

bra för att förhindra att man skickar ett mail som har problem med länkarna, vilket i vårt fall 

hände, samt att några av frågorna var felformulerade. Detta kan ha lett till viss missuppfattning 

hos respondenterna. 

Anledningen till att ingen av de 76 föreningsaktiva eller företagare svarade på enkäten 

spekuleras vara länkfel eller brist på intresse. Att denna målgrupp försvann kan ha påverkat 

resultatet då deras åsikter inte förmedlas och svaren kan vinklas efter de fastboende eller 

sommarboendes åsikter, dock så är många fastboende föreningsaktiva eller företagare.  

                                                           
82
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3. Teori 

Ett flertal teorier har använts som kan kopplas till studiens syfte och som sedan kommer att 

vägas samman med det empiriskt insamlade materialet. 

3.1 Planering för destinationsutveckling 

För att destinationsplanering ska vara framgångsrik sker planeringsprocessen genom möten med 

aktörer från lokalbefolkningen, näringslivet och den offentliga sektorn.
83

 Omvärldsfaktorer 

behöver ständigt tas i åtanke och den strategiska planeringsprocessen sker i tre steg.
84

 I det första 

steget undersöks destinationens nuläge
85

 i syfte att lokalisera eventuella problem. För att hitta 

dessa problem är det en förutsättning att destinationens aktörer är öppna med varandra vad gäller 

synen av och åsikter om destinationen. En essentiell del är att kritiskt granska relationer och 

situationer som uppstår mellan aktörerna då “relationerna på en destination lätt kan skapa 

vanebildande mönster”.
86

 

Det efterföljande steget i planeringsprocessen innebär att bestämma destinationens målsättningar. 

Syftet här är att identifiera samt formulera de olika aktörernas framtidsvisioner för destinationen. 

Utan aktörernas resurser och drivkrafter är det svårt att nå destinationens mål med 

utvecklingen.
87

 På grund av att olika aktörer har olika individuella mål och i vissa fall olika 

målgrupper
88

 komplicerar detta processen, men att kunna koppla destinationens målsättningar till 

några av aktörernas individuella mål kan det leda till positiva incitament att utveckla 

destinationen.
89

 

Det sista steget i planeringsprocessen går ut på att bestämma tillvägagångssätten för att 

destinationens målsättningar ska nås i praktiken.
90

 En viktig del i detta är att det finns en ledning 

som ansvarar för destinationsutvecklingen som leder arbetet i omvandla strategin till handling 

och som kan vägleda destinationens aktörer till utvecklingens mål.
91

 Denna typ av ledning som 

ansvarar för planeringsuppgiften brukar ofta bestå av politiker och turistorganisationer som i sin 

tur fördelar ut ansvaret på olika aktörer.
92

 De nyckelfaktorer som krävs för att planeringen och 

utvecklingen av en destination ska vara lyckosam är interaktion, involvering, kommunikation 

och samarbete mellan den aktuella destinationens olika aktörer.
93
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Samhällsplanering 

  Sedan 1970-talet har den miljömässiga, kulturella och den personliga negativa inverkan av 

turismen mer och mer uppmärksammats. Detta planeringsperspektiv fokuserar på 

lokalbefolkningens involvering i beslutsprocesser då det ses som en förutsättning för att turismen 

ska fungera någorlunda problemfritt i samhället.
94

 Müller förklarar att det centrala problemet för 

planeraren är att förhandla mellan de olika aktörerna så att lokalbefolkningens förväntningar blir 

en del av planen. För att lyckas med detta behövs det dels kunskap om turismens effekter på 

lokalsamhället och dels lokalbefolkningens attityder gentemot turismen i det aktuella området. 

Fortsättningsvis poängterar Müller att inom detta perspektiv sker turismutvecklingen i 

lokalbefolkningens vardagliga rum och innebär därmed endast acceptabla och önskade effekter 

på lokalsamhället.
95

 

  Hållbar utveckling 

Här diskuterar Hall ambitionen av att omgivningen ska möta både de nuvarande och de framtida 

behoven ett samhälle har inom ekonomi, teknik och socialt. Han fortsätter med att turism ofta 

endast ser till det objektiva av hållbar utveckling, vilket enligt Hall är “‘not to shit in its own 

nest’ and by doing so continue over time to return benefits to the society”. Det finns mycket som 

är motsägelsefullt mellan konceptet hållbar utveckling och turismens natur.
96

 Müller påpekar att 

turismen inom detta perspektiv får ett mer politiskt fokus när det handlar om planering som ska 

sträva mot hållbar utveckling. Sociokulturella, ekonomiska och miljömässiga aspekter blir 

därmed naturliga inslag och detta helhetsperspektiv bidrar till att destinationen även integrerar 

transport och andra länkar till det omgivande samhället. Destinationsutvecklingen handlar här 

alltså om samhällsutveckling som integrerar alla intressenter och aspekter.  Detta synsätt är något 

Müller ifrågasätter huruvida det är realistiskt och om destinationer i praktiken faktiskt försöker 

uppnå detta eller inte. Som exempel privatiseras och bolagiseras turismadministration och 

turismutveckling i många kommuner i Sverige. Slutsatsen Müller drar utifrån det är att de 

offentliga aktörerna lämnar makten att påverka situationen.
97

 

Hall påpekar vikten i att hållbarhet handlar om hur människan bäst utnyttjar och bevarar 

naturtillgångar och genom detta är miljöaspekten, ekonomiaspekten och den sociala aspekten 

oupplösligt sammanlänkade. För att få en överskådlig bild av situationen måste dessa tre 

samordnas.
98

 Speciellt för turismen bör hållbarheten spela en stor och viktig roll då turismen är 

beroende av en fin natur och lokalbefolkningens acceptans vad gäller besökare. Därför är det 

viktigt att engagera lokalbefolkningen i destinationens turismplanering och utveckling så att de 

har möjlighet att påverka och skapa en destination i harmoni. Ju gladare lokalbefolkningen är, 
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desto mer sannolikt är det att även besökarna är nöjda.
99

 Enligt Olsson är det viktigt att platser 

där människor lever fungerar tillfredsställande vad gäller välfärd och att de boende trivs och 

känner sig trygga. Detta påverkar deras attityder och handlingar som sedan påverkar de olika 

dimensionerna.
100

 Hall har skapat en modell för att tydligt visa hur de tre dimensioner hänger 

ihop samt vad som behöver uppnås för att destinationen ska vara hållbar. Denna modell 

redovisas här i text: 

Sociala mål: - Gagna samhället - Delaktighet - Planering - Utbildning - Hälsa - Arbetstillfällen - 

Nöjda besökare 

Ekonomiska mål: - Ekonomiska fördelar för lokalbefolkningen och andra aktörer - Ekonomisk 

genomförbar industri - ekonomisk genomförbar affärsverksamhet 

Miljömässiga mål: Bevara eller utöka biologisk mångfald - Resursfördelar - minimal 

resursnedbrytning - Förståelse av resursvärden - Bra balans av utbud och efterfrågan - 

Anpassningsbar design - Rättvisa mellan generationerna 

Där de sociala och ekonomiska målen går in i varandra: Gemenskapsbaserad ekonomi 

Där de sociala och miljömässiga målen går in i varandra: Bevarande av eget kapital 

Där de miljömässiga och ekonomiska går in i varandra: Integration av miljö och ekonomi 

Där de alla tre går in i varandra: Hållbar turism.
101

 

3.2 Nätverk och samarbete 

Gibson, Lynch och Morrison lyfter i deras artikel fram att det har blivit ett uppmärksammat 

intresse åt akademisk forskning kring nätverk och dess utveckling inom turismen.  För att dessa 

nätverk skall anses som lyckade på en lokal destination krävs det att internationella och även 

nationella organisationer arbetar effektivt med just detta, att skapa företagsnätverk. 
102

  

Gibson, Lynch och Morrison definierar ett nätverk som en samling av relationer mellan 

människor som verkar i en organisatorisk eller privat prestanda för att kunna åstadkomma ett 

syfte. Dessa så kallade nätverk kan bestå av tre olika former. Det är formell, semi-formell och 

informell nätverk.  Ett formellt nätverk omfattar en formaliserad samling aktörer som integrerar 

för att åstadkomma ett syfte, till exempelvis en regional turistorganisation. Den semi-formella 

nätverket består av en samling av aktörer som integrerarför att åstadkomma ett syfte, till 

exempelvis ett lokalt marknadsföringsföretag. Det informella nätverket består av en samling av 

aktörer som möts upp för sociala mål. Dock kan det inom nätverket även ske att individerna 

utbyter information som har med företagsvärde att göra. Till exempel kan det vara en 

grannskapssamverkan. 
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Enligt en av Skribenterna, Lynch, finns det tre fördelar med nätverk inom turism. Dessa är 

lärande och utbyte, affärsverksamhet och samhälle. Dock påstår Gibson, Lynch och Morrison att 

det inte alltid är så att alla dessa fördelar kommer att uppkomma. Till exempel kan det vara så att 

lärande och utbyte ses som en del av affärsverksamhet och samhälle.  

Hur individer beter sig gällande deltagande och engagemang kan skilja sig beroende på deras 

värderingar och attityder. Därav är det viktigt att kunna skapa en förståelse kring dessa begrepp.  

Med hjälp av en förståelse kan man förstå anledningen till varför individer engagerar sig i 

tursimnätverk. 
103

 

Nätverk och relationer mellan aktörer på destinationer är betydelsefullt. Enligt Wang och 

Krakover är det först när flera aktörer på en destination arbetar och eftersträvar ett gemensamt 

mål som ett samarbete uppstår. Därför är samarbete otroligt viktigt för att kunna fullfölja en 

destinationsutveckling. När dessa förhållanden och samarbeten med varandra uppstår skapas ett 

så kallat nätverk menar Nordin.
104

 Det kan självklart vara svårt att få alla aktörer att inträda ett 

samarbete på en destination. Men för att kunna vara kapabel att skapa en lyckad destination är 

det av betydelse av få så många som möjligt delaktiga i utvecklingsarbetet. Ibland kan det uppstå 

problem att få dem engagerade, därav är det av betydelse att sända ut tydlig information och 

förtroende till aktörerna i syfte att få dem att känna sig trygga gällande utvecklingsarbetet.
105

  

Vid utveckling av en destination i ett hållbart perspektiv är det av betydelse att ta hänsyn till 

lokalbefolkningen. Då de är en del av turistprodukten på destinationen. Det gäller att skapa en 

förståelse för lokalbefolkningens engagemang och värderingar. För om lokalbefolkningen inte är 

med på noterna är det problematiskt att nå en hållbar destinationsutveckling. 

