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Abstract 
 
 
The objective of this thesis is to examine and analyse how key actors in the Stockholm 
archipelago area seek to develop a destination mature enough for an international launch. To 
fulfill our objectives we focused on the following research question:  
 

·     How do the key actors work with destination development and destination marketing 
in the Stockholm archipelago area to attract more international visitors? 
   

 
Stockholm archipelago consists of nearly 30 000 islands and established as a Swedish tourist 
paradise in the early 1900s. Still today is the archipelago regarded as a rural idyll and 
recreational landscape for many owners of country houses and tourists in Sweden. The 
Stockholm archipelago area is a sparsely populated area and the local inhabitants find that 
they need support with the promotion of the islands to maintain and expand the economy. The 
hospitality industry is an important part of the Stockholm archipelago's development, as an 
increasing number of companies and municipalities realize the opportunities and attraction 
value of the archipelago from a visitor’s perspective. Stockholm archipelago area is unique in 
its kind, and an established tourist destination in Sweden, but is it possible to establish the 
destination on an international market?  
 
In order to develop tourism in the archipelago area and to attract the attention of international 
visitors, the European project Scandinavian Islands was launched. The main objective of the 
project is to promote the archipelago areas in Sweden, Åland and Finland on three different 
key markets; Great Britain, Germany and the Netherlands. Although, certain key actors in the 
Stockholm archipelago area disagree on that the destination is ready for an international 
launch. They argue that efforts should be directed towards domestic development and 
regional cooperation instead of an international launch at this stage. Despite the mentioned 
criticism, the majority of the key actors believe that the archipelago area would benefit from 
an international launch, attracting important partners and financiers 
 
 
 
Keywords: Archipelago tourism, Destination development, Destination marketing, Export, 
Internationalisation, Öppen Skärgård, Visit Skärgården, Scandinavian Islands 
 
 



 
 

Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera hur nyckelaktörer arbetar med att göra 
Stockholms skärgård till en exportmogen turistdestination. För att uppnå detta syfte har vi 
utgått från forskningsfrågan:  
 
·     Hur arbetar Stockholm skärgårds nyckelaktörer med destinationsutveckling och 

destinationsmarknadsföring för att attrahera fler internationella besökare? 
   

 
Sverige som turistdestination har ökat markant i attraktionsvärde under de senaste åren, och 
därför måste Sverige kunna leverera mer exportmogna destinationer, så vi kan möta de 
utländska besökarnas behov och krav. Stockholms skärgård består av nära 30 000 öar och 
etablerades som ett turistparadis redan i början av 1900-talet i Sverige. Än idag ses 
skärgården som en landsbygdsidyll och rekreationslandskap för många svenska 
fritidshusägare och turister. Stockholms skärgårdsområde är ett glesbygdsområde och 
skärgårdsborna menar att skärgårdens näringsliv måste främjas för att de ska kunna bo kvar 
och upprätthålla en ”levande skärgård”. En betydelsefull del i Stockholms skärgårds 
utveckling är besöksnäringen, då allt fler företag och kommuner inser skärgårdens möjligheter 
och attraktionsvärde som skärgården har ur ett besöksperspektiv. Stockholms 
skärgårdsområde är unikt i sitt slag och till synes en etablerad turistdestination i Sverige, men 
är det möjligt att även etablera destinationen på en internationell marknad?  
 
I syfte att utveckla skärgårdsturismen och göra fler internationella besökare uppmärksamma 
på den skandinaviska skärgården som resmål skapades EU-projektet; Scandinavian Islands. 
Projektets huvudsyfte är att marknadsföra skärgårdsområdet mellan Sverige, Åland och 
Finland på de tre viktiga målmarknaderna Tyskland, Nederländerna och Storbritannien, under 
det gemensamma varumärket Scandinavian Islands. EU-projektet har dock fått ett svalt 
mottagande från några av skärgårdens nyckelaktörer, då de anser att destinationen inte är 
exportmogen. De som är kritiska till projektet menar att Stockholms skärgård istället bör satsa 
på nationell utveckling och regional samverkan innan de brådskar ut på en internationell 
marknad. De som är positivt inställda till projektet menar däremot att Stockholms skärgård 
kan utvecklas genom en internationell satsning, då satsningen kan intressera viktiga 
samarbetspartners och finansiärer.  
 
 
Nyckelord: Skärgårdsturism, Destinationsutveckling, Destinationsmarknadsföring, 
Exportmognad, Internationalisering, Öppen Skärgård, Visit Skärgården, Scandinavian 
Islands. 
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1. INLEDNING 
 
 
I kapitlet presenteras och avgränsas uppsatsens forskningsområde genom att introducera 
Stockholms skärgårdsturism och dess nyckelaktörer samt Sveriges attraktivitet som 
turistdestination ur ett internationellt perspektiv. Därefter diskuteras problem som 
Stockholms skärgårdsturism måste hantera för att kunna möta den internationella 
marknadens krav. Problemdiskussionen mynnar ut i det ämne vi valt att studera och 
formuleras genom en forskningsfråga som ska leda till uppsatsens syfte. Inledningen baseras 
främst på de intervjuer vi gjort med nyckelaktörer i Stockholms skärgård men dessutom på 
information från myndigheter och turistorganisationer. Avslutningsvis förklaras 
nyckelbegrepp och organisationer som benämns i vår studie. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Turism i Stockholms skärgård 
Skärgårdsturism är ett relativt outforskat ämne, och därför väcktes vårt intresse att undersöka 
denna turismform närmare. Vi kom tidigt i kontakt med en nyckelperson inom Stockholms 
skärgårdsturism, Karl-Erik1 Strand från organisationen Visit Skärgården. Han föreslog 
”exportmognad inom skärgårdsturism” som uppsatsämne då detta inte har skrivits om 
tidigare. Uppsatsen är riktad till aktörer inom besöksnäringen, främst inom skärgårdsturism, 
men för att göra uppsatsens innehåll intressant och försåtligt för alla har vi sökt vara tydliga 
och förklarar därför kontinuerligt turismvetenskapliga uttryck och företeelser. 
 
Enligt Karin Voltaire2 skiljer sig export inom turismnäringen oftast från export inom 
varusektorn och tjänstesektorn. Inom turismnäringen kan producenterna inte exportera 
produkten till målmarknaden. Målmarknaden måste komma till destinationen för att 
produkten ska kunna exporteras på plats, på destinationen. Således skiljer sig även kriterierna 
för när en turismprodukt är mogen att exporteras, mot när en vara är mogen att exporteras. 
Åsa Stanaway3 förklarar kortfattat att en turismprodukt anses vara exportmogen när den är 
anpassad efter den tänkta målgruppen. Hon poängterar att det är svårt för en enskild 
turismprodukt att vara fullt exportmogen om inte destinationen, omgivningen runt om, är det.  
 
Stockholms skärgård sträcker sig genom tio kommuner i Stockholms län och består av nära 
30 000 öar (Visit Skärgården, 2011). Skärgårdsområdet utanför Stockholm etablerades som 
ett turistparadis redan i början av 1900-talet i Sverige, och ses som en landsbygdsidyll och 
rekreationslandskap för många sommargäster och turister än idag (Heldt Cassel, se Bohlin & 
Elbe, 2007). I syfte att utveckla och uppmärksamma skärgården startades år 2009 den 
ekonomiska föreningen Öppen Skärgård. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen genom att verka för en, för medlemmarna, lönsam utveckling av 
besöksnäring i Stockholms skärgård året runt. Föreningens verksamhet består främst i att med 
gemensamma resurser genomföra aktiviteter inom marknadsföring, PR och försäljning för att 
öka besöksfrekvensen som i sin tur ökar försäljningen hos medlemsföretagen. Föreningen 
Öppen Skärgård fullföljer sina åtagande genom att aktivt stödja, äga och förvalta aktier i 

                                                
1 Strand Karl-Erik, Stockholm skärgårds representant i Scandinavian Islands styrgrupp, intervju 2011-03-21. 
2 Voltaire Karin, Utvecklingsledare Värmdö Kommun & Styrelseledamot Öppen Skärgård, intervju 2011-04-29. 
3 Stanaway Åsa, Internationell säljchef Västmanlands kommuner och landsting, mailintervju 2011-04-25. 
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dotterbolaget Öppen Skärgård AB. Utåt sett använder sig Öppen Skärgård AB av namnet Visit 
Skärgården, främst när de vänder sig till slutkunder och konsumenter. Namnet valdes då det 
tydligt förklarar verksamhetens innebörd, samtidigt som det optimerar på webbens olika 
sökmotorer (Öppen Skärgård, 2011). Visit Skärgårdens VD; Bisse Alm4, menar att 
skärgårdens näringsliv måste främjas så att öborna kan bo kvar i skärgården. En betydelsefull 
del i denna utveckling är besöksnäringen då flertalet företag och kommuner insett de 
möjligheter och attraktionsvärde som skärgården har ur ett besöksperspektiv. I syfte att 
utveckla skärgårdsturism och göra fler internationella besökare uppmärksamma på den 
skandinaviska skärgården som resmål skapades ett EU-projekt; Scandinavian Islands, som 
pågår under åren 2009-2012. Projektets huvudsyfte är att marknadsföra skärgårdsområdet 
mellan Sverige, Åland och Finland på de tre viktiga målmarknaderna Tyskland, 
Nederländerna och Storbritannien, under det gemensamma varumärket Scandinavian Islands 
(Scandinavian Islands, pressmeddelande, 2010). 
 
Sverige- en attraktiv turistdestination 
Vartannat år utvärderas 139 länders konkurrenskraft, affärsklimat och bäst potential för 
utveckling av turism i The Travel & Tourism Competitiveness Report (TTCR). Syftet med 
värderingen är att analysera hur drivkraften och konkurrenskraften är för turism- och 
besöksnäringen och resultatet presenteras över hela världen. Genom resultatet ämnar de 
leverera ett användbart benchmarking-verktyg, som kan användas vid beslut gällande 
utveckling och investering i turism- och besöksnäringen. Mellan 2007 och 2009 klättrade 
Sverige från sjuttonde till sjunde plats i utvärderingen, och i år har Sverige placerat sig på en 
hedrande femte plats. Rapporten utvärderar fjorton kritiska nyckelområden som ett land 
behöver för att kunna utveckla turistnäringen. Sverige är rankad etta inom tre av 
nyckelområdena: Hållbar utveckling, Infrastruktur och Kulturella värden (Blanke och Chiesa, 
2011). Nation Brand Index (NBI) mäter attraktionskraften i ett femtiotal länders varumärken, 
där ligger Sverige på nionde plats år 2009. Sveriges placering stärks av hög ranking för 
regeringsförmåga, men dras ned av bland annat turistisk attraktionskraft. Detta beror på att 
Sverige i första hand inte är känt som ett besöksmål (NBI/Svenska Institutet, se Svensk 
Turism, 2010). I en omröstning utförd av 35 miljoner medlemmar på reseforumet Tripadvisor 
utsågs Sverige och Stockholm till ett av världens bästa resmål år 2010. Stockholm hamnar på 
en hedrande nittonde plats i sällskap med städer såsom San Francisco, Sydney och Florens 
(Trevelnews, 2011).  
 