Lokalbefolkningen är viktiga att involvera och integrera i en utvecklingsprocess. För med en 

utveckling påverkas dem i två riktningar, både positivt och negativt.  Negativa aspekter av en 

utveckling och expansion av turism kan vara att säsongsbaserade kostnader och produkter 

uppstår eller att vägar blir överbelastade. Följder av dessa problem kan innebära trängsel, 

föroreningar och förstörelse av miljö och kultur. Positiva aspekter kan vara ekonomiska 

möjligheter som uppstår. Detta kan vara exempelvis att skapandet av fler lönsamma 

verksamheter och fler arbetstillfällen vilket gynnar lokalbefolkningen på destinationen. Även vad 

gäller det kulturella kan det skapas något positiva fördelar.
106

 Detta kan uppstå i och med fler 

besöker en destination och därmed uppmärksammas och stärks kulturen. Med denna ökade 

medvetenhet och engagemang kan det leda till förbättringar som att kulturella attraktioner rustas 

upp eller att fler utställningar anordnas.
107

 

                                                           
103

 Gibson, Lynch, Morrison, The Lokal Destination Tourism Network: Development Issues, s.88 
104

 Karlsson & Malmqvist, Glasriket - mer än bara glas, s.10 
105

 Karlsson & Malmqvist, Glasriket - mer än bara glas, s.11  
106

 Cerda & Karlsson, . Turismens betydelse och påverkan i Stockholms Skärgård – En fallstudie om Utö och Ornö, 

s.18 
107

 Cerda & Karlsson, . Turismens betydelse och påverkan i Stockholms Skärgård – En fallstudie om Utö och Ornö, 

s.19  



17 
 

3.3 Attityder 

En människans liv och beteende präglas av vilka grupper hon är med och även inte med i. Dessa 

grupper påverkar människan, hur vi beter oss och hur vi uppfattar oss själva. Det sociala i 

gruppen hjälper oss att skapa en personlig bild och på det sättet lär vi känna oss själva. Att 

tillhöra en grupp är viktigt då alla söker social gemenskap och tillhörighet, det är något vi 

människor måste känna för att må bra. Oavsett om det är medvetet eller inte så uppstår grupper 

där människor placerar sig själva. Dessa grupper kan definieras som “vi” och “dem” då den 

gruppen man är med i känns som “vi”, en tillhörighet, och de resterande känns som “dem” då 

dessa är främmande och otäcka. De två grupperna kräver varandra för att existera.
108

 Gruppen 

anser sin egen grupp vara den främsta, den som är god, och har alltid evidens för att det är just 

dem som är bäst.
109

 

“Vi”-gruppen skapar sig en identitet genom att vara motsatsen till vad de-gruppen står för. Man 

identifierar sig alltså genom att visa vad man inte tycker och vad man inte vill ta del av. 

Gemenskapen i vi-gruppen blir behaglig och de skapar en vänskap och känsla av att vara 

beskyddade av varandra. Oavsett om något skulle vara svårt eller om folk är avtagande och 

konflikter kan uppstå inom gruppen så finns där ändå alltid hjälp att få då de i grunden delar en 

samhörighet. Gruppen behöver inte vara i fysisk närhet, utan människorna kan relatera till nation, 

klass och kön och detta räcker då för att känna gemenskapen.
110

 Vi-gruppen, som Norbert kallar 

för de etablerade, anser sig ha större makt än de-gruppen, även kallade för outsiders. Det är detta 

maktinnehav som relaterar i att de känner sig bättre än de andra
111

 och kan hävda de andras 

underlägsenhet.
112

 Maktförhållandet kan ta flera olika fördomar om grupper men återkommande 

är att de etablerade anser outsiders vara opålitliga och inriktade på omedelbar 

behovstillfredsställelse.
113

 Outsiders kan försöka komma in i den etablerade gruppen men detta 

är mycket svårt och kräver att man följer de etablerades normer och mer eller mindre undviker 

kontakt med de-gruppen.
114

 De-gruppen kan även försöka ändra på sin självbild och när de 

försöker med detta rubbas balansen mellan grupperna.
115
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Förändrad attityd[Ä3] 

 

Figur 1
116

 

Denna modell visar hur lokalbefolkningens attityd för turismen med tiden kan skifta.  

I det första steget är befolkningen upprymd av de potentiella ekonomiska och sociala förmåner 

turismen kan bringa. När dessa förmåner inte kommer eller blir mindre så ändras befolkningens 

inställning till likgiltighet inför turisterna. Nästa skede är irritation då allt fler besökare börjar 

dyka upp vilket påverkar livet för lokalbefolkningen. Parkeringsplatser blir svårare att hitta och 

det blir allmänt mer folk överallt. Om antalet besökare ökar ytterligare går irritationen sedan över 

i ren illvilja gentemot turisterna.
117

 Detta leder till att lokalbefolkningen tar avstånd från 

turisterna och turisterna i sin tur känner sig obekväma och inte välkomna.
118

 

 

3.4 Teoretisk referensram 

Vi valde dessa tre teorier då de tillsammans och med stöd av varandra bidrar till att besvara vårt 

syfte. 

Teorin Attityder beskriver individens strävan efter att tillhöra olika grupper. Främst tar vi och 

dem-förhållandet och etablerade och outsiders upp som grupper. Vi kommer att använda 

lokalbefolkningen/sommarboende som en grupp där besökare är den andra. Till denna teori finns 

även en modell, Doxey’s irridex, där förändringen i lokalbefolkningens attityd gentemot 

besökare med tiden visas. 
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4. Empiri 

I detta kapitel redovisas de intervjuer som genomförts, fokusgruppens diskussion samt svaren 

från enkäten. 

4.1 Intervju med Erik Josephson 

Josephson jobbar som utredare inom näringsliv och landsbygdsutveckling på Haninge kommun 

där han varit i femton år. Hans fokus ligger på att hjälpa småföretagen på Dalarö att 

marknadsföra sig och klara sig som företag samt att på det stora hela kämpar han med att göra 

Dalarö till en mer känd destination. Han berättade att Haninge kommun har ett samarbete med 

Stockholm Archipelago vilket består av flera kommuner som gått samman för att nå ett antal 

gemensamma mål, även kallat för Skärgårdsstrategin. Denna strategi har bland annat ambitionen 

att besöksnäringen ska fördubblas från 2010-2020 och att omsättningen ska stiga med 80 

procent. Tanken är att via besöksnäringen få fler jobb och kunna ha öppet året runt. För Dalarös 

del vill Josephson se att de för det första lyckas med de gemensamma målen för alla dessa 

skärgårdsdestinationer som ingår i samarbetet, för att sedan kunna lyckas med målen på Dalarö 

och göra Dalarö till en stabil året-runt-destination. Han är noga med att peka på vikten av att man 

måste jobba med helheten för att ha en chans att lyckas även med de mindre delarna. 

Det största problemet de stött på när de jobbat med utvecklingen av Dalarö som destination är 

brist på engagemang från företagen. Han menar att flera företag måste gå samman för att skapa 

paketerbjudanden och en gemensam, stark röst som kommunen kan lyssna till – istället för massa 

röster som pratar om flera olika saker. Enda sättet för kommunen att hjälpa till är ifall företagen 

kämpar mer tillsammans med gemensamma mål. Kommunen vill se engagemang innan de går in 

med pengar. 

Han beskriver Dalarös turism som en liten del av Haninge kommuns totala besöksantal men 

säger ändå att den är viktig för kommunen. Visionen för Dalarö är att de ska bli en året-runt-

destination samt att de ska kunna hjälpa till att uppfylla målen Skärgårdsstiftelsen strävar efter. 

När han pratar om relationen mellan lokalbefolkningen och turisterna säger han att det inte finns 

en ”vi och de-känsla” utan att lokalbefolkningen har insett att de behöver besökarna för att klara 

sig ekonomiskt. De nio veckorna besökarna invaderar Dalarö står lokalbefolkningen glatt ut med 

dessa, för att sedan kunna ha lugn och ro. Pengarna de tjänar dessa sommarmånader kan vara 

avgörande för om de klarar sig ekonomiskt på lågsäsongen. Han säger att fler arbeten kräver fler 

besökare, och Dalarö vill växa och då kan de inte vara besöksskygga. Vidare menar han att det är 

viktigt att ha med de lokala aktörerna när man ska arbeta med destinationsutveckling och för att 

nå visionen, men att lokalbefolkningen inte är med i de olika beslutsprocesserna. Dock är ofta de 

lokala aktörerna delaktiga, och i många fall är de lokala aktörerna lokalbefolkningen. 

Det största problemet med sommarbesökarna är att det blir väldigt trångt på Dalarö. Ett stort 

problem är bristen på parkeringsplatser som uppstår då besökarna kommer samt då trafiken från 

Ornö-färjan anländer till hamnen. Detta är det största missnöjet lokalbefolkning och besökare 

emellan, enligt Josephson. Övernattningsmöjligheterna är även det ett bekymmer då det i princip 
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inte finns några. Fem kilometer bort från Dalarö by finns SmådalaröHus som är ett vandrarhem, 

men vägen därifrån till byn är inte direkt cykelvänlig. Hotellet som finns vid hamnen ska rivas 

för att bygga bostäder och pensionatet som har öppet på sommaren har öppet väldigt sällan även 

under sommarmånaderna och då med få sängplatser. 

”Vi vill inte såga av den gren vi sitter på”.
119

 Detta sa Josephson angående hållbar inriktning 

med ett miljöperspektiv. Han menar att de säljer naturen, att det är den som lockar besökare och 

att de därför måste se till att ta mycket väl hand om den. Den ekonomiska utvecklingen jobbar de 

med hela tiden och den sociala har de inte kommit så långt med, men de anser att dessa tre håller 

ihop och att genom att utveckla den ena så hakar den andra på. När han talar om hållbar 

utveckling vill han även påpeka att kommunen gett chans till företagen att certifiera sig. 

Kommunen har även haft seminarium och utbildningar inom ämnet för de som vill delta. De har 

till viss del sponsrat deltagandet med pengar de fått från Tillväxtverket. 

En attraktionsutveckling som blivit aktuell på Dalarö som Josephson nämner är vrakdykning. 

Dock kan detta inte bedrivas på sommaren då vattnet är alldeles för grumligt. Att det svenska 

vattnet har en låg temperatur är något som kan avskräcka potentiella besökare. Temperaturen 

kräver att man dyker med en speciell våtdräkt och dyken anses väldigt avancerade och tuffa. När 

dykare som är vana vid temperaturer runt 25-30 grader kommer hit måste de ha minst två dagar 

på sig att lära sig vattnet, komma till känn med den begränsade sikten och lära sig simma i den 

speciella dräkten. Han berättade dock att en av världens bästa dykare, med ca 1500 dyk, har 

provat Dalarökustens dyk och trots att han var skeptisk innan så var han lyrisk efteråt. Det var ett 

av hans bästa dyk genom tiderna. Detta för att skeppen är bevarade i ett så utomordentligt skick 

och just det är unikt för Sverige. 