Detta tyder på Sveriges otroliga potential som turistdestination mot en internationell marknad. 
Jan Lundin, VD på näringslivsorganisationen Rese- och turistnäringen i Sverige (RTS) menar 
att omvärlden ser utvecklingspotential på svensk marknad och Sverige måste bli bättre på att 
realisera dessa möjligheter. Vidare framhåller Lundin att Sverige redan är eftertraktat för 
turisminvesteringar, men utmaningen ligger i att utveckla fler framgångsrika företag som 
möter den ökade internationella efterfrågan av våra upplevelser (RTS, pressmeddelande, 
2011). Enligt RTS senaste framtagna trendanalys beräknas internationella besökare öka med 
80 procent fram till år 2020. RTS menar vidare på att turismen i Sverige kommer att 
fördubblas under de närmaste 10 åren, och visionen är att öka turismens omsättning till 500 
miljarder kronor år 2020. För att kunna ta emot alla de här besökarna krävs det satsningar på 
hotellkapacitet och flygförbindelser (RTS Trendanalys, 2011).  
 
VisitSweden och Tillväxtverkets konstaterar att turismen redan växer rekordartat till Sverige 
och därför måste Sverige kunna leverera mer exportmogna destinationer snarast. Under 

                                                
4 Alm Bisse, VD Visit Skärgården, intervju 2011-04-27. 
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augusti och september år 2010 ökade turismen från utlandet med 13 respektive 12 procent, 
och totalt under 2010 växte turismen med fem procent jämfört med motsvarande period år 
2009. Analyser visar att de utländska besökarna är intresserade av den typiskt svenska 
livsstilen, upplevelser i naturen från norr till söder och kulturutbudet i storstäderna 
(VisitSweden, pressmeddelande, 2010). Trots en ökad turism i Sveriges menar Bisse Alm5, att 
besöksstatistiken i Stockholms skärgård varit nästintill obefintlig i jämförelse med den 
nationella besöksstatistiken. Visit Skärgården försöker därför arbeta ner den nya nationella 
strategin; Strategi2020, till en regional nivå i hopp om att Stockholms skärgård ska utvecklas 
till en attraktiv destination, både för nationella och internationella besökare året om. 
 
Strategi2020 
Strategin togs fram år 2010 eftersom Sverige måste bli en mer konkurrenskraftig destination. 
Konkurrensen ökar ständigt mellan länder som ser samma möjlighet att ta för sig av en 
växande internationell turism. Därför krävs strategiskt fokus, en offensiv satsning och 
konstruktiv samverkan. Strategi2020 är framtagen på initiativ av Svensk Turism i dialog med 
näringens olika aktörer och i samarbete med SHR, VisitSweden, Tillväxtverket, Swedacia, 
Stockholm Visitors Board, Sveriges Regionala Turistorganisationer/Västsvenska Turistrådet, 
och med stöd från jordbruksverket. Strategin har olika målgrupper, såväl bland näringens 
organisationer, destinationer och enskilda företag som inom det offentliga. Visionen för 
Strategi2020 är följande:  
 

”Med fokus på hållbarhet ska vi fördubbla svensk besöksnäring på tio år. 2020 är 
besöksnäringen Sveriges nya basnäring. Resmålet Sverige är ett naturligt förstahandsval för 

den globala resenären. Näringen omsätter 500 miljarder kronor och erbjuder 35 
exportmogna destinationer.” (Svensk Turism, 2010). 

 
För att sträva mot visionen framhäver Strategi2020 sex huvudstrategier som destinationerna 
ska arbeta efter: 1) Strategi för destinationsutveckling- att utveckla destinationer i världsklass. 
2) Strategi för finansiering- att attrahera kapital som accelererar utvecklingen av näringen. 3) 
Strategi för samverkan mellan privat och offentlig sektor. 4) Strategi för marknadsföring- att 
attrahera utvalda målgrupper. 5) Strategi för entreprenörskap, företagande och kompetens. 6) 
Strategi för en hållbar besöksnäring. 
 
1.2 Problemdiskussion  
 
Turism på agendan för finansiärer och politiker 
Mycket tyder på att politiker och finansiärer börjat intresseras sig för turism- och 
besöksnäringen i Sverige. Näringsdepartementet (2011) menar att turism- och besöksnäringen 
har en allt större betydelse för Sveriges välstånd och menar att näringen idag sysselsätter 
omkring 160 000 årsanställda. De menar att turism- och besöksnäringen är en av Sveriges nya 
basnäringar med ett exportvärde, mätt som utländska besökares konsumtion i Sverige, som 
uppgår till 93,6 miljarder kronor under 2009 och en omsättning på 251,7 miljarder kronor. 
Näringsdepartementet vill därför satsa mer på att marknadsföra Sverige som turistland 
internationellt. Hittills har drygt 170 miljoner kronor beviljats till turistprojekt i den 
europeiska regionala utvecklingsfonden. Lägger man till den nationella finansieringen blir 
den totala offentliga finansieringen omkring 340 miljoner kronor för turism. Men samtidigt 
som politiker framhäver turism- och besöksnäringens potential och möjligheter, ses näringen 
också som en stor miljöbov. Resemagasinet Vagabond belyser regeringens tillsatta utredning 

                                                
5 Alm Bisse, VD Visit Skärgården, intervju 2011-04-27. 
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med uppdrag att få svenska folket att flyga mindre. Utredningen tillsattes efter ett omfattande 
samarbeta på EU-nivå, där slutsatsen blev att varje land måste ta ansvar för sina medborgares 
flygresor (Vagabond, 2011). Detta kan ses som motstridiga mål men samtidigt indikerar det 
att destinationsutveckling är komplext. Man kan inte bara locka till sig så många turister som 
möjligt utan att beakta frågor som berör miljö och hållbarhet i utvecklingsplanen.  
 
Utveckling och marknadsföring av Stockholms skärgård 
I bakgrunden nämns att Stockholms stad lyckats skapa en stark attraktionskraft bland 
utländska besökare. Detta tyder på att Stockholms kommun lyckats med sin positionering på 
den internationella marknaden. Mikael Larsson6 förklarar att Stockholm Visitors Board är 
Stockholm stads officiella marknadsföringsbolag och är till grunden offentligt finansierat. 
Deras uppdrag är att utveckla och marknadsföra turismen i Stockholms kommun, resterande 
områden i Stockholms län ansvarar respektive kommun för. Mikael Larsson förklarar att 
turistorganisationer och föreningar i Stockholms skärgård känner sig exkluderade i 
planeringen och utformningen av Stockholm Visiter Boards marknadsföring. Stockholms 
kommun har egentligen ingen egen skärgård eftersom skärgården tillhör närliggande 
kommuner. Trots detta är cirka 60 procent av alla bilder som marknadsförs av Stockholm 
Visitors Board skärgårdsbilder. Karin Voltaire7 förklarar att utvecklingen och 
marknadsföringen av turism i Stockholms län är organiserad på så sätt att varje kommun 
ansvarar för sitt. Mikael Larsson förklarar vidare att skärgårdskommunerna hittills inte satsat 
på turism- och besöksnäringen i den höga utsträckning som Stockholms kommun har gjort. 
Därigenom har skärgårdsaktörernas verksamheter inte marknadsförts och fått det rättvisa 
attraktionsvärde som det kanske borde, då flertalet av dessa är små företag med knappa 
resurser.  
 
EU-projektet; Scandinavian Islands, indikerar en strävan efter att gemensamt kunna attrahera 
internationella besökare till den skandinaviska skärgården. Men Bisse Alm8 menar att de 
borde satsa på utveckling nationellt och samverkan med Stockholms stad istället för att 
brådska ut på internationell marknad. Dessutom menar hon att öbefolkningens åsikter måste 
prioriteras i en internationell satsning, vilket inte alltid är lätt då de är splittrade. Mikael 
Larsson menar att det är svårt att samordna Scandinavian Islands-projektet, då Stockholms 
skärgård inte kommit lika lång i sin destinationsutveckling som Åland och Åbo. Samtidigt 
menar han att Stockholms skärgård kanske behöver komma ut på internationell marknad, där 
efterfråga till synes är stor, för att intressera finansiärerna. Enligt Buhalis (2000) är 
destinationer några av de svåraste enheterna att hantera och marknadsföra på grund av dess 
komplexitet och många olika intressenter, ofta med delade åsikter om vad som är bäst för 
destinationen. Hall (2005) menar att det i dagens samhälle knappt finns någon region eller 
kommun som inte har en strategi för marknadsföringen mot omvärlden. Även han menar dock 
att destinationsutveckling är en svår process som kräver omfattande planering. Frågan är 
därför hur det fungerar att utveckla och marknadsföra Stockholms skärgård internationellt om 
intressenterna inte är eniga kring hur detta ska gå till. Dessutom innefattar samarbetet i 
Scandinavian Islands-projektet tre olika destinationer, och innebär än mer intressenter att 
förhålla sig till.  
 
Bohlin och Elbe (2007) poängterar vikten av förståelse för turismprodukters sammansättning 
när det handlar om att marknadsföra och sälja resor och upplevelser. Enligt Gavin och Phipps 
(2007) är det viktigt att framhäva den lokala historien och kulturen, fräsch miljö, 
                                                
6 Larsson Mikael, Projektledare Scandinavian Islands, intervju 2011-04-15. 
7 Voltaire Karin, Utvecklingsledare Värmdö Kommun & Styrelseledamot Öppen Skärgård, intervju 2011-04-29. 
8 Alm Bisse, VD Visit Skärgården, intervju 2011-04-27. 
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shoppingmöjligheter och nattliv på destinationen. Enligt Aronsson, Bjälesjö och Johansson 
(2007) är varumärken centrala symbolvärden när det kommer till destinationsmarknadsföring. 
En destinations varumärke avser att synliggöra destinationen via deras värden och kvaliteter 
för att attrahera vissa målgrupper. Heldt Cassel (se Bohlin & Elbe, 2007) lyfter fram vissa 
svårigheter kring marknadsföringen av en turistdestination. Hon menar att en turistdestination 
måste associeras med positiva bilder och upplevelser för att kunna attrahera besökare. En 
central fråga i utvecklingen av turistdestinationer är därför innehållet i platsens image. En 
image är en övergripande bild av en plats som anses vara typiska för platsen. Imagen byggs 
upp av ett antal associationer som kopplas till platsen, exempelvis landskap, kultur och 
traditioner. Den image som en plats har hos allmänheten är på så sätt formad av både 
människors kunskap och erfarenhet de har till platsen sedan tidigare. Detta innebär att imagen 
kan ses som både en tillgång och en begränsning för turismutvecklingen.  
 