Slutligen nämner Josephson att kulturen med båtliv har förändrats. Nuförtiden vill man lägga till 

några dagar vid hamnen för att umgås, aktivera sig och ha mysigt medan det förr handlade mest 

om att man stannade en natt för att handla mat, duscha och sen åka vidare. Med detta vill han 

påpeka vikten av att ha en trevlig hamn, en fin badstrand och att kunna erbjuda flera aktiviteter. 

4.2 Intervju med Pia Nelson Önfelt 

Nelson Önfelt har sedan sju år tillbaka varit bosatt på Dalarö och hon bor där året runt. Hon 

arbetar som konsult och har ett eget företag som heter SBN projektledning. Hon arbetar med 

olika projekt inom besöksnäringen. Dessa projekt kan vara exempelvis destinationsutveckling 

eller affärsutveckling och det är inom destinationsutveckling på Dalarö som Nelson Önfelt varit 

anställd via Haninge kommun. Nelson Önfelt kallar sig själv projektledare med så kallat eget 

regi. Förutom detta nuvarande projekt som hon har med Haninge kommun har hon även haft 

andra varierande projekt som hon genomfört för Haninge kommun. 

Angående hur destinationen Dalarö ser ut berättar Nelson Önfelt att i och med 

destinationsarbetet genomfördes det en kartläggning av Dalarös resurser. Gällande aktiviteter så 
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finns det ett stort utbud men enligt Nelson Önfelt är boendemöjligheterna det som är mest 

problematisk med Dalarö. Flera övernattningsbyggnader görs om till lägenheter vilket bidrar till 

att det inte finns några hotell kvar. Dock finns det ett litet hotell, Bellevue, som endast öppnar för 

grupper och även ett vandrahem vid namn Lotsen, men det erbjuder bara ett få antal bäddar. 

Detta leder till ett begränsat utbud gällande boende för turister och därmed förekommer det 

mestadels dagsbesökare vilket även skapar trängsel och mycket avgasutsläpp i och med mer 

trafik. Dessa dagsbesökare spenderar inte heller lika mycket pengar på ön vilket påverkar Dalarö 

ekonomiskt. På Smådalarö gård finns det boendemöjligheter men nackdelen blir att det ligger 

fem kilometer ifrån Dalarö vilket Nelson Önfelt anser som ett problem. Det är för långt bort från 

andra faciliteter som finns på Dalarö såsom äta och göra.   

Dalarö är en destination som består av ungefär 2000 bosatta året runt medan under 

sommarhalvåret befinner det sig upp mot 15 000 personer. Nelson Önfelt anser att relationen 

mellan lokalbefolkning och turister är problematisk. Hon menar på att det är den så kallade äldre 

generationen har en mer negativ inställning till turister. De äldres inställning till att utveckla 

Dalarö har att göra med att det då kommer bli trångt, mer köer och mycket befolkning medan 

den yngre generation och de lokala aktörerna har en mer positiv inställning. Lokala aktörer är 

beroende av turister på sommaren och den yngre generationen anser att turister är viktig för att 

Dalarö ska kunna utvecklas. Trots att den äldre generation är dem som är mer negativa inställda 

till turisterna så finns det ingen direkt ”vi och de-känsla” berättar Nelson Önfelt. Hon berättar att 

majoriteten tycker om att det kommer mycket människor och Nelson Önfelt anser att det gärna 

får komma fler turister och gärna mer utspritt än bara under sommarhalvåret.  För med mer 

turister blir det möjligt att arrangera olika typer av event och liknande. Dock säger Nelson Önfelt 

att där det kan förekomma en uppdelning eller gräns är mellan lokalbefolkningen som bor på 

Dalarö under sommaren och turister. 

Dalarö har ett stort och engagerat föreningsliv. Av de 2000 som bor på Dalarö är ungefär en 

fjärdedel av dem involverade i föreningar. Båtföreningen är speciellt engagerade i föreningslivet, 

exempel på andra föreningar som finns på Dalarö är Sportklubben, Hembygdsföreningen och 

Företagarföreningen. Nelson Önfelt berättar att det är ett stort engagemang och positiv 

inställning till utveckling vad gäller föreningslivet från lokalbefolkningen som bor på Dalarö året 

runt. Lokalbefolkning som bara bor på Dalarö på sommaren visar inte lika mycket engagemang i 

näringslivet. Ett exempel på en förening som varit involverad vad gäller attraktioner är 

hembygdsföreningen. De har arbetat med vrakdykningen då detta är en upplevelse som kan 

attrahera besökare. Nelson Önfelt lyfter fram att varje destination behöver erbjuda något 

annorlunda som kan locka till sig besökare och att detta med vraken är ett exempel på Dalarös 

attraktionskraft. Mycket fokus har legat på vrakutfärderna och det har att göra med Dalarös 

marina kulturarv som har satt Dalarö i en viktig position. Gällande vilka denna upplevelse riktas 

mot berättar Nelson Önfelt att de försökt att locka personer som inte är experter inom området 

utan de som kan finna upplevelsen som spännande och något annorlunda. Nelson Önfelt lyfter 

fram att föreningslivet på Dalarö är involverade i utvecklingsarbetet av Dalarö. Detta sker främst 
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genom Landin då han anordnar återkommande möten och sammankomster med föreningarna. De 

har också skett ett visionsarbete där alla föreningarna på Dalarö har fått förbättra sin egen vision 

för framtiden.  Där har de tagit fram fem olika områden som de ska arbeta med inom just 

utveckling. Dock är utvecklingsarbetet inte lika enkelt med båtklubben då Askfatshamnen 

disponeras av båtklubben men marken ägs av kommunen. Här är det en del problematik då 

båtklubben inte vill utveckla hamnen men näringslivet vill detta. Näringslivet vill ha en större 

gästhamn, flera bodar och mer restauranger. Det är här det skapas en komplicerad situation då 

kommunen och Båtklubben är nyckeln till eventuell utveckling. Vad som kan kännas oklart i 

denna situation är vem som egentligen leder diskussionen om utvecklingen. 

Destinationsutvecklingen för Dalarö fokuserar på att utveckla destinationen hållbart. Detta 

utifrån både de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna. Nelson Önfelt berättar att 

företagen på Dalarö var tvungna att gå med i Swedish Welcome som är ett företag som utför 

miljöcertifikat. Dock är det dyrt för företagen att miljöcertifiera sig därav tycker Nelson Önfelt 

att det är viktigt att kunna sälja in argumentet att de kan skapas ekonomisk vinning i slutändan 

för företagen om de miljöcertifierar sig. I destinationsutveckling har det även fokuserats på att få 

företagen som har en stor levnadskraft ska kunna klara sig året runt, inte bara under 

sommarhalvåret. Ett sätt att göra detta möjligt är att skapa aktiviteter som kan erbjudas året runt. 

Gällande den sociala aspekten lyfter Nelson Önfelt fram att de insåg att alla företagen på Dalarö 

inte kände till varandra. Därav blev det viktigt i början att samordna möten hos olika företag 

vilket gav möjlighet för dem att få en inblick i varandras verksamheter. Även om en del olika 

ståndpunkter kunde uppstå företagen emellan så skapade dessa möten en samverkan där 

synpunkter kunde förmedlas till varandra vilket Nelson Önfelt säger skapade ett positivt 

utvecklingsklimat. Inom hållbarhetsarbetet har det förts diskussioner om att stänga av en del av 

Dalarö från biltrafik under sommaren och istället införa en speciell buss som ska kunna ta 

turisterna till och från Dalarö. Men miljömässiga arbeten är komplicerade berättar Nelson Önfelt, 

speciellt då kommunen inte alltid hjälper till. Till exempel kan kommunen ibland stänga ner 

miljöstationer vilket gör de problematiskt att arbeta med miljöaspekten i utvecklingsarbetet. För 

dessa problem finns det en så kallad styrgrupp lyfter Nelson Önfelt fram. Denna styrgrupp består 

av representanter från kommunen och föreningar som ses en gång per månad. Denna styrgrupp 

skapar en form av verklighetsplan som Nelson Önfelt uttrycker det. Diskussioner förs gällande 

exempelvis vilka satsningar som ska göras och vad som ska utvecklas. Diskussioner handlar 

mycket om miljöaspekten som ovan nämnt mycket kring lösningar på trafiken till och från 

Dalarö. Nelson Önfelt anser att denna styrgrupp är bra då det är viktigt att en dialog förs samt är 

denna grupp är ett bra sätt att främja besöksnäringen. 

Målen med destinationsutvecklingen för Dalarö är flera berättar Nelson Önfelt. Som en del av 

skärgårdsstrategin så har det handlat om att förlänga säsongerna, utveckla företagen mot att bli 

mer kraftfulla och hållbara och att det ska kunna överleva året runt. Det främsta fokus har varit 

att göra Dalarö till en året runt destination, att få fler turister till Dalarö under hela året, inte bara 

sommaren, har varit målsättningen.  En satsning om en ny båtsträcka som transporterar besökare 
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berättar Nelson Önfelt om som hon dock är lite kritisk till. Denna båtsträcka kommer gå under de 

redan populära sommarmånaderna till Dalarö. Här lyfter Nelson Önfelt fram att båtsträckan 

kunde lagts under månader då det i dagsläget inte är så mycket besökare. Förslagsvis innan och 

efter semestertider, alltså maj och september. För under semesterveckorna och mitt i sommaren 

har Dalarö redan mycket besökare, på detta vis skulle besöksflödet bli mer utspritt anser Nelson 

Önfelt. Målet med destinationsutvecklingen har utfärdats av en styrgrupp inom 

skärgårdsstrategin. Denna styrgrupp består av representanter från sju skärgårdskommuner. Dessa 

är Österåker, Vaxholm, Norrtälje, Stockholm, Värmdö, Haninge och Nynäshamn.  Där sitter 

även Stockholms landsting som har hand om bland annat infrastruktur. Målen som en destination 

ska uppnå kan se olika ut för att alla har olika förutsättningar och problem därav kan vägen till 

att nå målen skilja sig.  

4.3 Intervju med Lars-Olof Landin 

Landin är ordförande för Företagarföreningen på Dalarö, arbetar som Turistchef på Dalarös 

Turistbyrå sedan 2007 och publicerar även lokaltidningen Dalarötidning. I intervjun talade 

Landin däremot främst utifrån sin position på Företagarföreningen. Landins relation med 

Dalarö började med att hans fru har hus på ön och idag bor de där 8 månader om året, men 

Landin har däremot all sin arbetsverksamhet på Dalarö, närmare bestämt i Tullhuset där både 

Turistbyrån finns samt en lokal tillgänglig för föreningarna och dylikt. 

 

När Landin beskriver hur Dalarö ser ut som destination idag lyfter han fram att en av dess 

kännetecken är full service året runt. Dalarö har en bank, mataffär, restauranger och 

informationsverksamhet som är öppet hela året. Kommer du ut till Dalarö vilken dag som helst, 

i vilket väder som helst, kan du få tak över huvudet och något att göra. Sedan kan det vara av 

olika grad, men alltid öppet, menar Landin. Du kommer till ett levande samhälle året runt, det 

är ett bra steg på vägen. Sedan är Dalarö som destination aktivt längre än andra 

semesterdestinationer i och med att befolkningen som semesterbor är så stor blir säsongen 

längre, fortsätter han. 1 maj till 1 november är destinationen aktiv och sedan passiv de 

resterande månaderna. För att utveckla dessa mer passiva månader har mycket fokus lagts på 

föreningslivet på Dalarö. Exempelvis passerar 300-400 personer Tullhuset varje månad under 

de här inaktiva månaderna, vilket Landin anser är väldigt bra för en så här pass liten ort ändå.  

 

På Dalarö finns det mellan 80-100 lokala aktörer, det vill säga olika företag och föreningar. Av 

dessa är ca 60 stycken medlemmar i Företagarföreningen och alla är aktiva året runt. I stort 

menar Landin att det är många personer som är med i flera föreningar. 

 

Landin berättar att gällande destinationsutveckling arbetar de konkret med det i föreningarna, 

vilket en stor majoritet av Dalarös både fastboende och sommarboende är medlemmar i. Han 

menar på att de försöker få föreningarna att gå i takt och prata med varandra för att det inte 

endast ska ske enskild föreningsutveckling, utan även destinationsutveckling. För att få 

utvecklingen mer effektiv har Företagarföreningen lyckats samla alla föreningar på 
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föreningscentret som finns på Tullhuset och Landin anser att det är det stora i deras 

gemensamma arbete. Dock berättar han även att det finns fler föreningar som han gärna skulle 

vilja gick med. Att många föreningar är medverkande är en stor del av Dalarös själ. Däremot 

påpekar han även att alla föreningar är bildade i sitt eget syfte, vilket gör att de inte är så 

intresserade av andras syften och mål. Under 2014 lyckades de samla alla 

föreningsordförandena till olika möten där de diskuterade hur de arbetar bäst ihop, lokala 

händelser såsom att sopstationen skulle läggas ned, men också visioner kring framtiden. Dessa 

möten kommer att fortsätta i framtiden för att de ska fortsätta informera varandra och dela med 

sig av olika frågor. Att “byn” går ihop tillsammans och pratar anser han är ett väldigt bra sätt att 

få fart på beslut från exempelvis kommunen.  

 

Fortsättningsvis berättar han att projektet med att få fart på Tullhuset startade 2007, där Landin 

har varit den kommersiella aktören i form av Turistbyrån och de andra aktörerna har varit 

ideella föreningar, och detta har resulterat i föreningscentret. Syftet med föreningscentret var 

från början att få Tullhuset på kartan och mer aktivt samt göra det hållbart, då han anser att det 

är en del av destinationen, Dalarös ikon. Det är där de arbetar med Josephson, då kommunen 

behöver ha en neutral part att skicka bidrag till. Landin förklarar att kommunen inte kan skicka 

bidrag till Turistbyrån i och med att den är kommersiell, och skickar istället bidrag till 

föreningar. Turistbyrån handlas istället upp av kommunen, enligt kommunala 

upphandlingsregler, berättar Landin. Kommunens allmänna direktiv till Turistbyrån är att de 

ska visa vad Dalarö har att erbjuda. De ska kunna bidra med riklig och neutral information om 

Dalarö på ett effektivt sätt året runt. Landins egen affärsidé är att skapa dialoger och bygga 

communities. Delaktigheten som han lyfter fram syns även i det han berättar om tillväxtverkets 

projekt, som Landin är väldigt positiv gentemot. Det projekt som Pia Nelson Önfelt är 

projektledare för har till skillnad från tidigare projekt blivit realiserade projekt på Dalarö och 

inte stannat i teorin. Detta anser Landin ha gett en bra grund för Dalarös nuvarande 

destinationsutveckling. Det har bland annat resulterat i arbetsgrupperna som nämnts ovan men 

även Visithaninge.org. 

 

Gällande besökare ökar de mer långväga besökarna hela tiden och samhället (Dalarö) är vant 

vid att ha många besökare, vana vid att det passerar många människor. I och med att Dalarö har 

färjförbindelse med Ornö-färjan är det en ganska tung trafik på Dalarö, det passerar 

förmodligen 300 bilar om dagen och 1000 bilar om dagen under somrarna på ön. Den här tunga 

trafiken och bristen på parkeringar är det som Dalaröborna ser som det mest problematiska när 

det kommer till besökare, anser Landin. Som turistchef säger han att det är roligt att det är lite 

stökigt och att de får trängas i några veckor. Han menar på att om man bor mitt i en känd 

destination måste man ha tänkt på dess konsekvenser innan man flyttade dit. Landins teori är att 

de som gnäller mest på detta ändå åker iväg från Dalarö på semester under de här veckorna. 
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Landin kategoriserar de boende i två kategorier. De fastboende, som vill att det ska hända något 

i byn och att det ska ske en utveckling, och de sommarboende som han anser är mer 

konservativa och som inte vill ha förändringar. Han nämner även att det tidigare har funnits en 

viss tendens av ”vi och de-känsla” mellan de fastboende och de sommarboende. Även ett 

turismmotstånd kan ses från de sommarboende som själva har Dalarö som turistmål. Ur 

destinationsutvecklingssynpunkt kan detta motstånd dock vara något bra. Landin gör en 

jämförelse med en gas och en broms, en grupp som har en positiv syn gentemot utveckling och 

en som har en mer begränsad syn. Själv vill han att Dalarö ska tas framåt, men absolut utan att 

bygga sönder Dalarös miljö. Värdet i gasen och bromsen är att det kan skapas en dialog mellan 

de två grupperna och att det säkerligen är på grund av detta Dalarö inte har blivit överetablerat 

men samtidigt har haft en framåtskridande utveckling.  De åsikter som de olika grupperna har 

kommer fram via mötena på Tullhuset. 

 

Landin driver näringslivsfrågorna på Dalarö och påpekar att det är företagsamheten som gör att 

folk kan bo där. Han säger att det är ”Tullen”, Lotsen, Krögarna och hamnen som har drivit 

framåt och fortsätter att driva framåt. Han hänvisar till stadsutvecklingen som har skett på 

Dalarö för att visa på hur viktig handeln är för stadsbefolkningen. Utöver de affärsverksamheter 

som har öppet året runt, blommar det upp exempelvis klädaffärer och glasskiosker på Dalarö 

under sommaren. 

 

Visionen för Dalarö är mer folk, vilket han då syftar mest på att antalet boende ska öka. Utöver 

det nämner han ett par ombyggnationer som är på väg att ske på Dalarö, såsom att Hotell 

Strand vid hamnen ska byggas om till bostäder och att en del sommarstugor byggs om till året-

runt-hus. Dessa byggnationer anser Landin inte ha någon negativ påverkan på miljön då bättre 

mark läggs på när de uppgraderar gamla områden och han anser även att den redan befintliga 

infrastrukturen håller. I visionen och i destinationsutvecklingen finns det främst två fysiska 

problem: parkeringsplatser som tidigare nämnt och kommunikation, där man då syftar på 

transport. Gällande kommunikationen har det talats om att sätta in lokalbussar för att 

exempelvis minska fyllkörning men också underlätta för en del som bor dit SL-trafiken inte går 

och på så sätt ge ett ytterligare alternativ för att komma hem istället för exempelvis bil och 

cykel.  Ett annat problem som Landin nämner är något han väljer att kalla trögheten. Med detta 

menar han att det finns ett behov av att få fler delaktiga, då det bidrar med mer kunskap och 

därmed lättare att bedriva destinationsutveckling, däremot är det svårt att förändra attityder och 

få människor engagerade. Ett av Landins försök till att förbättra detta är att han skickar ut mail 

med information om vad som händer på Dalarö till ett adressregister han har med ett par hundra 

mailkontakter som antingen är boende på Dalarö eller har en annan anknytning. 

4.4 Resultat av enkät 

Denna undersökning uppkom aldrig till önskad svarsfrekvens därav kan inte svaren 

generaliseras. Skribenterna kommer i redovisning av enkätens resultat vara mycket kritiska i och 

med att endast 89 av 346 respondenter medverkade. Fördelningen män och kvinnor var 50 
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respektive 39. Fastboende som svarade uppgick till 45, sommarboende 32, ”annat” (till exempel 

båtägare på Dalarö) var 12. 

Delaktighet i destinationsutveckling 

Av respondenterna för enkäten anser ungefär hälften av dem att de är delaktiga i Dalarös 

destinationsutveckling. Detta är de genom intressegrupper, föreningar, turistbyrån och 

inbjudningar till möten. Information och erbjudande att få vara delaktiga i dessa arrangemang 

styrs mestadels av Landin. Några anser att involveringen i utvecklingsarbetet varierar. Den 

främsta orsaken är att privatpersonernas fritid kan se olika ut periodvis. Dock blir boende som 

anmält intresse av infomail via turistbyrån eller Landin alltid uppdaterade genom till exempel 

mailutskick.  

 

”Jag är ordförande i Dalarö Kultur- och Föreningscentrum. Det är viktigt att alla bidrar till 

Dalarös utveckling då det betyder bättre service, utbud och kommunikationer oss som bor på 

Dalarö.” – Man, 69, fastboende Dalarö. 

 

”Vi bjuds in till möten på Tullhuset och får medverka i diskussioner. Vill man fördjupa sig kan 

man även gå med i olika grupper som driver frågor om Dalarös framtid.” - Kvinna, 42, 

fastboende Dalarö. 

 

”Vi påverkar bl.a. genom att försöka se till att Dalarö får ett serviceutbud som är attraktivt och 

lockar besökare. T.ex. i detaljplanen för Dalarö Strand föreslår vi att en högkvalitativ 

restaurang och över 30 nya parkeringsplatser skall byggas.” - Man, 62, fastboende Dalarö. 

 

Relationen mellan lokalbefolkning och besökare 

Majoriteten av respondenterna anser att relationen mellan lokalbefolkningen och besökare är 

god. Besökarna ger förutsättningar för att affärer och företag kan gå runt. Störningarna som kan 

uppkomma på sommaren handlar inte om relationen dem emellan, utom om mer praktiska saker 

såsom parkeringsplatser, hastighetsöverskridning, trängsel och säsongsbaserade kostnader. Flera 

respondenter anser att de begränsade parkeringsplatserna leder till att besökarna parkerar på 

olämpliga platser. Gällande överskridning av hastigheten sker det på de smala 30-sträckorna. 

Säsongsbaserade kostnader handlar om att priser på service och fastigheter stiger under 

högsäsongen. Enligt några av respondenterna är detta negativt då det leder till att penningstarka 

människor från Stockholm köper upp många av husen på Dalarö som sedan står tomma 

resterande tid av året. Priserna stiger och lokalbefolkningen som är bofasta på Dalarö har inte råd 

med dessa stigande priser på fastigheter. 