August Strindberg, Evert Taube och Astrid Lindgren är alla kända personer som genom sina 
böcker och visor beskrivit hur skärgården ser ut. Även nyare TV- produktioner som 
”Skärgårdsdoktorn” skapar en bild av skärgården hos allmänheten i Sverige. Detta innebär att 
Stockholms skärgård har en relativt stark och särpräglad image hos framför allt den svenska 
befolkningen. För utländska turister ger oftast inte den skandinaviska skärgården några 
associationer alls, då de varken lyssnat på Evert Taube eller läst Astrid Lindgrens 
”Saltkråkan”. Detta innebär att utländska turister inte har någon större kunskap och erfarenhet 
av skärgården sedan tidigare, än genom den image som de mottar av skandinaviska 
turistföretag (Heldt Cassel, se Bohlin & Elbe, 2007). Karl-Erik Strand9 menar att begreppet 
”skärgård”, eller engelskans ”archipelago”, är sällan bekanta begrepp hos utländska turister, 
eftersom skärgårdar är något unikt för just Skandinavien. 
 
Exportmognad  
I bakgrunden nämner vi att RTS (Rese- och Turistnäringen i Sverige), VisitSweden och 
Tillväxtverket menar att exportmognaden för svensk turism är bristfällig på många ställen. 
Med detta menas att Sverige saknar bra hotell, restauranger, infrastruktur och andra aktiviteter 
som kan skapa en destination som är redo att säljas till utländska turister. Enligt Bohlin och 
Elbe (2007) är minimikravet för en destination; attraktioner, infrastruktur och ett utbud av 
stödjande tjänster som möjliggör en vistelse på destinationen. Ju attraktivare destination, 
desto fler turister lockas resa dit. Kamfjord (2002) menar att inom turistnäringen pratar man 
dessutom ofta om den totala turismprodukten, som är ett samlat erbjudande av varor, tjänster 
och allmänna nyttigheter som tillfredsställer turistens behov. I den totala turismprodukten 
inkluderas även platsen där konsumtionen sker. RTS Trendanalys pekar ut ett flertal 
turistsegment som måste växa för att kunna möta den ökade turismen, och skapa den totala 
turismprodukten som Kamfjord belyser. Sverige har bland annat kapacitetsproblemet, både i 
form av kommunikations- och boendekapacitet. Kritiska faktorer som bristande 
hotellkapacitet och flygförbindelser innebär att det krävs insatser och investeringar redan nu 
för att kunna ta emot de nya besökarna. Visit Sweden är missnöjda med att Sverige idag 
saknar exportmogna turismprodukter, eftersom turistnäringen arbetat hårt med utveckling och 
paketering av exportmogna produkter (Turism i Västmanland, 2011).  
 
Enligt Mikael Larsson10 så krävs det en satsning på Stockholms skärgård för att kunna möta 
en internationell marknad. Karl-Erik Strand11 menar att det inte bara är “traditionella” 
turistföretag såsom hotell, vandrarhem, restauranger och attraktioner, som behöver etableras i 
                                                
9 Strand Karl-Erik, Stockholm skärgårds representant i Scandinavian Islands styrgrupp, intervju 2011-03-21. 
10 Larsson Mikael, Projektledare Scandinavian Islands, intervju 2011-04-15. 
11 Strand Karl-Erik, Stockholm skärgårds representant i Scandinavian Islands styrgrupp, intervju 2011-03-21. 
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Skärgården. Besökare kräver idag olika typer av produkter under sin vistelse som exempelvis 
butiker, bensinstationer, taxibilar och så vidare. Detta har fått Scandinavian Islands att se över 
destinationens olika produkter. Vi ställer oss frågande till att Stockholms skärgård 
tillfredsställer de internationella turisternas behov och undrar hur man arbetar med att göra 
Stockholms skärgård exportmogen.  
 
 
1.3 Problemformulering 
 
Genom ovanstående resonemang framgår det att intresset för skärgårdsturism är stort, både 
från företagare och politiskt håll, vilket vi anser visar på ämnets relevans och aktualitet. 
Nyckelaktörerna i Stockholms skärgård verkar dock vara relativt oeniga kring den 
internationella satsningen genom bland annat Scandinavian Islands-projektet, då flera 
nyckelaktörer anser att Stockholms skärgård inte är exportmogen. Med tanke på svårigheterna 
i destinationsutveckling som både Buhalis (2000) och Hall (2005) poängterar, undrar vi hur 
Stockholm skärgård anpassas mot en internationell marknad då nyckelaktörerna strävar åt 
olika håll. Dessutom med grund i resonemanget av Bohlin och Elbe (2007) , Kamfjord (2002) 
och Heldt Casselt (se Bohlin & Elbe, 2007) om vikten av stor förståelse för turismprodukter 
samt att internationella turister inte har någon tidigare erfarenhet av skärgården sedan tidigare, 
inser vi betydelsen av stor kunskap om den internationella turistens behov och krav. Vi undrar 
hur stor insikt nyckelaktörerna har kring detta när Stockholms skärgård marknadsförs 
internationellt. Utifrån detta resonemang har vi fastställt vårt ämne och problemområde som 
utmynnat i en forskningsfråga: 
 

- Hur arbetar Stockholm skärgårds nyckelaktörer med destinationsutveckling och 
destinationsmarknadsföring för att attrahera fler internationella besökare? 

   
1.4 Syfte 

 
 
1.5 Begreppsförklaringar 
 
Begreppsbildningen är komplex inom turism då turism innefattar flera olika branscher som 
definierar turismbegrepp på olika sätt. Vi utgår därför i högsta mån från WTOs 
”Recommendations on Tourism statistics” (2008), men har även i samråd med våra 
respondenter valt att definiera vissa turismbegrepp efter den svenska näringens förslag och 
normer.  
 
WTO: The World Trade Organization- En internationell organisation skapad med syfte att 
övervaka och liberalisera internationell handel. 
 
VisitSweden: Ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra varumärket 
Sverige och svenska destinationer och upplevelser internationellt. Ägs av svenska staten via 
Näringsdepartementet och svenska turistnäring via organisationen Svensk Turism. 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera hur nyckelaktörer arbetar med att göra 
Stockholms skärgård till en exportmogen turistdestination. 
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Turism: Människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga 
omgivning under minst ett dygn och inte längre än ett år, för fritid, affärer eller andra syften. 
 
Besökare: En person som befinner sig utanför sin vanliga omgivning (exkluderat regelbundna 
pendlingsresor till och från hemmet för arbete eller studier) dock inte längre än ett år, längre 
vistelsetid är bosättning. Huvudsyftet med resan ska vara annat än lönearbete.  
Turist: Är en besökare som övernattar på platsen för besöket (minst ett dygn). I uppsatsen 
används begreppen besökare och turist synonymt, utan att ta hänsyn till om turisten övernattar 
eller ej på platsen, då vi hävdar att detta är svårt att förutse i förväg.   
 
Internationella besökare: Är besökare som reser till ett annat land än där den är medborgare 
och vistas på en plats utan att övernatta.  
 
Internationella turister: Är internationella besökare som övernattar minst ett dygn på en plats 
i landet besökaren besöker. I uppsatsen används begreppen internationella besökare och 
internationella turister synonymt, utan att ta hänsyn till om den internationella besökaren 
eller turisten övernattar eller ej, då vi hävdar att detta är svårt att förutse i förväg.   
 
Turism- och besöksnäring: Den näringsgren i Sverige som ansvarar för besökares uppehälle 
och underhåll. Turism- och besöksnäringen innebär värdeskapande och produktion av tjänster 
som omsätts på en marknad. Näringsdepartementet menar att turism- och besöksnäringen har 
en allt större betydelse för Sveriges välstånd och näringen sysselsätter omkring 160 000 
årsanställda idag (2010). Våra respondenter ansåg att besöksnäringen är en mer lämpligt 
beteckning för näringen då turismnäringen fått en negativ klang. I uppsatsen använder vi 
därför begreppet besöksnäring som ett samlat begrepp för hela näringen. 
 
Exportmognad: Varor och tjänster som är redo för att exporteras till ett annat land. Kriterier 
för exportmognad varierar inom olika branscher och en vara eller tjänst är sällan exportmogen 
generellt, utan till en viss målmarknad. Inom turism omfattar exportmognad ofta kriterier som 
språk, standard, tillgänglighet, webbsidor/informationsmaterial, lagar/regler och prissättning. 
 
Internationalisering: Processen då företag/organisationer etablerar sig på en internationell 
marknad.  
 
Bärkapacitet: En destinations förmåga att hantera turism. Innebär ofta att man kalkylerar hur 
mycket en destination tål genom olika faktorer; fysiskt, ekologiskt, socialt och miljömässig. 
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2. METOD 
 
 
I kapitlet presenteras den metodologi vi har valt att använda i uppsatsen, vi beskriver vår 
induktiva och kvalitativa ansats samt vår informationsinsamling. Vi preciserar varför vi har 
valt detta angreppsätt och varför andra valdes bort. Metodkritik, källkritik, urval och 
avgränsningar är integrerat genom hela metodkapitlet därför finns det inte separata rubriker 
för detta. Vår kunskapsproduktion presenteras sist i kapitlet eftersom vi däri har förklarat vår 
disposition av de kommande kapitlen, och med denna övergång söker vi underlätta för 
läsaren inför undersökningens centrala kapitel. 
   
 
2.1 Ansats 
 
Induktiv ansats 
Då vi anser att det finns för lite skrivet om skärgårdsturism blev det naturligt att undersöka 
och angripa ämnet induktivt. Johannessen och Tufte (2003) förklarar det induktiva 
angreppsättet ”från empiri till teori”. I det induktiva angreppsättet utgår man alltså från 
empiriskt material för att generera teorier, till skillnad från det deduktiva som testar befintliga 
teorier. Vårt induktiva angreppssätt blir tydligt då vi under vår forskning utgår från eget 
insamlat material och tolkar materialet genom redan befintliga teorier, i jakten på slutsatser 
och skapandet av ny teori. 
 
Teorell och Svensson (2007) förklarar det induktiva angreppssättet som en process som börjar 
i den obesvarade verkligheten. Vår studie inleddes med att först undersöka den obesvarade 
verklighet som fångat vårt intresse, att den svenska skärgårdsturismen verkar relativt 
ouppmärksammad internationellt. Vi insåg snabbt att det inte fanns någon befintlig teori kring 
marknadsföring av skärgårdsturism mot en internationell marknad, och därmed valdes en 
deduktiv ansats bort, att man utgår från befintlig teori och testar dessa teorier i empirin. Vi 
kontaktade istället olika turistorganisationer, bland annat organisationen Visit Skärgården som 
arbetar med skärgårdsturismen i Stockholm. Vårt inledande tillvägagångsätt karakteriserar en 
induktiv strategi enligt Johannessen och Tufte. Visit Skärgården presenterade en intressant 
aspekt; Stockholm skärgårds exportmognad, som vi ansåg hängde samman med vår 
ursprungliga reflektion; att den svenska skärgårdsturismen verkar relativt ouppmärksammad 
internationellt. Vid induktion är forskaren flexibel vilket innebär att forskningsfrågan är ofta 
är något oklar från början (Larsen 2009). Det var först efter dialogen med Visit Skärgården 
som vår forskningsfråga fastställdes: Hur arbetar Stockholm skärgårds nyckelaktörer med 
destinationsutveckling och destinationsmarknadsföring för att attrahera fler internationella 
besökare? 
 
Kvalitativ ansats 
Vår forskningsfråga var avgörande för vårt val av tillvägagångsätt. Yin (1994) menar att den 
kvalitativa studien lämpar sig i regel för studier som reser frågorna ”hur” och ”varför”. May 
(2001) beskriver vidare en kvalitativ studie är mest lämpad när kunskapssyftet är primärt 
förstående och inte förklarande som i den kvantitativa studien. Då syftet med vår uppsats är: 
Att beskriva och analysera hur nyckelaktörer arbetar med att göra Stockholms skärgård till 
en exportmogen turistdestination, ansåg vi att en kvalitativ studie var mest lämpad för vår 
undersökning. Kvalitativ data kan framkallas genom längre intervjuer och observationer, och 
säger något om de kvalitativa egenskaperna hos undersökningspersonerna (Larssen 2009). Vi 
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gjorde både observationer och längre intervjuer med ett urval av nyckelpersoner som bidrog 
till detaljerad och nyanserad information kring problemet. Holme och Solvang (1997) menar 
att kvalitativ forskning skapar en djupare förståelse av det problem som forskaren studerar, 
och ett ”centralt moment” är att förstå problemets samband med helheten. Genom vår 
kvalitativa forskning kunde vi successivt skapa en vidare förståelse för problemet genom 
olika typer av datainsamling. Till slut skapades en ”empirisk mättnad”, det vill säga att fler 
intervjuer inte hade gett en djupare förståelse kring Stockholms skärgårds exportmognad. Vi 
anser därmed att vi tillgodogjort det ”centrala moment” som Holme och Solvang belyser. 
Eftersom ju mer data vi samlade in, desto tydligare blev förståelsen för hur utvecklingen och 
marknadsföringen fungerade i Stockholms skärgård. När vi fått förståelse för detta såg vi ett 
tydligt samband mellan utvecklingen och marknadsföringen och bristen av exportmognad i 
Stockholms skärgård.  
 
Larsen (2009) menar att ett induktivt angreppsätt ska forma en förståelse av 
forskningsområdet genom olika tolkningar. Så efter en omfattande empirisk datainsamling 
sökte vi en förståelse för vårt forskningsområde i teorier kring marknadsföring, turism och 
export. Vi avser därmed att tolka vårt forskningsområde och den verklighet som genererats 
genom olika teorier.  
 
Andersen (2008) hävdar att en renodlad tudelning mellan en kvantitativ och en kvalitativ 
metod, sällan återfinns i verkligheten. Därför förespråkar Andersen öppenhet för möjligheten 
att kombinera det kvalitativa och kvantitativa metoden, beroende på vad man vill använda 
undersökningsresultaten till. Denna syn stödjer även Van Maanen (se May, 2001) som menar 
att de två metoderna inte är ömsesidigt uteslutande. Skillnaden mellan metoderna och dess 
tillvägagångssätt rör bara undersökningens generella form, fokusering och betoning. 
Johannessen och Tufte (2003) anser att det är onödigt att särskilja metoderna så starkt som 
många forskare gör, då metoderna kan komplettera varandra. De kallar denna kombination för 
metodtriangulering, att undersöka och se på ett fenomen från flera perspektiv, alltså att 
använda olika tekniker för att samla in och analysera data. På så sätt kan man testa olika 
ansatser och se om de leder till samma slutsats. De ser inga problem i att resultatet avviker, 
utan detta utan kan istället stimulera nya tolkningar. May (2001) förklarar vidare att 
kvalitativa forskare ofta utnyttjar ett kvantitativt språk i sina studier.  
 
I vår studie kompletterar den kvantitativa metoden stundtals vårt kvalitativa tillvägagångssätt. 
Under insamlingsprocessen av egen data användes det kvalitativa tillvägagångssättet i hög 
utsträckning i vår studie. Ämnen och frågor vid intervjutillfällena var relativt obestämda och 
anpassades efter respektive respondent för att få ett brett perspektiv av ämnet som skulle leda 
till en bred förståelse. Dock återkom vi ofta till samma ämnen vid flera intervjuer, vilket gjort 
att viss information kan analyseras kvantitativt. Dessutom har vår insamlade sekundärdata till 
stor del en kvantitativ karaktär, då den består av; trendanalyser, rankningar, besöksstatistik 
och annan kvantitativ statistik som vi var tvungna att ta del av för att skapa en förståelse för 
besöksnäringen. Då all data bidragit till undersökningens resultat kommer analysen och 
resultatet till viss del präglas av kvantitet trots att vi i huvudsak framhäver den kvalitativa 
förståelsen. Vi anser dock inte att vi använt oss av den metodtriangulering som beskrivs av 
Johannessen och Tufte (2003) ovan. Vi anser detta då vi i för liten utsträckning använt oss av 
kvantitet i undersökningen. Johannessen och Tufte (2003) menar att det handlar om 
kontinuum; en skala, där rena kvalitativa och kvantitativa ansatser utgör ytterligheter i skalan. 
Vi befinner oss inte mot mitten av skalan, där vi tolkar att metodtriangulering åstadkoms, utan 
befinner klart mer mot den kvalitativa sidan. 
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2.2 Informationsinsamling  
 
Enligt Silverman (2005) finns fyra typer av datamaterial som kan samlas in kvalitativt: 
observationer, intervjuer, texter och dokument, ljud- och bildinspelningar. Larsen (2009) 
skriver att man brukar skilja mellan primärdata och sekundärdata. Primärdata är den data 
som forskaren själv samlar in med olika metoder. Sekundärdata är först och främst 
forskningsdata, det vill säga data från undersökningar som andra har gjort.  
 
Vi har fokuserat på intervjuer samt ett fåtal observationer i vår primära datainsamling och 
texter och dokument i vår sekundära datainsamling. Den första datainsamlingen gjordes via 
en telefonintervju, med Karl-Erik Strand från organisationen Visit Skärgården. Larsen (2009) 
belyser att förberedande intervju är en bra start i ett projekt när man är osäker på vilka frågor 
man ska ställa om ett ämne. Som tidigare nämnts var det genom den intervjun som vår 
forskningsfråga inom ämnet skapades. Det var denna intervju som kom fram till de ämnen vi 
kom att fokusera kring i den avgörande datainsamlingen med våra respondenter. Vi är 
medvetna om att telefonintervjuer ger litet utrymme för tolkning av ansiktsuttryck, gester och 
signaler. Detta påverkade inte vårt syfte med att hålla en telefonintervju med Strand, eftersom 
intervjun fungerade som en förberedande del i insamlingsprocessen. Dessutom utförde vi en 
personlig intervju med Strand senare i undersökningen. 
 
Silvermans (2005) hävdar att observationer, texter och dokument utger en bra bakgrund 
medan intervjuer skapar förståelse och närhet till problemet man undersöker. Vi Silvermans 
råd och genomförde observationer så tidigt i undersökningsprocessen, eftersom vi inte hade 
någon tidigare erfarenhet hur skärgårdsturismen anpassas mot en internationell marknad. 
Efter telefonintervjun med Karl-Erik Strand genomfördes därför observationer på TUR-
mässan i Göteborg, en av Skandinaviens ledande mässor inom resor turism och möten. Efter 
detta gjordes observationer i Stockholms skärgård och sedan genomfördes personliga 
intervjuer med utvalda nyckelpersoner inom skärgårdsturism. Slutligen avslutades den 
primära datainsamlingen med en mailintervju, eftersom vi behövde kompletterande 
information om exportmognad inom turism. Nedan presenteras undersökningsprocessen mer 
detaljerat. Vi utgår från den primära data vi samlat in och avslutar med den sekundära 
datainsamlingen, därför presenteras insamlingsprocessen inte i en kronologiska ordning. 
 
Primärdata 
Andersen (2008) menar att utbytet mellan de olika parterna, forskaren och de undersökta, är 
viktigt. Det handlar om vad de olika parterna får ut av samarbetet. Utbyte var en viktig del då 
vi som forskare hade ett personligt mål med vår uppsats. Målet var att skapa kontakter med 
näringslivet vi ämnar arbeta i. Vi sökte därför ett gott samarbete med de organisationer som 
deltar i vår undersökning och vi vill leverera en användbar undersökning i slutändan. I vårt 
första möte med organisationerna ville vi framhålla vår målsättning. Nedan visas ett utdrag 
från det mail vi skickade till organisationerna: 
 

”Vi har full förståelse för om ni har ont om tid men hoppas därför på att ni kan se vårt 
samarbete som en undersökning som ni kan ha nytta av i er verksamhet! Vi är båda två 

motiverade studenter som kommer satsa allt på att få fram en bra och intressant C-uppsats 
och det skulle kännas bra att få chansen att hjälpa till i ämnet kring Skärgårdsturism och 

kunna leverera ett nyttigt och användbart resultat.”(Löfgren & Boustedt, 2011). 
 
Holme och Solvang (1997) belyser variationsbredd när det handlar om att välja 
intervjupersoner. Repstad (1999) menar att det är viktigt att välja ut intervjupersoner som kan 
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tillföra användbar och intressant kunskap i relation till undersökningens forskningsfråga och 
kallar det för ett strategiskt urval. Då skärgårdsturism är ett relativt okänt ämne var det viktigt 
för oss att hitta någon som kunde leda oss till rätt nyckelpersoner. Som tidigare nämnt fick vi 
hjälp med detta av, Karl-Erik Strand från Visit Skärgården. Han har en lång och bred 
erfarenhet inom besöksnäringen och var oerhört hjälpsam och hänvisade oss till relevanta 
intervjupersoner, som i sin tur rekommenderade ytterligare nyckelpersoner inom 
skärgårdsturism. Vi kontaktade de rekommenderade nyckelpersonerna som vi ansåg skulle 
kunna ge oss värdefull information och de flesta var intresserade av att medverka i en 
intervju. Larsen (2009) kallar detta för snöbollsmetoden. Bryman och Bell (2005) menar att 
snöbollsmetoden kan ses som ett bekvämlighetsurval. Vi hävdar dock att snöbollsmetoden var 
enda rimliga alternativet för vår studie, eftersom vi aldrig varit i kontakt med ämnet 
skärgårdsturism tidigare. Dessutom hade vi en oklar uppfattning om hur skärgårdsturismen 
organiserades i Stockholm, och vi var tvungna att få kontakt med en nyckelperson som kunde 
bredda vår utgångspunkt. Nyckelpersonen ledde oss till personer som var kunniga i ämnet 
som i sin tur rekommenderade flera alternativa intervjupersoner. Vi kunde därför på egen 
hand göra ett noggrant urval, där vi valde nyckelpersoner baserat på deras åtagande inom 
Stockholms skärgårdsturism. Utöver detta kontaktade vi personer som kunde öka förståelsen 
för vårt uppsatsämne. Främst då vi behövde kompletterande information om 
destinationsutveckling och exportmognad inom turism. Nedan presenteras en beskrivning av 
samtliga intervjupersoner som deltog i vår undersökning, då vi anser att respondenternas 
bakgrund kan ge en förståelse för deras kunskap i vårt forskningsområde: 
 

• Anders Steene: Docent inom turismvetenskap på Södertörn Högskola samt en 
professur vid Strömstad Akademi. Har en lång och gedigen bakgrund inom 
turismvetenskap. Var med och startade upp turismutbildningen på Kalmar högskola 
och blev Sveriges första docent inom turismvetenskap. Startade en magisterutbildning 
inom turismvetenskap på Södertörns Högskola.  