 

”I huvudsak bra. Under 6 veckor på sommaren kan det bli lite väl mycket folk här och en del 

tillfälliga besökare uppför sig ibland lite konstigt. Mest irritation är det nog kring 
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parkeringsplatser och hur folk hanterar sina bilar inne i Dalarö. Till fots eller via båt är alla 

välkomna, men något färre bilburna gäster vore bra.”- Man, 63, fastboende Dalarö. 

 

”Det är ett (litet) problem att det är relativt trångt på Dalarö. Det kan bli stressigt när man ska 

med färjan och det blir stopp på vägen. Skulle vara fint att ha färjelägret någon annanstans.” - 

Kvinna, 47, boende Ornö. 

4.5 Fokusgrupp 

I början av fokusgruppen fick deltagarna diskutera kring hur Dalarö är som destination idag ur 

deras perspektiv. Inledningsvis tog Rolf Löfström diskussionen tillbaka i tiden vid 1800-talet då 

destinationen var en badort med plats för konstnärer, sjöfolk, sommarboende och turister. Idag 

består Dalarö av både fastboende, sommarboende, besökare och turister. Den främsta orsaken till 

varför besökare väljer att åka till just Dalarö anser deltagarna är det som även lockar besökare till 

andra delar i Stockholms skärgård, nämligen att kunna vandra runt och uppleva fina naturliga 

miljöer och vacker arkitektur. Ofta åker besökare och turister också genom byn och ner till 

hotellbryggan där de tar en fika om det finns lediga parkeringsplatser, och sedan hem igen. Den 

delen av besöksantalet anser fokusgruppen inte ha möjlighet att ta vara på såsom de skulle önska. 

Det finns även de besökare som endast besöker Dalarö en kort tid på grund av brist på 

information av utbudet, vilket lätt skulle kunna lösas av ett besök på Tullhuset och Turistbyrån. 

Fokusgruppen poängterar att om det skulle finnas tillräckligt med parkeringsplatser skulle 

besökarna tillbringa mer tid på Dalarö. De lyfter fram att trängsel och tillgängligheten är ett stort 

problem för Dalarö. Med denna trängsel syftar de speciellt på konsekvensen av fler besökare på 

sommaren vad gäller parkering, boende och längre köer i exempelvis mataffären. Gällande 

tillgänglighet syftar de på att det är problematiskt att ta sig runt utan hinder på Dalarö och för 

funktionshindrade är det näst intill omöjligt.  

När det gäller hur och specifikt vad Dalarö behöver förbättra och utveckla finns det ett antal 

punkter som deltagarna tar upp. Det finns tre specifika faktorer, vilket var kommunikation, 

parkering och restauranger. Kommunikationen till och från Dalarö samt även 

transporteringsmedel på Dalarö behöver förbättras. Bussarna går väldigt sällan och inte sent på 

kvällarna, därför tycker deltagarna att kommunikationen till och från Stockholm är mycket dålig. 

På vintern är bussarna ofta försenade och har svårt att komma fram på grund av dåliga vägar. 

Huvudgatan i byn är tungt trafikerad på sommaren av inte minst trafiken som kommer och går 

med Ornö-färjan, och då parkeringsplatserna är få och vägarna dåliga är det lättast att ta sig runt 

till fots. Däremot måste man som besökare veta vart man ska gå och tyvärr är skyltningen inte 

den bästa på ön för den oerfarne. Parkering rör, som nämnt tidigare, främst sommartider då det 

blir ont om platser och väldigt trångt med tanke på de få parkeringsplatser som erbjuds. Om 

bussarna skulle gå oftare kanske fler besökare skulle kunna tänka sig ta bussen, men i och med 

att de går så sällan väljer nog många att ta bilen anser deltagarna. Med parkering talar deltagarna 

även om parkering för båtar som kommer till Dalarö, gästhamnen rymmer just nu 40 platser 
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vilket anses vara väldigt lite. Tillgång till båt är en stor fördel på Dalarö, speciellt eftersom 

antalet bilparkeringsplatser är få, och deltagarna nämner att det har skett diskussioner om att 

utveckla gästhamnen. Kommunen hade anlitat en arkitekt som ritat upp en möjlig ombyggnad av 

hamnen men den hade inte alls gått hem hos lokalbefolkningen.  

Restauranger är en viktig del i utbudet och fokusgruppen ser det som något som kan fungera som 

en magnet och dra tills sig besökare. Dock behöver detta förbättras. Det behövs fler och även 

modernare restauranger som kan locka besökare men även för lokalbefolkningen att nyttja. 

Fokusgruppen skulle gärna se en restaurang i stil med restaurang J som ligger beläget i Nacka 

Strand (se bilaga 7). De anser att modernare restauranger kan locka fler att komma över dagen 

och äta en god lunch eller middag, njuta av miljön och ta en somrig drink. Detta är deras mest 

konkreta förslag för att locka fler till Dalarö och då har de båtmänniskor starkt i åtanke som 

möjliga besökare och då återkommer det faktum att de behöver fler båtparkeringsplatser. 

Något som kan ge Dalarö en positiv effekt som besöksmål anser fokusgruppen vara den 

kommande Nord-sydliga båtlinjen som bland annat kommer trafikera Dalarö, Ornö, Utö och 

Stavsnäs. För att främja besöksantalet vore det även en förutsättning med fler 

övernattsmöjligheter, som idag i stort sett är obefintliga. 

När det kommer till hur delaktiga de boende på Dalarö får vara i utvecklingen av Dalarö säger 

fokusgruppen att de får vara involverade via möten på Tullhuset som kommunen ofta anordnar. 

Det är öppna inbjudningar till dessa möten men här poängteras det även att alla inte deltar. 

Främst är det den äldre generationen som involverar sig i diskussionerna men barnfamiljer och 

yngre är sällan med. De som kommer på mötena får dock komma till tals och dela med sig av 

sina åsikter. Det finns en samverkan och en involvering från både kommunen och 

lokalbefolkningens sida men fokusgruppen anser att de bara får ta del av delmålen angående 

utvecklingen av Dalarö och inte helheten som de kallar det. Dessa helhetsmål blir de inte alls 

informerade kring. Huruvida de boende på Dalarö har någon påverkan på utvecklingsarbetet 

anser fokusgruppen att även fast det sker många diskussioner är det väldigt sällan de ser 

resultatet förverkligas. Deltagarna anser att det blir ett problem när man tar sig tid och deltar i 

många möten om till exempel vad som ska bli när Strand Hotell rivs, hur gästhamnen kan se ut, 

hur restauranger ska byggas och så vidare men att det sedan aldrig händer något. De säger att det 

bara är prat från kommunens sida och ingen handling vilket leder till att folk blir besvikna, arga 

och att detta kan leda till motsatt effekt vad gäller deltagande och engagemang för dessa möten. 

Jan Lundberg påpekar att det kan bero på att kommunen har väldigt många projekt för sig, 

exempelvis utbyggnad av Vegastaden, Västerhaninge och Handens station. Dessa projekt 

engagerar väldigt många personer, men när det kommer till saker som parkeringsplatser på 

Dalarö tror Lundberg att kommunen viftar bort det projektet tills vidare. Han är även tveksam till 

hur man som boende kan påverka utvecklingen, det finns vissa som brinner för att utveckla 
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Dalarö som besöksdestination men många boende fokuserar hellre på hur man kan utveckla 

boendemiljön. 

Richard Nordgård nämner att många sommarboende är motståndare till att det ska komma 

många besökare och bryr sig därför inte speciellt mycket om destinationsutvecklingen, men 

påpekar att de fastboende vill ha kvar affärer och restauranger och se det utvecklas för att skapa 

en bra plats. På så sätt behåller de servicen på Dalarö. Gällande relationen mellan 

lokalbefolkningen och besökare antyder fokusgruppen att det inte finns någon osämja dem 

emellan, utan som Nordgård redan nämnt ser de fördelen i konsekvensen att fler affärer och 

verksamheter öppnar. De anser även att det är trevligt med folk, vilket överväger den trängsel 

som bildas.  
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5. Analys 

Detta kapitel presenterar sammanvägningen av teori och empirikapitlen och syftar till att 

analysera hur dessa ter sig till varandra. 

5.1 Planering för destinationsutveckling 

Hall beskriver i sin teori om destinationsplanering att en framgångsrik sådan sker genom att 

aktörer från lokalbefolkningen, näringslivet och den offentliga sektorn är med på möten under 

planeringsprocessen. När det kommer till Dalarös arbete med destinationsutvecklingen berättar 

Josephson att Haninge kommun har ett samarbete med Stockholm Archipelago som består av 

flera kommuner som gått samman och som tillsammans arbetar med Skärdgårdsstrategin. Nelson 

Önfelt lyfter även fram att föreningarna på Dalarö också är involverade i utvecklingsarbetet och 

att engagemanget är stort och inställningen positiv hos de fastboende gällande utvecklingen i 

föreningslivet. En del föreningar är även involverade i attraktionerna, ett exempel som Nelson 

Önfelt nämner är Hembygdsföreningen som har arbetat med vrakdykningen som Dalarö erbjuder 

som aktivitet. Föreningarna involveras främst genom Landin då han har god kontakt med 

föreningarna och anordnar återkommande möten och sammankomster. Landin beskriver själv i 

intervjun att Företagarföreningen på Dalarö har lyckats samla en stor del av Dalarös föreningar 

på föreningscentret och anser att det är det stora i deras gemensamma arbete. Föreningarna är 

bildade i sitt eget syfte och har enskilda mål, Landins förhoppning med Föreningscentret är dock 

att det inte endast ska ske enskild föreningsutveckling utan även destinationsutveckling. En följd 

av detta är de möten där föreningarnas ordföranden har samlats och diskuterat gemensamt arbete, 

lokala händelser och framtidsvisioner. Just att “byn” pratar med varandra och går ihop 

tillsammans anser han vara ett bra sätt att få fart på beslut, exempelvis från kommunen. 

 

Gällande näringslivet anser Landin att han driver näringsfrågorna på Dalarö och han påpekar att 

det är företagsamheten som gör att folk kan bo där. Han hänvisar till stadsutvecklingen som har 

skett på Dalarö för att visa på hur viktig handeln är för stadsbefolkningen.  

Steg 1 

Steg ett i planeringsprocessen handlade att undersöka destinationens nuläge för att få en 

uppfattning om problemen som kan finnas och detta krävde att aktörerna är öppna med sina 

åsikter om destinationen. Alla undersökningens aktörer påpekade att det blir väldigt trångt på 

sommaren och bristen på parkeringsplatser blir väldigt påtaglig. Nelson Önfelt pekar på att 

övernattningsmöjligheterna är dåliga vilket resulterat i dagsbesökare och därav mindre pengar då 

dessa i snitt spenderar mindre än övernattare. Landin och Nelson Önfelt antyder att det kan 

finnas viss irritation mellan sommarboende och besökare, och Nelson Önfelt påpekar även att det 

möjligen kan finnas irritation även mellan den äldre generationen på Dalarö och besökare. 