 
• Bisse Alm: VD för Visit Skärgården. Drivit egen turistbyrå och vandrarhem på 

skärgårdsön Möja. Utsedd till årets turistfrämjare i Sverige 2008.  
 

• Karin Voltaire: Ledamot i Öppen Skärgård och Visit Skärgårdens styrelse, 
Utvecklingsledare i Visit Värmdö, Marknadsrepresentant för Finlands turistråd, 
Ledamot i Svenska turistföreningens (STF) samt Utredningssekreterare på 
näringsdepartementet och avslutade nyligen regeringskansliets senaste turistutredning; 
”Tillväxt genom turistnäring”. Dessförinnan har hon arbetat SJ och VisitSweden samt 
drivit en egen restaurang i skärgården. 

 
• Karl-Erik Strand: Stockholm skärgårds representant i styrgruppen för Scandinavian 

Islands samt arbetar i Scandinavian Islands marknadsgrupp. Är dessutom 
styrelseordförande för Visit Finland som har uppdrag att marknadsföra Finland på den 
svenska marknaden. Har tidigare varit VD för flygbolaget Swedair, chef för SJ:s 
persontrafiksektion, VD för Skavsta flygplats och VD för Sveriges Rese- och 
Turistråd. 

 
• Magnus Alm: Produktansvarig för Scandinavian Islands samt arbetar med Webb och 

Marknadskommunikation för Visit Skärgården. 
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• Martin Ragnar: Ordförande i Scandinavian Islands styrgrupp samt 
utvecklingsdirektör i Haninge kommun och har en bakgrund som civilingenjör i 
kemiteknik.   

 
• MaxMikael Björling: Universitetsadjunkt i ämnena turism, marknadsföring och 

entreprenörskap. Har varit engagerad i flertalet EU- projekt, bland annat som 
följeforskare. 

 
• Mikael Larsson: Projektledare för Scandinavian Islands samt Communication 

Manager på franska ambassadens direktinvesteringsavdelning, där han arbetar med att 
sälja in Frankrike ur ett industriellt investeringsperspektiv i Norden. Är i grund och 
botten marknadsstrateg, har haft egen reklambyrå samt varit projektledare på 
reklambyrå. 
 

Intervjuer med ovanstående personer utfördes genom personliga möten då vi, precis som 
Andersen (2008) förespråkar, att den personliga kontakten och närheten med respondenten 
kan medföra flertalet fördelar. Man kan bland annat tolka respondentens signaler och gester, 
skapa förtroende och vara mer flexibel vid personliga intervjuer. Vidare beskriver Larsen 
(2009) fördelen av att forskaren vid intervjutillfället kan ställa följdfrågor och få fördjupande 
och kompletterande svar, dessutom kan missförstånd redas ut. Bryman och Bell (2005) liknar 
den ostrukturerade intervjun vid ett vanligt samtal, där frågorna ställs på ett informellt sätt. I 
den ostrukturerade intervjun låter forskaren respondenten tala öppet och fritt. Det som 
Bryman och Bell beskriver var något som vi ville skulle prägla våra intervjuer, därför 
genomförde vi ostrukturerade intervjuer med samtliga respondenter. Detta bidrog till att 
intervjuerna liknade mer ett öppet samtal mellan oss och respondenterna. Ämnen och frågor 
var relativt obestämda och anpassades efter respektive respondent för att få ett brett 
perspektiv av ämnet som skulle leda till en bred förståelse. Dock återkom vi ofta till samma 
ämnen vid flera intervjuer. Vi anser att detta tyder på ”empirisk mättnad”, det vill säga att fler 
personliga intervjuer inte hade gett en djupare förståelse kring Stockholms skärgårds 
exportmognad.  
 
Vi har även gjort en intervju via e-mail. Denna intervjuform var inte möjlig att hålla på ett 
ostrukturerat sätt, utan respondenten fick fasta ämnen och frågor att resonera kring, 
strukturerade intervjufrågor (se bilaga 1). Merriam (2009) menar att en intervju via e-mail kan 
ha samma innehållsrika verbala kvalitet som en personlig intervju. I vissa fall kan en e-mail 
intervju till och med ge bättre och mer relevanta svar, då respondenten får tid att reflektera 
över frågorna och kan formulera användbara och korrekta svar. Nackdelen är dock att 
forskaren missar respondentens tonfall och kroppsspråk. Dessutom kan respondenten anpassa 
och slipa sina svar, för att ge ett så bra intryck som möjligt. Detta är sällan möjligt vid en 
personlig intervju då respondenten måste svara omedelbart på frågor och kan ge mer ”ärliga 
och verkliga” svar. Mailintervjun genomfördes med nedanstående respondent: 
  

• Åsa Stanaway: Internationell säljchef Västmanlands Kommuner och Landsting. 
Verksam inom projektet Internationell affärsutveckling utifrån marknadens 
förutsättningar.  

 
Mailintervjun med Stanaway gav oss kompletterande material om exportmognad inom turism. 
Materialet gav en god förståelse för vad exportmognad inom turism innebär. Hennes 
resonemang var mycket utförliga samtidigt som de var enkla att förstå, då hon kontinuerligt 
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exemplifierade de olika åtgärderna och handlingsplanerna. Dessutom gav hon oss en tydlig 
bakgrund till exportmognad inom turism.  
 
Då ingen av oss forskare var särskilt bekanta med Stockholms skärgård, var observationerna i 
skärgården ett viktigt inslag i undersökningen. Enligt Andersen (2008) är observationsstudier 
en intressant teknik att kombinera med övriga datainsamlingstekniker. Andersen förklarar att 
observationsteknik som används ute på fältet innebär att fenomenet observeras i dess vanliga 
miljö. Vårt mål med observationerna var att observera olika turistaktiviteter i Stockholms 
skärgård i dess vanliga miljö. Därför skedde observationerna ute i Stockholms skärgård, på 
restauranger, hotell och färjor. Andersen förklarar vidare att observationer kan vara 
strukturerade eller ostrukturerade. Strukturerad observation innebär att forskaren på förhand 
väljer ut aktiviteter som ska observeras. Finns det inga begränsningar om vad som skall 
observeras blir de ostrukturerade. Syftet med våra observationer i Stockholms skärgård var att 
observera aktörernas anpassning till en internationell marknad, så i denna benämning var 
observationerna till viss del strukturerade. Men då observationerna ägde rum under tidig vår, 
var tillgängligheten till de flesta öar mycket dålig och dessutom hade många verksamheter 
fortfarande vinterstängt. Därför blev observationerna relativt ostrukturerade väl på plats, då vi 
fick utgå från det som fanns tillgängligt att observera. Ingen av de utforskade aktörerna visste 
att de blev observerade, Andersen benämner detta som en indirekt observation.  
 
Vi har även varit på TUR-mässan i Göteborg och observerat hur organisationer marknadsför 
Stockholms skärgård. Våra observationer ägde rum på mässans branschdagar och målet var 
främst att observera hur de marknadsförde sig mot en internationell marknad. Även här 
användes Andersens (2008) ovan nämnda observationstekniker. Observationerna ägde rum 
ute på fältet, och var strukturerade i den benämningen att vi inför mässan letade information 
om skärgårdsturism och fick tips om att leta efter vissa nyckelorganisationer på TUR-mässan. 
Dock blev observationerna relativt ostrukturerade väl på plats då TUR-mässan är stor och 
välbesökt. Det var många besökare som ville tala med informatörerna i montrarna, och 
atmosfären var relativt stressig, vilket försvårade vår strukturerade observationsteknik. Trots 
detta gav observationerna ett bra resultat. Vi fick bra information, broschyrer och dessutom 
insåg vi tidigt i vår undersökningsprocess att Stockholm skärgård marknadsförs i ytterst liten 
utsträckning till en internationell marknad. De arbetar fortfarande med att etableras på den 
nationella marknaden. Endast en av representanterna på mässan; Magnus Alm från Visit 
Skärgården/Scandinavian Islands, visste om att vi skulle besöka mässan. Vi observerade 
därför deras monter och pratade med kollegor till Alm innan vi presenterade oss. Även här 
använde vi oss av en indirekt observationsteknik enligt Andersens benämning.   
 
Vi har tidigare förklarat att en ”empirisk mättnad” skapades succesivt genom våra intervjuer, 
och vi insåg att fler intervjuer inte hade gett en djupare förståelse kring Stockholms skärgårds 
exportmognad. Däremot är vi medvetna om att fler observationer i Stockholms skärgård hade 
kunnat ge oss en konkret bild över Stockholms skärgård och de förbättringar som måste göras 
för att möta en internationell marknad. Men att de flesta ställena var stängda i skärgården 
under våra observationer i april, kanske trots allt var en tydlig bild i sig. Därför hävdar vi att 
den bild som våra respondenter målat upp för oss i intervjuerna är en verklig och pålitlig bild 
att utgå från.   
 
Sekundärdata  
Vår sekundärdata består av flera olika typer av publikationer; facklitteratur som böcker och 
vetenskapliga artiklar, rapporter, trendanalyser, statistiska undersökningar, tidningsartiklar, 
information från hemsidor och pressmeddelanden. Merriam (2009) poängterar att 
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sekundärdata inte är producerad för forskarens undersökning och dess syfte, därför är det 
viktigt att välja ut relevant data. Viss fakta kan vara uppseendeväckande och intressant, trots 
detta är det viktigt för forskaren att göra denna avgränsning och hålla sig till ämnet. Då vårt 
valda ämne är relativt outforskat vetenskapligt sett men relativt omskrivet och 
uppmärksammat medialt sett, fann vi ständigt uppseendeväckande information som hade varit 
intressant att undersöka vidare. Men för att hålla oss till ämnet var vi noga med att exkludera 
all information som inte var kopplad till uppsatsen syfte.  
 
Silverman (2005) menar att sekundärdata, i form av texter och dokument, utgör en bra 
bakgrund för det som forskaren ämnar undersöka. Då vi har en induktiv ansats i vår 
undersökning gav intervjuer och observationer en mer distinkt bakgrund än många av de 
publikationer vi läste. Däremot kunde all sekundärdata komplettera bakgrunden som ledde till 
en djupare förståelse i ämnet. Både Silverman (2005) och Merriam (2009) framhäver vikten 
av att noga granska trovärdigheten i sekundärdata som forskaren använder sig av, då den 
framställts av någon annan. Vi har kritiskt granskat alla källor vi använt oss av, men inser att 
det ibland är svårt att vara helt objektiv i sin bedömning. Vi har i första hand använt oss av 
vetenskapliga böcker och artiklar som universitetsbiblioteket i Kalmar kunde bistå med, inom 
ämnena skärgårdsturism, destinationsutveckling, destinationsmarknadsföring och export. Det 
har dock varit svårt att hitta uppdaterad statistik kring den svenska besöksnäringen. Därför har 
vi varit tvungna att vända oss till mindre vetenskapligt granskade källor. Trots detta anser vi 
att alla dessa källor är tillförlitliga källor; Regeringskansliet, Tillväxtverket, 
Näringsdepartementet, VisitSweden och välkända resemagasin.  
 
2.3 Tillförlitlighet och giltighet 
 
Eftersom den kvalitativa studien bygger på förståelsen av ett ämne, finns det gott om 
utrymme för forskarens egna tankar och tolkningar. May (2001) menar därför att det är svårt 
för kvalitativa studier att hävda en hög tillförlitlighet, det vill säga att de tolkningar som 
forskaren gör är riktiga och uppenbara. Bryman och Bell (2005) förklarar dessutom att 
tillförlitligheten i en kvalitativ studie är problematisk på grund av att den verklighet som 
forskaren undersöker ständig förändras. Detta innebär att de tolkningar som forskaren gör kan 
tolkas på annat sätt vid ett senare tillfälle och det är svårt att säkerhetsställa verklighetens 
riktighet. Då vi var medvetna om dessa tillförlitlighetsproblem som uppstår i en kvalitativ 
studie, fann vi skäl för återkoppling till våra respondenter. Tillsammans med transkriberingen 
av intervjuerna, skickade vi en förfrågan till respektive respondent. Vi frågade om 
respondenten ville läsa den färdiga uppsatsen innan vi publicerade den. Vi tolkar vårt 
handlingssätt som det som Hammersley & Atkinson (2007) kallar för respondentvalidering, 
att de personer som deltagit i undersökningen får läsa och ta ställning till om resultaten enligt 
dem är korrekt sammanställda och trovärdiga. Dock var det endast en av respondenterna som 
ville godkänna våra tolkningar av hans resonemang. De resterande respondenterna har därför 
inte läst uppsatsens resultat och det kan finnas en risk att de anser att vi misstolkat deras 
resonemang.      
 
May (2001) förklarar att giltighet även kallas för validitet, och innefattar bland annat hur 
relevansen av den verklighet som undersökts, för att uppnå studiens syfte. För att upprätthålla 
relevansen i den undersökta verklighet som vår studie bygger på, utgick vi från vissa ämnen i 
intervjuerna med våra respondenter. Respondenterna fick resonera fritt kring dessa ämnen, 
vilket stundtals innebar att den röda tråden gick förlorad, och giltigheten försämrades. Vi var 
därför noga med att exkludera allt material från intervjuerna som var irrelevant för uppsatsens 
syfte, efter vi transkriberat och tolkade vårt material. Andersen (2008) menar att en studies 
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giltighet även baseras på hur tydliga kopplingarna är mellan empiri och teori. Att teorier och 
modeller används på ett passande sätt och beskriver den verklighet som har studerats. Bryman 
och Bell (2005) kallar detta för intern validitet. För att stärka studiens interna validitet har vi i 
möjligaste mån arbetat med uppdaterade teoretiska källor, främst i form av vetenskapliga 
artiklar. Då både skärgårdsturism och exportmognad inom turism är outforskade ämnen fick 
vi tolka vårt insamlade material genom angränsande teorier, exempelvis 
destinationsutveckling, destinationsmarknadsföring och export inom tjänstesektorn. Trots 
detta anser vi att det varit relativt enkelt att hittat en bra koppling mellan vår empiri och teori, 
vilket tyder på en bra giltighet i vår studie. Den externa validiteten handlar om i vilken 
utsträckning resultatet är överförbart till andra situationer och undersökningsobjekt, graden av 
generaliserbarhet (Bryman och Bell 2005). Flera Svenska turistdestinationer står inför 
liknande svårigheter i sin anpassning mot en internationell marknad som Stockholms skärgård 
gör. Därför anser vi att delar av vårt resultat är generaliserbart. Det finns dock flera aspekter 
som gör att helheten av vårt resultat inte kommer kunna generaliseras. Turismen organiseras 
på olika sätt i hela Sverige. Dessutom har skärgårdsturismen många unika särdrag, som 
innebär fokus på områden såsom sjötrafiken naturskyddade områden. Således kan vårt resultat 
endast nyttjas inom andra skärgårdsmiljöer.  
 
2.4 Kunskapsproduktion 
 
Vid beslut om uppsatsämne fann vi marknadsföring av skärgårdsturism intressant då ämnet 
verkad outforskat. Vi fann detta märkligt då vi ansåg att skärgårdsturism var en relativt 
etablerad turismform i Sverige. Vi ville undersöka hur etablerat den svenska 
skärgårdsturismen är internationellt. Vi kontaktade bland annat organisationen Visit 
Skärgården, en organisation som arbetar med skärgårdsturism i Stockholm och kom då i 
kontakt med Karl-Erik Strand. Enligt Johannessen och Tufte (2003) karakteriserar detta 
tillvägagångssätt en induktiv ansats. Vi möttes av positiva reaktioner från personal på Visit 
Skärgården som uppmuntrade vårt ämnesval och beredvilligt ställde upp på intervjuer och 
delgav oss material. Det var Karl-Erik Strand som introducerade oss för infallsvinkeln; 
exportmognad inom skärgårdsturism, vilket vi fann intressant och gjorde till uppsatsens syfte.  
 
Efter en omfattande empirisk datainsamling sökte vi förståelse för vårt forskningsområde i 
teorier kring marknadsföring, export och turism. En deduktiv ansats föll bort naturligt då det 
inte fanns tillräckligt med befintlig teori inom ämnet. Enligt Andersen (2008) kan man se på 
vårt empiriska material som det instrument vi använder för att styra kunskapsproduktionen. 
Då vi skulle genomföra våra intervjuer hade vi föreställningar om tänkta ämnen som vi sökte 
få respondenterna att tala kring. Utifrån vår insamlade primärdata kunde sedan ämnen och 
viktiga aspekter plockas fram. Dessa avgjorde vilka kategorier vår uppsats skulle byggas 
kring. På så sätt har empirin varit överordnad vår struktur. Det empiriska materialet är 
stommen i vår uppsats och det som i huvudsak präglar våra kategorier. Respondenters 
välvilja, ärlighet och öppenhet i intervjuer har bidragit starkt till vår rika empiri. Vi vill att det 
ska framgå att uppsatsen riktar sig till aktörer inom besöksnäringen då vårt mål med 
uppsatsen är att skapa kontakter med näringslivet vi ämnar arbeta i. Vi sökte därför ett gott 
samarbete med de organisationer som deltar i vår studie och vi vill leverera en användbar 
undersökning i slutändan.  
 
Vi vill visa på en medvetenhet om den kritik som akademiker och forskare har angående vissa 
av de metodval vi har arbetat efter. Bryman & Bell (2005) påpekar svårigheten med 
trovärdighet då forskare tillämpar en kvalitativ ansats med intervjuer som informationskälla. 
De menar att forskarna skapar en relation till respondenterna och att det ofta resulterar i 
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vinklade svar och en okritisk analys. Det är också svårt att få tyngd i resultatet eftersom 
intervjupersonerna är få och oftast utvalda efter forskarens tycke och smak. Vi tar självklart 
hänsyn till den kritik som finns och vi har försökt uppnå distans till våra metodval genom att 
ha ett integrerat kritiskt angreppssätt i metodkapitlet. Vi är medvetna om att vi inte kunde 
förhålla oss kritiska gentemot den information som respondenterna gav oss, då vi ännu inte 
hade fördjupat oss i teoretisk kunskap. Så som Bryman och Bell påpekar upptäckte vi 
svårigheten i att hålla distans till respondenterna, då vi blev positivt överraskade och mycket 
tacksamma för den tid och det material de avsatte för oss. Vi är medvetna om att detta kan ha 
resulterat i vinklade svar och en okritisk analys, även om vår avsikt självfallet är att kritiskt 
återge och analysera intervjumaterialet. I och med att vi, i de flesta fall, inte själva valde 
intervjuobjekten, anser vi oss kunna bemöta Bryman och Bells kritik angående att val av 
intervjuobjekt gjordes efter tycke och smak.  
 
Vi är medvetna om att vår breda frågeställning innebär ett högt sidantal, och att även 
upplägget på uppsatsen, dispositionen, bidrar till uppsatsens längd. I efterhand inser vi att vi 
kunde ha gjort forskningsfrågan snävare och att en annan disposition skulle ha varit mer 
effektiv för oss. En disposition med en integrerad analys hade minskat sidantalet vi anser 
dock att vår befintliga disposition är enkel för läsaren att följa, då indelningen av empiri och 
teori är tydlig. Vår uppsats är disponerad så att det introducerande kapitlet om 
skärgårdsturism och de informativa kapitlen om destinationsutveckling och 
destinationsmarknadsföring ska leda fram till kapitlet om exportmognad. Vårt mål med 
dispositionen är att ge läsaren en förståelse för innebörden av skärgårdsturism och sedan hur 
nyckelaktörer inom Stockholms skärgård på olika sätt arbetar med att göra skärgårdsturismen 
exportmogen på internationella marknader.         
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3. SKÄRGÅRDSTURISM 
 
 
Följande huvudrubrik är indelad i tre rubriker och utgår från vår forskningsfråga: ”Hur 
arbetar Stockholm skärgårds nyckelaktörer med destinationsutveckling och destinations- 
marknadsföring för att attrahera fler internationella besökare”. Först redovisas vår 
empiriska datainsamling som främst består av primärdata från våra intervjuer men även viss 
sekundärdata som tidningsartiklar och turistbroschyrer. Därefter presenteras vår teoretiska 
förankring av Skärgårdsturism. Avslutningsvis tolkas skärgårdsturismen i vår analys och 
diskussion. 
 