Fokusgruppen samt respondenterna från enkäten anser dock att ingen irritation av något slag 

finns hos de olika grupperna. De säger fortsättningsvis att det är besvärligt att ta sig runt på ön, 

både till fots och med bil. Det är små gator och dåligt med skyltar. För funktionshindrade är det 
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näst intill omöjligt. Det bästa är om besökaren har en båt, enligt fokusgruppen, men då behövs 

även fler båtplatser. 

Steg 2 

Det andra steget handlar om att besluta om en destinations målsättningar. Här är det viktigt att få 

med aktörernas resurser och drivkrafter för att kunna lyckas med utvecklingen. Enligt Josephson 

bör Dalarö i första hand sträva efter de gemensamma målen som gäller alla 

skärgårdsdestinationer som ingår i skärgårdsstrategin. Dessa mål har utfärdats av en styrgrupp 

som består av sju skärgårdskommuner. Strategins mål är att besöksnäringen ska fördubblas från 

2010-2020 och att omsättningen ska stiga med 80 procent. Tanken bakom detta är att genera fler 

jobb och kunna erbjuda ett utbud som gäller året runt. Nelson Önfelt delar samma åsikt med 

målen men hon lyfter även fram att målen är att utveckla företagen att bli mer kraftfulla och 

hållbara. Dock antyder Nelson Önfelt att varje destination får bestämma själva hur 

tillvägagångsättet för att nå målen ska se ut. Landin anser att visionen är att öka antalet besökare 

och han menar här att för detta ska kunna uppfyllas krävs fler året-runt-boende på Dalarö och 

detta är det främsta målet som Dalarö måste uppnå. Enligt fokusgruppen finns det tre viktiga mål 

inom destinationsutvecklingen som behöver förbättras: kommunikation, parkering och 

restauranger.   

Steg 3 

Steg tre går ut på att målen ska uppnås och att man ska bestämma tillvägagångssätten för detta. 

En ledning bör finnas för att omvandla strategin till handling och som kan finnas till hjälp för 

aktörerna. Interaktion, involvering, kommunikation och samarbete är ledorden som måste 

fungera mellan aktörerna. Müller trycker på att det är viktigt att lokalbefolkningen får framföra 

sina åsikter och vara delaktiga i besluten då det annars kan ge en negativ effekt på utvecklingen 

av destinationen. Aktörerna måste tillsammans med lokalbefolkningen komma fram till dessa 

tillvägagångssätt för att nå målen. 

Josephson anser att ett stort problem med destinationsutvecklingen är brist på engagemang från 

Dalarös aktörer. Han vill se ett större samarbete och samverkan hos dessa. Paketerbjudanden 

behöver tas fram och om de går samman som en röst är det lättare för kommunen att lyssna på 

dem. Kommunen vill se engagemang innan de går in med pengar. Ett annat problem är det 

Nelson Önfelt lyfte fram vilket var problematiken mellan kommunen och Båtklubben. 

Problematiken handlar om hur utvecklingen av Askfatshamnen ska gå till. 

En samverkan mellan kommun och lokalbefolkning och aktörer finns men eftersom 

befolkningen bara anser sig vara delaktiga i delmålen och inte helheten så anser de denna 

samverkan vara problematisk. Delaktigheten mer konkret är att de blir inbjudna till möten 

kommunen håller på tullhuset. Det är dock oftast den äldre generationen som går på mötena. 
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Fokusgruppen trycker på att de finns ett antal boende på Dalarö som brinner för 

destinationsutvecklingen, men att det finns många som hellre fokuserar på utvecklingen av 

boendemiljön för dem själva. 

Nelson Önfelt och Josephson menar att för att uppnå de stora målen som Strategi2020 syftar på, 

krävs det att Dalarö jobbar med sina egna, mindre mål som sedan bidrar till helheten. För att 

uppnå målet att locka fler besökare anser fokusgruppen att en skärgårdsrestaurang bör byggas, att 

övernattningsmöjligheter ska utvecklas och att den nord-sydliga färjelinjen ska börja trafikeras. 

De anser även att mer praktiska saker behöver tas om hand för att göra Dalarö mer 

besöksvänligt. 

Hållbar utveckling 

Hall diskuterar ambitionen av att omgivningen ska möta både de nuvarande och de framtida 

behoven ett samhälle har. Han anser att destinationsutvecklingen handlar om samhällsutveckling 

som integrerar alla intressenter och aspekter. Vikten i hållbarheten här handlar om hur 

människan bäst utnyttjar och bevarar naturtillgångar och genom detta är miljöaspekten, 

ekonomiaspekten och den sociala aspekten oupplösligt sammanlänkande. Han diskuterar även att 

det är viktigt att engagera lokalbefolkningen i destinationens turismplanering och utveckling så 

att de har möjlighet att påverka och skapa en destination i harmoni. Att människor känner sig 

trygga och trivs på de platser de bor på och att välfärden är fungerande anser Olsson är viktigt för 

platser. De sociala målen som Hall nämner är bland annat delaktighet, planering, arbetstillfällen 

och att det ska gagna samhället. 

Destinationsutvecklingen för Dalarö fokuserar på att utveckla det hållbart utifrån både det 

miljömässiga, ekonomiska och sociala berättar Nelson Önfelt. När Josephson diskuterar hållbar 

inriktning ur ett miljöperspektiv säger han bland annat “Vi vill inte såga av den gren vi sitter på”. 

Han poängterar att de måste ta väl hand om naturen i och med att de säljer naturen och att det är 

naturen som lockar besökare. Nelson Önfelt påpekar dock att det är komplicerat att arbeta med 

miljömässiga arbeten när det gäller destinationsutvecklingen då hon anser att kommunen inte 

alltid hjälper till. Som exempel berättar hon att kommunen ibland kan stänga ner miljöstationer, 

vilket gör det problematiskt att arbeta med miljöaspekten. Fortsättningsvis berättar hon att de 

inom styrgruppen för utvecklingen har pratat om Swedish Welcome och vad det innebär för 

företag att miljöcertifiera sig utifrån deras kriterier. Josephson berättar att kommunen har haft 

seminarium och utbildningar inom miljöcertifiering och att de till viss del sponsrat deltagandet 

med pengar kommunen från Tillväxtverket. Det är dyrt för företagen att certifiera sig berättar 

Nelson Önfelt, men hon påpekar att de i slutändan kan leda till ekonomisk vinning för företagen. 

Företagsutveckling och tillväxt bidrar till en mer hållbar landsbygd, anser hon. Josephson 

berättar att den ekonomiska utvecklingen är något de ständigt arbetar med. När det kommer till 

den sociala utvecklingen berättar Nelson Önfelt om den styrgrupp som består av representanter 

från kommunen och föreningar och säger att detta är ett bra sätt att föra dialog och främja 

besöksnäringen. Hon lyfter även fram att de i början av utvecklingsarbetet samordnade möten 
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hos olika företag för att ge dem inblick i varandras verksamheter, då de insåg att företagen på 

Dalarö inte kände till varandra. Dessa möten skapade ett positivt utvecklingsklimat då det gav 

möjlighet att förmedla synpunkter och samverka med varandra. 

5.2 Nätverk och samarbete 

Nätverk klassas som lyckade på en lokal destination om det finns internationella och nationella 

organisationer som arbetar med att skapa företagsnätverk. Ett nätverk anses enligt Gibson, Lynch 

och Morrison som en samling av relationer mellan människor som verkar i en organisatorisk 

eller privat prestanda för att kunna åstadkomma ett syfte. Josephson berättade, som tidigare 

nämnt, om ett samarbete mellan flera kommuner i Stockholm som arbetar mot ett gemensamt 

mål. Dessa gemensamma mål kallas Skärgårdsstrategin. Trots denna gemensamma målsättning 

lyfter Nelson Önfelt fram att varje destination får avgöra själva hur målen ska uppnås. Josephson 

och Nelson Önfelt tar upp, som nämnt innan, de gemensamma målen enligt Skärgårdsstrategin. 

Landin och fokusgruppen lyfter fram mål såsom bland annat ökat besöksantal, byggnationer, 

restauranger och förbättrad kommunikationer. 

Enligt Karlsson och Malmqvist kan det vara problematiskt att få med alla aktörer och skapa ett 

samarbete på en destination. Dock är det viktigt att få med så många aktörer som möjligt. Det 

kan vara svårt att få dem involverade i samarbete, därför är det viktigt att ge ut tydlig information 

och skapa ett förtroende till aktörerna, detta för att skapa en känsla av trygghet. Nelson Önfelt 

anser att det finns en stor involvering från lokalbefolkningens sida samt en mycket positiv 

inställning gentemot utvecklingsarbetet. Nelson Önfelt påpekar att lokalbefolkning som bara bor 

på Dalarö på sommaren inte visar lika stor involvering i näringslivet.  

Av de 80-100 aktörerna på Dalarö är ungefär 60 stycken medlemmar i Företagarföreningen och 

dessa är aktiva året runt. Dessa olika aktörer samverkar genom Företagarföreningen där de 

samlas på Tullhuset. Landin anser att det faktum att många aktörer är medverkande är en stor del 

av Dalarös själ. Föreningarna har bildats utifrån sina egna syften och har sina egna mål. Trots 

egna mål och syften sker återkommande möten mellan föreningarna där samtal om framtiden 

sker. Landin lyfter fram att dessa möten kommer fortlöpa för att ständigt informera varandra och 

dela med sig om olika frågor. Denna samverkan anser Landin är ett bra tillvägagångssätt för att 

få kommunen att fatta olika beslut. Fokusgruppen konstaterade även dem att involvering från 

deras sida sker via möten som arrangeras på Tullhuset. Gällande involveringen sker den främst 

från den äldre generationen. Huruvida de får komma till tals anser fokusgruppen att de får lyfta 

fram sina synpunkter. Det finns del- och helhets- mål enligt fokusgruppen. Där lyfter de fram att 

de blir mer informerade och delaktiga i de små än de stora målen. De berättar även att trots att en 

delaktighet kring målen finns är det sällan som målen förverkligas. Fokusgruppen anser att det 

blir ett problem när de tar av sin tid för att delta på dessa möten men att det därefter sällan händer 

något. Jan Lundberg anser att kommunen viftar bort mindre projekt som exempelvis parkeringar. 

Han uttrycker även en tveksamhet gällande hur man som bonde kan påverka utvecklingen, då 

vissa vill utveckla Dalarö som turistdestination och många boende vill fokusera utvecklingen 

gällande boendemiljön istället. 
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Lokalbefolkningen är en viktig del för att en destination då de är en del av turistprodukten. Enligt 

Cerda och Karlsson är det viktigt att ta hänsyn till och ha en förståelse för deras engagemang och 

värderingar. Om lokalbefolkningen inte är med på noterna är det svårt att uppnå en hållbar 

destinationsutveckling. Lokalbefolkningen är viktiga att involvera i och med att utveckling berör 

dem både positivt och negativt. Positiva aspekter kan vara att fler lönsamma verksamheter 

skapas och fler arbetstillfällen. Negativa aspekter kan vara överbelastade vägar, trängsel och 

säsongsbaserade kostnader. Enkätrespondenterna antyder att det blir trångt och säsongsbaserade 

kostander uppstår så som för service och fastigheter.  

Enkätundersökningen lyfte fram att lokalbefolkningen får vara delaktiga i 

destinationsutvecklingen via intressegrupper, föreningar, turistbyrån och inbjudningar till möten.  

De anser att om lokalbefolkningen har intresse att vara delaktig i destinationsutvecklingen finns 

möjligheten. Dock anser enkätrespondenterna att intresset av att vara delaktig i 

destinationsutvecklingen varierar i och med föränderliga livssituationer bland annat. 

Fokusgruppen anser att det får uttrycka sig men att någon vidare handling från kommunens sida 

inte sker. Det är mycket diskussioner utan resultat. Fokusgruppen vill utveckla Dalarö och det är 

främst tre mål vilket som tidgare nämnt var att förbättra kommunikationer, restauranger och 

parkeringar. 

5.3 Attityder 

Att tillhöra en grupp är viktigt då alla söker social gemenskap och tillhörighet, det är något vi 

människor måste känna för att må bra säger Bauman. Dessa grupper kan definieras som “vi” och 

“dem” då den gruppen man är med i känns som “vi”, en tillhörighet, och de resterande känns 

som “dem” då dessa är främmande och otäcka. Man identifierar sig alltså genom att visa vad 

man inte tycker och vad man inte vill ta del av. Genom empiriinsamlingen kom det fram att ett vi 

och de-förhållande mellan lokalbefolkningen/sommarboende och besökare inte existerar i större 

utsträckning, utan denna relation är stabil. Däremot nämner Landin att det finns en viss 

motsättning mellan de fastboende och de sommarboende angående utvecklingen av 

destinationen. 

Enligt enkätrespondenterna och fokusgruppen skulle Dalarö placeras på tre ställen på Doxey’s 

irridex: eufori, likgiltighet men även irritation. Eufori för att de fastboende välkomnar besökare 

då de vill ha ett växande Dalarö, likgiltighet för att många är blandade av både eufori och 

irritation, irritation för att lokalbefolkningen tycker att främst parkeringsplatserna och trängseln 

blir ett problem på sommaren. De tar inte ut sin irritation på besökarna då de välkomnar det 

ekonomiska flöde som kommer, utan de irriterar sig på infrastrukturen, kommunikationen och 

därav Haninge kommun. Det är det största och starkaste vi och de förhållandet som kunde 

analyseras av det material som samlats in.  

Grupper av människor finns det många av på Dalarö, bland annat alla de föreningar som är med i 

Företagarföreningen. Dessa identifierar sig gentemot varandra men känner inte nödvändigtvis 

något hot från varandra. Fler grupper är lokalbefolkningen, sommarboende, besökare och 
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båtägare men det har alltså inte kunnat identifieras någon vi och de känsla mellan dessa grupper. 

Det verkar snarare som att de går ihop tillsammans på möten etcetera och jobbar tillsammans för 

att få en strakare röst som kommunen ska reagera på. De har insett att om de jobbar tillsammans 

kan de uppnå större mål som på det långsiktiga kan leda till att de lyckas uppnå sin egen grupps 

mål och på olika sätt utveckla Dalarö som destination. Relationen är spänd just för att de jobbar 

mot samma mål, att utveckla sin destination, men de vill göra detta på olika sätt och med olika 

medel. Att lokalbefolkningen känner att det är mycket diskussioner och möten men lite handling 

från kommunens sida är även det en bidragande faktor till den spända relationen. Människor 

tröttnar på att engagera sig om ingenting händer. 

Vi och de-känsla mellan fastboende och sommarboende är inte endast negativ utan den har 

bidragit med ett gasen och bromsen-förhållande som Landin nämner. Gasen är de fastboende 

som vill utveckla staden med fler affärer, restauranger, båtplatser och större hamn och bromsen 

är de sommarboende som vill ha kvar lugnet. Stoppet har lett till att destinationen utvecklas sakta 

men säkert och på ett hållbart sätt. 
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6. Slutsats 

I detta avsnitt kommer studiens frågeställningar besvaras och slutsatser baserade på det 

analyserade materialet kommer att dras. 

Hur påverkar lokalbefolkningen destinationsutvecklingen? 

Enligt studiens fokusgrupp är de delaktiga genom möten, föreningarna, intressegrupper och 

turistbyrån som ger dem information. De kan påverka genom att delta i dessa och uttrycka sina 

åsikter men däremot anser dem att det som framförs sällan verkställs. Möjligheten för 

lokalbefolkningen att involverar sig i destinationsutvecklingen finns alltså, men 

enkätrespondenterna menar också på att intresset att engagera sig varierar. Den gemensamma 

åsikten är att det beror på tidsaspekten. Som Landin påpekar kan föreningarnas samarbete bidra 

till att de kan få en större inverkan på kommunen och deras beslut vilket stämmer överens med 

vad Josephson antyder i intervjun. När det kommer till målen med destinationsutvecklingen, 

anser en del av lokalbefolkningen att de får ta del av delmålen genom ovannämnda möten, dock 

upplever de inte att de fått höra helhetsmålen med Dalarö som destination. 

 

Hur samverkar aktörerna när det gäller destinationsutveckling? 

Enligt studien finns det tre olika aktörer som har visat sig vara aktiva i destinationsarbetet. Dessa 

är Landin, kommunen och lokalbefolkningen. De samverkar genom möten som kommunen 

anordnar men även via möten som Landin ordnar för föreningsordförande. Mellan dessa 

föreningar finns det en samverkan där det förs diskussioner och samtal om framtiden. Som 

tidigare nämnt finns möjligheten för lokalbefolkningen att delta och samverka gällande 

destinationsarbetet men däremot antyder Nelson Önfelt att lokalbefolkningen som bor på Dalarö 

endast på sommaren inte är lika involverade i arbetet.  

 

Är relationen mellan besökare och lokalbefolkningen socialt hållbar?  

Lokalbefolkningen, som består av både fast- och sommarboende, har i nuläget en socialt hållbar 

relation med besökare anser skribenterna. Balansen är god då lokalbefolkningen idag behöver det 

ekonomiska flödet besökarna inbringar. Det som kan vara störande är bristen på 

parkeringsplatserna och trängseln, men detta är idag fortfarande hållbart. I framtiden kan dock 

denna relation sättas på prov ju mer destinationen utvecklas och om de störande momenten idag 

inte ses över. Alltså måste utvecklingen noga ses över och bearbetas, ha någorlunda samtycke av 

lokalbefolkningen för att relationen ska fortsätta vara hållbar samt inställningen och attityden 

från dem vara god. Om lokalbefolkningen inte får vara delaktiga kan ett missnöje lätt uppstå 

vilket kan tära på den sociala hållbarheten. 
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7. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka destinationsutvecklingen på en rural destination med 

fokus på det lokala samhällsperspektivet, där fallstudieområdet var Dalarö. Skillnaden mellan 

denna studie samt tidigare uppsatser med ämnet destinationsutveckling på rural destination är 

just avgränsningen till det lokala samhällsperspektivet. Här har främst de lokala aktörerna och 

dess samverkan stått i fokus. 

En intressant del utifrån det empiriska resultatet är att de olika grupperna i studien har olika mål 

vad gäller destinationsutvecklingen. Kommunen har som mål att Dalarö ska bli en året runt 

destination och att den ska bli mer hållbar medan lokalbefolkningen uttrycker mål såsom bättre 

kommunikationer, parkeringar och restauranger. Av detta går det att se att kommunen har mer 

övergripande mål medan lokalbefolkningen har mindre specifika mål för utveckling av Dalarö. 

Det går även att se här att grupperna inte är helt överens angående vad som bör vara de 

huvudsakliga målen för utvecklingen, anser skribenterna. En orsak kan bland annat vara att det 

inte har förts diskussioner om helhelts-målen aktörerna emellan. 

Då både kommunen, Landin och lokalbefolkningen vill ha och strävar efter fler besökare 

kommer det i längden mest troligt bli ännu färre parkeringsplatser. Som sett i Doxey’s irridex är 

det av stor vikt att lokalbefolkningens attityd är positiv gentemot besökarna, och skribenterna 

tror att en lösning angående främst parkeringsplatser är mycket viktig för att den goda 

stämningen ska bibehållas. Att utveckla ett starkt vi och de-förhållande är inte att föredra och då 

Dalarös lokalbefolkning inte anses ha detta gentemot besökarna, är det något skribenterna anser 

vara en stor tillgång och något aktörerna bör värna om i framtida beslut. För destinationens bästa 

är det av största vikt att lokalbefolkningen är delaktig i besluten.  

Skribenternas åsikter efter denna undersökning är att för att destinationen ska bli mer 

besöksattraktiv krävs först och främst övernattningsmöjligheter. Ett fint och pittoreskt hotell vid 

vattnet skulle kunna locka många besökare som vill fly vardagen om så bara för en kväll. Dalarö 

ligger så pass nära Stockholm att stanna endast över natten kan vara ett alternativ om man bara 

vill komma bort en kort stund och inte en weekend. Med ett hotell kommer mer ekonomiska 

resurser och en restaurang går nästan hand i hand med ett sådant bygge. Enligt skribenterna är 

detta det primära Dalarö måste fokusera på vad gäller att bringa fler besökare. Med en sådan 

resurs kan man sedan börja skapa fler paketerbjudanden än vad som redan finns idag, såsom 

hotellövernattning och restaurangbesök eller en lektion i kitesurfing. Det är i denna slags riktning 

en destination måste sträva efter anser skribenterna. Som respondenterna i denna studie har 

påpekat är även bra kommunikation en viktig del, främst för destinationer som Dalarö som i 

dagsläget mestadels har dagsbesökare. 

En avslutande kritik gentemot skribenterna är viktig och bör nämnas. Skribenterna anser det 

negativt att utbud av vetenskapliga artiklar rörande valt ämne inte var så stor. Böcker och annat 

material fanns det mycket mer utav. Nackdelen med att det använda mycket böcker i studien är 
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att det kan finnas senare forskning som inte stämmer överens med vad som skrivits här. Denna 

lärdom och reflektion kommer skribenterna ta med sig i framtida syften.  
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8. Vidare forskning 

Skribenterna ser detta som en förstudie till mer djupgående forskning om hur lokala aktörer kan 

utveckla rurala destinationer till hållbara besöksdestinationer ur ett lokalt samhällsperspektiv. Då 

det i denna studie har genomförts olika undersökningsmetoder, men inte uppnått ett 

representativt resultat. Det vore även intressant att studera detta ämne men involvera mer av 

besökarna och turisternas åsikter. 