 
3.1 Stockholms skärgårdsturism ur nyckelaktörernas perspektiv 
 
En beskrivning av Stockholms skärgård och dess turism 
Stockholms skärgård sträcker sig genom tio kommuner och består av nära 30 000 öar. I syfte 
att informera och uppmuntra turister att besöka skärgården; att ta sig runt, bo, äta samt 
aktivitetsmöjligheter startades verksamheten Visit Skärgården år 2008. Visit Skärgården drivs 
av den ekonomiska föreningen Öppen Skärgård vars syfte är att skapa en livskraftig skärgård 
året om, bland annat genom att förlänga turistsäsongerna (Visit Skärgården, 2011). Strand12 
framhåller Bisse Alm som den verkliga eldsjälen bakom Visit Skärgårdens resebyrå, och 
menar att resebyrån är en viktig informationspunkt för turisterna. B, Alm13 förklarar att 
marknadsplatsen på attraktiva Strandvägen, Kajplats 18, i Stockholm inneburit flera fördelar 
för Visit Skärgården. B, Alm menar att skärgården behöver en marknadsplats året runt, som är 
beläget på ett välbesökt ställe inne i Stockholm.	  B, Alm poängterar att såväl svenska som 
internationella turister inte vet vad skärgården är för något. Hon menar att Stockholms stora 
resebyrå, som drivs av Stockholm Visitors Board, endast framhäver ett ytterst litet område av 
Stockholms stora skärgård. Detta har gjort att turister bara reser inomskärs och besöker 
exempelvis Vaxholm14 och tror att de sett Stockholms unika skärgård. Hon menar att 
besökare bör uppmuntras att ta sig längre ut eftersom det är utomskärs som den riktiga 
skärgården ligger. Hon menar att kunskapen om vad som ligger utomskärs är mycket låg, och 
detta beror på att skärgårdens näringsidkare och kommuner varit dåliga på att marknadsföra 
sig. Öppen Skärgårds ordförande; Rune Wikström, menar att ambitionen är att Visit 
Skärgården ska bli Sveriges bästa resebyrå (Skärgårdsbryggan, 2008). 
 
B, Alm förklarar att Visit Skärgården initialt vänder sig privatpersoner då de än så länge inte 
har råd att vända sig till affärsresenärer och stora företagsgrupper. Voltaire15 är 
utvecklingsledare i Värmdö kommun, som är en av skärgårdskommunerna i Stockholm. 
Voltaire menar att deras medlemskap i Visit Skärgården är viktigt då skärgården måste arbeta 
med turism på en regional nivå, utanför de kommunala gränserna. Voltaire förklarar att 
Värmdö kommun har många fritidshusägare och dessa definieras också som turister. Utöver 
detta har de många fina konferensanläggningar, därför utgör konferensgästerna en stor del av 
Värmdös besökare. Hon förklarar vidare att de har en del tillfälliga besökare också, mest 

                                                
 
12 Strand Karl-Erik, Stockholm skärgårds representant i Scandinavian Islands styrgrupp, intervju 2011-04-13. 
13 Alm Bisse, VD Visit Skärgården, intervju 2011-04-27. 
14 Vaxholm är skärgårdens huvudstad och är knutpunkten för båttrafiken i mellanskärgården och norra 
skärgården-Roslagens skärgård.  
15 Voltaire Karin, Utvecklingsledare Värmdö Kommun & Styrelseledamot Öppen Skärgård, intervju 2011-04-29. 
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dagsturister, och att Värmdö behöver bli bättre på att få turisterna att stanna längre. Även 
skärgårdskommunen Haninge är medlemmar i Visit Skärgården. Ragnar16, utvecklingdirektör 
i Haninge kommun, menar att kommunerna lyssnat på skärgårdsbefolkningens allmänna 
missnöje om att de behöver hända något i skärgården. Därför är skärgårdsturism och 
besöksnäringen en bra utväg som skärgårdskommunerna vill främja menar Ragnar.   
 
Steene17 poängterar att skärgårdsturism inte är ett speciellt utbrett begrepp utanför Sveriges 
gränser. Han tror att det beror på att skärgården i sig inte ses som en destination för utländska 
turister. Han menar att de flesta som besöker Sverige kommer för att besöka våra större städer 
eller skogen, det är dessa områden som är magneter och destinationer. Steene förklarar vidare 
att väl på plats, i exempelvis Stockholm, är det inte svårt att få ut turisterna i skärgården, då 
de blir fascinerade över allt vatten Stockholm har. Steene menar att Visit Skärgården har som 
uppgift att göra merförsäljningen; Stockholm är dragplåstret och väl på plats kan Visit 
skärgården erbjuda turisten unika upplevelser. Han menar att detta genererar viktiga pengar 
till skärgårdsregionerna, något som Stockholm stad borde hjälpa till att uppmuntra och arbeta 
för.  
 
Tillgängligheten i Stockholms skärgård 
Det stora problemet med skärgårdsturismen i Stockholm är att det är fullbelagt under 
högsäsongen; sommaren, men tomt på gäster resterande delen av året. Strand menar att 
fenomenet säsongsproblematik är ständigt förekommande inom nästan all turistverksamhet, 
och ett stort problem för skärgårdsturismen i Stockholm. Steene menar att turistverksamheter 
i skärgården bara har satsat på sommarsäsongen och i Sverige är denna säsong nämnvärt kort 
om man jämför med vintersäsongen för exempelvis destination Åre. Strand menar att det 
egentligen handlar om att hitta nya säsonger snarare än att förlänga. Detta kräver ett 
omfattande arbete, då målet är att hitta nya säsonger som en viss målgrupp kan vara 
intresserade av. Dessutom måste skapa bra produkter som gör att turister vill besöka 
skärgården året runt.  
 
Strand förklarar vidare att den hårda säsongsproblematiken innebär lönsamhetsproblem för 
många näringsidkare i skärgården. Ofta sitter de på kapacitet för 12 månader men 
lönsamheten är bara god i två till tre månader. Han menar att detta bidrar till ett annat 
dilemma. Inkommande utländsk turism sker ofta på sensommaren eftersom de ofta har 
semester i augusti och början på september. När de utländska besökarna kommer i augusti har 
det flesta ställena i skärgården redan stängt. Han förklarar vidare att säsongsproblematiken 
även innebär problem på personalsidan, då det är svårt att rekrytera bra servicepersonal till 
arbetsplatser som bara ger säsongsanställningar. Steene menar att en stor problematik ligger i 
att turistföretagen är små och inte kan försörja sig på bara turism, utan har en alternativ 
sysselsättning så som jordbruk, fiske eller pendlar till fastlandet och arbetar.  
 
Larsson18 förklarar att transportföretagen är viktiga aktörer i skärgården, eftersom 
transportföretagen möjliggör för turister utan egen båt att ta sig ut till öarna. Ett av de största 
bolagen är Waxholmsbolaget. De kör i reguljär linjetrafik året om och därutöver har de trafik- 
och taxisamarbete med ett antal privata rederier som förstärker trafiken under högsäsongen. 
Sammanlagt transporterar Waxholmsbolaget över 4 miljoner passagerare per år och ser sig 
själva som den livsnerv som behövs för att hålla Stockholms skärgård och hamn levande och 
                                                
16 Ragnar Martin, Ordförande Scandinavian Islands styrgrupp & Utvecklingsdirektör Haninge kommun, intervju 
2011-04-28. 
17 Steene Anders, Docent i turismvetenskap på Södertörn Högskola, intervju 2011-04-14. 
18 Larsson Mikael, Projektledare Scandinavian Islands, intervju 2011-04-15. 
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tillgänglig för alla; sommargäster, skärgårdsbor och tusentals besökare från hela världen 
(Waxholmsbolaget, 2011). Ett annat viktigt företag som erbjuder transport till och i 
skärgården är; Strömma Turism och Sjöfart. De står bakom Strömmakanalbolaget och 
Cinderellabåtarna som kör turer till flertalet öar i Stockholms skärgård. Deras affärsidé 
poängterar att deras verksamhet är så mycket mer än bara transport. De skapar upplevelser, 
aktiviteter och nöje, för möten och fritid. De vill skapa minnen för livet för både svenskar och 
utländska besökare (Strömma Turism & Sjöfart, 2011).  
 
Steene menar att transportföretagen är ett dilemma för skärgårdsturismen, och att de flesta 
bolagen lägger ner sina rutter under vinterhalvåret. Han förklarar att Waxholmsbolaget måste 
köra vissa sträckor, eftersom de är en del av Stockholms läns landsting, som ansvarar för den 
kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård. Steene belyser dock att han förstår varför det ser 
ut såhär. Han menar att det måste finns ett underlag för att köra under vinterhalvåret, turister 
som vill ut i skärgården under alla årstider. B, Alm är noga med att poängtera att 
Waxholmsbolaget är en av få aktörer som gjort en enorm nytta för skärgården. Hon menar att 
de utger grunden för att någon överhuvudtaget ska kunna ta sig ut i skärgården under vintern, 
då inget annat transportföretag vill köra. Hon förtydligar att de 20 senaste åren har 
Waxholmsbolaget utvecklats till en del av besöksnäringen. Hon visar vinter-broschyrer som 
Waxholmsbolaget finansierat för att informera både boende och turister om verksamheten ute 
skärgården, där alla bokningsbara turistprodukter finns exponerat. Broschyrerna är sedan 
direktlänkade från Waxholmsbolagets hemsida till Visit Skärgårdens hemsida, där besökaren 
smidigt kan boka sin paketresa.  
 
Strand menar att det fortfarande är många svenskar som inte har upplevt Stockholms 
skärgård. M, Alm19 menar att marknadsundersökningar visar på att 70 procent av alla 
stockholmare inte har varit ute i Stockholms skärgård. Strand tror att en av anledningarna till 
att många svenskar inte besökt skärgården har varit att de inte har förstått hur man gör. Han 
träffar ständigt människor som säger att de hört mycket om skärgården, och att de gärna vill 
åka dit, men de vet inte hur. Han menar att det är en apparat att förstå hela logistiksprocessen; 
hur man åker Waxholmsbåtarna, vilka öar man kan nå, hur man gör om man har egen båt eller 
om man vill hyra båt. Han poängterar därför att Visit Skärgården som resebyrå, 
informationspunkt och kommunikationscentral är oerhört viktigt och ett stort framsteg för 
Stockholms skärgård.  
 
M, Alm berättar att skärgården ökat mycket i värde de senaste åren, och många har därför 
insett vilken god vinst på gamla hus och anläggningar. Rika privatpersoner köper upp många 
anläggningar som sedan görs om till fritidshus eller permanent boende och på så sätt 
försvinner tillgängligheten till dessa anläggningar. M, Alm tar Rosenöns konferensanläggning 
som ett exempel, som köptes upp av Skype-miljardären Niklas Zennström för 75 miljoner. 
Den nya ägaren ville inte bedriva konferensverksamhet, utan ville använda anläggningen som 
en privat bostad. Då fick ett 40-tal anställda börja leta efter nya jobb i skärgården. Strand 
menar att detta är mycket olyckligt för skärgårdsturismens utveckling. Bra anläggningar köps 
upp av människor som inte alls arbetar med att utveckla turismen, utan bara söker lugn och ro 
ett par veckor under sommaren. Resterande del av året står anläggningen tom.  
	  