En annan tanke är att på ett mer djupgående sätt studera relationen mellan Haninge kommun och 

Dalarös befolkning med en inriktning på hur man studerar relationer och nätverksbyggande. 

Det vore intressant att fortsätta undersöka Dalarö som destination men att undersöka en annan av 

Halls tre dimensioner, vilka är ekonomi, miljö och även kanske gå djupare på den sociala. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1 – Enkät till Företagare/föreningar 

Hej! 

Vi är tre studenter från Södertörns Högskola som skriver C-uppsats i turismvetenskap med temat 

Destinationsutveckling på Dalarö. Vi är intresserade av att få din åsikt kring ett antal ämnen som 

berör Dalarö och ber dig därför att ta fem minuter till att svara på dessa frågor. Svaren kommer 

endast granskas av oss och om ni trots detta vill vara anonyma är det helt förståeligt. Tack på 

förhand! 

 

Kön: 

Ålder: 

Namn (frivilligt):  

 Är du med i någon förening på Dalarö eller har företag på Dalarö? 

 Vilket företag/förening är du involverad i och vad är din position där (på Dalarö)? (t.ex. 

ordförande, medlem)  

 Hur ser samverkan och samarbete ut mellan ert företag/er förening och kommunen? 

 Anser du att ert företag/er förening är delaktiga i Dalarös destinationsutveckling?  

 Hur anser du att relationen är mellan lokalbefolkningen och turisterna? Det vill säga finns 

det störningar eller irritation etc.? 

 Skulle du kunna tänka dig att delta i en fokusgrupp som kommer diskutera dessa ämnen mer 

djupgående? Fokusgruppen kommer ses vid ett tillfälle på Dalarö Tullhus på kvällstid och vi 

bjuder på fika. Skriv din mailadress om du är intresserad, vi återkommer med tid och datum 

vid ett senare tillfälle. 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 - Enkät till lokalbefolkningen 

Hej! 

Vi är tre studenter från Södertörns Högskola som skriver C-uppsats i turismvetenskap med temat 

Destinationsutveckling på Dalarö. Vi är intresserade av att få din åsikt kring ett antal ämnen som 

berör Dalarö och ber dig därför att ta fem minuter till att svara på dessa frågor. Svaren kommer 

endast granskas av oss och om ni trots detta vill vara anonyma är det helt förståeligt. Tack på 

förhand! 

 

Kön: 

Ålder: 

Namn (frivilligt):  

 

 Anser du att ni boende på Dalarö är delaktiga i Dalarös destinationsutveckling?  

 Är du fastboende eller sommarboende på Dalarö?  

 Anser du att ni boende på Dalarö är delaktiga i Dalarös destinationsutveckling? 

 Om du har svarat ja på frågan ovan. Beskriv kortfattat hur ni boende på Dalarö är delaktiga i 

destinationsutvecklingen 

 Hur anser du att relationen är mellan lokalbefolkningen och besökare? Det vill säga finns det 

störningar eller irritation etc.? 

 Skulle du kunna tänka dig att delta i en fokusgrupp som kommer diskutera dessa ämnen mer 

djupgående? Fokusgruppen kommer ses vid ett tillfälle på Dalarö Tullhus på kvällstid och vi 

bjuder på fika. Skriv din mailadress om du är intresserad, vi återkommer med tid och datum 

vid ett senare tillfälle. 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 – Intervjumatris Lars-Olof Landin Ordförande Företagarföreningen 

Bakgrundsfrågor 

 Vad har du för titel på turistbyrån? 

 Hur många år har du jobbat här på turistbyrån? 

 Vill du beskriva turistbyråns verksamhet? (hur många som jobbar, ert syfte) 

  

Om Dalarö 

 Hur många bor på Dalarö? Pendlare? Hur avgränsas Dalarö geografiskt? 

 Hur ser Dalarö ut som destination idag? 

 Hur länge har det bedrivits turism på Dalarö? 

 Är er turism säsongsbaserad? 

 Försöker ni jobba med säsongsturism så att den utvecklas till året runt? 

 Vad finns det för övernattningsmöjligheter på Dalarö? 

 Vad finns det för attraktioner på Dalarö som lockar turisterna? 

 Dykningen är väl ändå en ganska liten målgrupp, hur tänker ni där? 

  

Om destinationsutveckling 

 Hur arbetar ni med destinationsutveckling för Dalarö? Hur ser ni på samhälls-, ekonomiska 

och miljömässiga faktorer? 

 Har ni stött på några problem med destinationsutvecklingen? 

 Vad är er vision för Dalarö? 

 Hur har målen för er vision med Dalarö framställts? (vilka faktorer har varit avgörande och 

vilka aktörer har varit delaktiga?) 

 Hur ser ni på hållbarhet när ni jobbar med utveckling? Social? Ekonomisk? Miljömässig? 

 Har lokalbefolkningens syn på turismen skiftat med tiden? 

  

Om nätverk och samarbete 

 Hur ser ert samarbete med kommunen ut? 

 Hur ser er relation ut med lokalbefolkningen och de lokala aktörerna ut? 

 Hur anser du relationen med Dalarös lokalbefolkning och turisterna är? (Inställningen, 

positiva/negativa, välkommande) 

 Hur ser ni på relationen mellan lokalbefolkningen och turisterna? Tror du att de finns en ”vi 

och de-känsla” mellan dem? 
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 Utö har samarbetat med flera aktörer och skapat paketerbjudanden. Hur ser ni på det för 

Dalarö? 

 Vad anser du är ert gemensamma mål med destinationsutvecklingen? (vad vill ni uppnå) 

 Vilka ingår i samarbetet med destinationsutvecklingen och hur ser samarbetet mellan lokala 

aktörer och lokalbefolkning ut? (vilka och hur mycket involverade, hur ser arbete ut, möten 

etcetera tillsammans ofta) 

 På vilket sätt upprätthåller ni ett nätverk där aktörer känner trygghet och förtroende för 

utvecklingsplanerna? (får alla ut något av dem, positiva effekter för alla, finns klara/tydliga 

mål/info gällande planer/utveckling som leder till trygghet) 

 Är det viktigt för er att lokal befolkningen är involverade i destinationsutvecklingen, varför? 

(hur är de viktiga, vad bidrar de med, lokala är en del av turistprodukt, vet mycket, är de 

med i beslutsprocess, bidrar med kulturella aspekter - guide & kulturförmedlare) 
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Bilaga 4 – Intervjumatris Pia Nelson Önfelt Konsult åt Haninge Kommun 

 Vad är din arbetstitel? 

 Hur länge har du jobbat som konsult med Haninge kommun? 

 Vad är din koppling till Dalarö? 

 Hur ser relation ut mellan lokalbefolkning och turisterna? 

 Hur ser samarbetet ut mellan lokala aktörer och lokalbefolkning? hur involverade är 

dem? 

 Hur upprätthåller ni en tillit/förtroende i nätverket gentemot de olika aktörerna? (att de 

sker på rätt sätt, finns mål) 

 Finns det en ”vi och de-känsla” mellan lokalbefolkningen och turisterna? 

 Hur ser Dalarö ut som destination idag? 

 Hur arbetar ni specifikt med destinationsutveckling för Dalarö? socialt, ekonomiskt, 

miljö? vad fokuserar ni på? 

 Vad är visionen med Dalarö? 

 Vad är ert mål med destinationsutvecklingen? (konkret) 

 Vilka har kommit fram till det här målet? 

 Vilken del har lokalbefolkningen haft i visionen för Dalarö, delaktiga? 

 Hur ser ni på hållbarheten när i jobbar med utveckling? Social? Ekonomisk? Miljö? 
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Bilaga 5. Intervjumatris Erik Josephson Utredare Haninge Kommun 

 Vad är din arbetstitel hos kommunen? 

 Hur länge har du jobbat för Haninge kommun? 

 Vad är din koppling till Dalarö? 

 Nätverk, samarbete 

 Vad är ert gemensamma mål med destinationsutvecklingen? (gemensamt mål → 

samarbete/nätverk) 

 Hur anser du relationen med Dalarös lokalbefolkning och turisterna vara? (Inställningen, 

positiva/negativa, välkommande) 

 Vilka och hur ser samarbetet mellan lokala aktörer och lokalbefolkning ut? 

 Hur ser ert samarbete med turistbyrån ut?  

 På vilket sätt upprätthåller ni ett nätverk där aktörer känner trygghet och förtroende för 

utvecklingsplanerna? 

 Är det viktigt för er att lokal befolkningen är involverade i destinationsutvecklingen, 

varför? (hur är de viktiga, vad bidrar de med, lokala är en del av turistprodukt, vet 

mycket, är de med i beslutsprocess, bidrar med kulturella aspekter - guide & 

kulturförmedlare) 

 Tror du att de finns en ”vi och de-känsla” mellan lokalbefolkningen och turisterna? 

 Destination/Destinationsutveckling 

 Hur ser Dalarö ut som destination idag? 

 Hur betydelsefull är Dalarö (turismen där?) för Haninge kommun? 

 Hur arbetar ni med destinationsutveckling av Dalarö? (Socialt? Ekonomiskt? 

Miljömässigt? Vill veta vad de lägger fokus på och varför) 

 Har ni stött på några problem med Dalarös destinationsutveckling? 

 Vad är er vision för Dalarö? 

 Vilken del har lokalbefolkningen i er vision för Dalarö? Har de varit delaktiga i 

beslutsprocessen? 

 Hur ser ni på hållbarhet när ni jobbar med utveckling? Social? Ekonomisk? Miljömässig?  
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Bilaga 6. Fokusgruppsfrågor 

Öppningsfrågor: 

 Namn 

 Förhållande till Dalarö 

Introduktionsfrågor: 

 Hur ser ni på Dalarö som destination idag? 

Övergångsfrågor: 

 Hur har ni märkt av destinationsutvecklingen? 

 Vet ni vad målet är för destinationsutvecklingen? Hur skulle era mål se ut? 

Nyckelfrågor: 

 Hur pass stor påverkan anser ni att ni har (på destinationsutvecklingen)? 

 Om ni ser till åretruntboende, sommarboende och besökare, hur ser relationen ut mellan 

alla dem? 

 Och hur har den (relationen) förändrats över tiden? 

Avslutande frågor: 

 Vad värderar ni högst i destinationsutvecklingen? 

Slutfråga: 

 Finns det något ni vill tillägga till diskussionen som ni anser inte har tagits 

upp/diskuterats tillräckligt? 
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Bilaga 7 – bild på skärgårdskrogen J

 

http://whatsupsthlm.se/restaurang/basta-uteserveringarna-utanfor-tullarna/10495/ hämtad den 

13/5 2015 

http://whatsupsthlm.se/restaurang/basta-uteserveringarna-utanfor-tullarna/10495/