Scandinavian Islands  
Det tidigare nämnda Scandinavian Islands-projektet är en del i att försöka uppmärksamma 
skärgårdsturism internationellt. Scandinavian Islands består av 60 000 öar och skär i 

                                                
19 Alm Magnus, Produktgruppen Scandinavian Islands & Marknad/webb Visit Skärgården, intervju 2011-04-13. 
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Stockholm, Åland och Åbos skärgård. Tanken med Scandinavian Island är att erbjuda 
utländska besökare på unika skandinaviska sinnesintryck. Scandinavian Islands har 400 000 
invånare av vilka 70 000 bor på öar. För att lyckas öka resandet till och i Scandinavian Islands 
måste det finnas ett fungerande samarbete mellan företag, turistorganisationer och resebyråer 
(Scandinavian Islands, pressmeddelande 2010). Strand berättar att Scandinavian Islands från 
början kallades; Projektet Skargarden, och var ett resultat av ett hårt arbete av lobbying 
mellan skärgårdarna i Stockholm, Åbo och Åland. Ragnar förklarar att det under år 2006 till 
2007 pågick ett EU-projekt, där syftet var att enas kring ett lämpligt destinationsvarumärke 
som alla tre skärgårdarna gemensamt kunde marknadsföras under internationellt. Ragnar 
förklarar vidare att det var ett omfattande varumärkesarbete men tillslut enades man om 
namnet; Scandinavian Islands. Strand berättar att projektet började utveckla verktyg som 
möjliggjorde gemensamma produkter och marknadsföring, och den första plattformen 
”www.scandinavianisland.com” lanserades. Strand förklarar vidare att de år 2008 ansöktes 
om ett nytt EU-projekt, ett så kallat interReg projekt, där huvudsyftet var att marknadsföra 
destinationsvarumärket på tre viktiga målmarknader; Tyskland, Nederländerna och 
Storbritannien. Ansökan beviljades och projektet “Branding Scandinavian Islands” pågår fram 
till 2012-06-30.  
 
Under våra intervjuer diskuterar samtliga respondenter säsongsproblematiken inom 
skärgårdsturism och uttrycker en vilja om att förlänga säsongerna. Larsson menar att de 
utländska besökarnas resande till skärgården kan förlänga säsongerna, då de kan ha ett 
intresse av att besöka skärgården under andra årstider än sommaren. Han pratar om att 
skridskotokiga holländare gärna kommer till skärgården under vintern. Han berättar att 
holländarna höll sitt skridskomästerskap i Stockholms skärgård förra året, då de inte hade 
någon is i Holland. Problemet var dock att nästintill inget var öppet i skärgården. Även 
Ragnar tror att utländska besökare kan förlänga säsongerna för Stockholm skärgårdsturism, 
dock menar han att holländare förmodligen också tycker om att vara lediga när det är sommar. 
Men sedan behöver semestern inte infalla exakt under samma veckor som den gör för 
svenskarna. Steene belyser att turistföretagare ofta blir hemmablinda och har svårt att ändra 
perspektiv, och inte betraktar vissa aspekter som fördelaktiga, även om de skulle vara 
fördelaktiga för en internationell marknad. 
 
Larsson tror att Scandinavian Islands-projektet är bra för Stockholms skärgård, då det kan 
höja kompetensen kring att nå ut på en internationell marknad samt alla förberedelser som 
krävs för att möta de utländska besökarnas krav. Larsson, Strand och Steene menar att de 
utländska turisterna ofta har andra krav än de nationella besökarna. De utländska besökarna 
har ofta större krav på bland annat bekvämligheten och tillgängligheten. Strand menar att 
projektet ger ett erfarenhetsutbyte och kunskapsutbyte. Han menar att både Åland och Åbo 
ligger före Stockholm i sin utveckling av skärgårdsturismen. Steene förklarar att 
Ålänningarna alltid har arbetat med turism och turismen är en av deras basnäringar. Åbo har 
också jobbat länge med turism, och tack vare detta kan Visit Skärgården få mycket nya inputs 
menar Strand. Trots att Stockholms skärgård ligger lite på efterkälken, poängterar Strand att 
Visit Skärgården också bidrar med inputs till projektet. Han menar att Visit Skärgården har en 
oerhört engagerad, kreativ och kunnig personalstyrka.	  	  
	  
Steene menar att det idag sker en utveckling i Stockholms skärgård, mycket tack vare Bisse 
Alm och Visit Skärgården. Han menar att skärgårdsturismen ser innovativ ut och att den 
sannolikt kommer att klara sig bättre och bättre. B, Alm poängterar att Visit Skärgårdens 
styrka ligger i att alla medlemmar strävar mot samma mål; öppna upp skärgården och se till 
att den överlever. För att skapa en förståelse av vårt insamlade material från Stockholm 
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skärgårds nyckelaktörer presenteras under nästa rubrik vetenskaplig teori inom ämnet 
skärgårdsturism och närliggande teoretiska ämnen.	   
 
3.2 Skärgårdsturism ur ett teoretiskt perspektiv 
 
En beskrivning av skärgårdsturism 
Bohlin och Elbe (2007) menar att det finns många definitioner av turism. Enligt FNs 
världsturistorganisation, World Tourism Organisation, definieras turism som ” Människors 
aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid 
än ett år för fritid, affärer eller andra syften.” (Tillväxtverket, 2010). Bohlin och Elbe (2007) 
menar att begreppet turism vanligtvis delas in i olika kategorier efter resenärerna och deras 
motiv med resan. Vanliga indelningar brukar var; om resan sker på fritiden eller i arbetet, hur 
lång resan är och hur länge resenären är borta. Bohlin och Elbe menar vidare på att 
internationella turister definieras: ”resenärer som korsar minst en nationsgräns”. Kamfjord 
(2002) särskiljer tre typer av turismaktiviteter; affärsresor, kurs-och konferensresor samt 
semester och fritidsresor. Kamfjord menar att semester- och fritidsmarknaden består av 
privatresenärer och deras behov. Kamfjord menar att privatresenärernas önskningar och motiv 
inte alltid är så lätta att förstå. Kamfjord beskriver att privatresenären som åker på en 
tematiserad semester- eller fritidsresa söker ett visst innehåll i sin resa, den är oftast baserad 
på hobby, yrke, hälsa eller livsåskådning. Baserat på detta menar vi att skärgårdsturism, kan 
definieras som en tematiserad semester- eller fritidsresa. Kamfjord anser att den tematiserade 
turismindustrin innebär oändliga möjligheter för producenter inom besöksnäringen att ingå 
olika allianser med aktörer och organisationer på temaområdena.  
 
Saltzman (se Ek och Hultman, 2007) skriver att skärgård idag, i många sammanhang, har 
kommit att bli synonymt med avkoppling, frihet, tradition, sommar och idyll. För många 
människor fungerar skärgården som en fysisk och idémässig tillflyktsort från stadslivets 
stress, rotlöshet och miljöproblem. Svenska skärgården framställs ofta som rum för 
rekreation, upplevelser och drömmar. William (se Sandell och Fredman 2010) menar att 
turism i landsbygden är fundamentalt inom den så kallade ”outdoor-turismen”, som ofta 
kopplas samman med rekreationsrelaterad turism och natur- och aktivitetsrelaterad turism. 
Sandell och Fredman (2010) menar att Sverige som land har oändliga möjligheter att utveckla 
denna typ av turism. Vi tolkar resonemanget som att Stockholms skärgård har bra 
förutsättningar för att utveckla sin ”outdoor-turism”, rekreationsrelaterade turism och natur- 
och aktivitetsrelaterade turism. 
 
Saltzman (se Ek och Hultman, 2007) beskriver att det under 1950-, 60- och 70-talen byggdes 
fritidshus i stor omfattning i alla skärgårdsområden i Sverige. Fritidshusen var länge till 
största delen relativt enkla stugor utan bekvämligheter som el och rinnande vatten. Enkelheten 
sågs som en del av charmen och det mer naturnära boende fick ge prägel åt ett mer 
okomplicerat umgänge än i den ordinarie bostaden. Saltzman menar dock att gränsen mellan 
fritidsboende och permanentboende håller på att suddas ut idag, tidigare åretruntbostäder görs 
om till fritidshus och sommarstugor utrustas för att kunna användas en allt större del av året. 
Dessutom ägs många fritidshus av utländska besökare som upptäckt charmen i de svenska 
skärgårdarna.  
 
Enligt Saltzman (se Ek och Hultman, 2007) är cirka 80 000 personer folkbokförda i 
skärgårdsmiljö, om man räknar såväl öbor som bofasta på kustnära fastland i 
skärgårdsområdena. Detta utgör mindre än en procent av Sveriges hela befolkning. 
Glesbygdsverket konstaterade år 2003 att de mest expansiva glesbygderna i Sverige är 
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skärgårdsområden, främst Stockholms och Göteborgs skärgårdar där antalet folkbokförda 
under de senaste fem åren har ökat. Saltzman (se Ek och Hultman, 2007) föreslår att det kan 
ses som ett led i sökandet efter det goda livet, som framstår som något av en trend idag. 
Fritiden har kommit att präglas alltmer av njutning och avkoppling för kropp och själ, i form 
av mat och dryck, hälsovårdande aktiviteter och inspirerande miljöer för ökad livskvalitet.  
 
Säsongsproblematiken inom besöksnäringen 
Under våra intervjuer diskuterade flertalet respondenter den svåra säsongsproblematiken inom 
skärgårdsturismen. Lundmark (2006) menar att turism ofta är säsongsbetonat i Sverige. 
Lundmarks studie baseras på kommunerna Malung och Åre, där skidturismen är stor under 
vintern. Studiens resultat visar att cirka 25 procent av all personal i Malung och Åre kommun 
är säsongsarbetare. De flesta kommer från storstäderna Stockholm och Göteborg. Detta har 
lett till att Malung och Åre kommun inte tjänar så mycket på sin besöksnäring som de hade 
gjort om personalen varit folkbokförda i kommunerna och bott kvar där permanent. Eftersom 
personalen ofta är folkbokförd på andra orter betalar de sin skatt där. Därför menar Lundmark 
att kommunerna borde arbeta för att få den säsongsarbetande personalen att stanna kvar. Ett 
sätt är att skapa jobb för personalen under hela året, och detta kan göras genom att utveckla 
nya säsonger, så turister vill besöka kommunerna även under sommarhalvåret.   
 
Buhalis (2000) framhäver att den svåra säsongsproblematiken inom besöksnäringen kan lösas 
genom att hitta andra kundsegment än de självklara som redan finns på destinationen. Buhalis 
menar att turistföretagen måste vara kreativa i denna process, och inte bara leta efter ”de 
vanliga” kundsegmenten. De kan exempelvis arrangera specialarrangemang under 
lågsäsongen, såsom festivaler eller event med olika teman. Buhalis menar att 
marknadsundersökningar är ett måste för att kunna identifiera de nya kundsegmenten. Det är 
även viktigt att aktörerna på destinationen går samman och koordinerar dessa 
marknadsundersökningar, då olika aktörer kan bidra med olika typer av information. På detta 
sätt menar Buhalis att destinationen kan få ett mer jämt besöksflöde, under hela året.  
 
Under följande rubrik diskuterar och analyser vi vårt insamlade material och de teoretiska 
källorna, för att skapa en förståelse av vad skärgårdsturism är, samt hur skärgårdsturismen ser 
ut i Stockholms skärgård.    
 
3.3 Diskussion och analys 
 
Skärgårdsturismen i Stockholms skärgård 
Steene20 hävdar att skärgårdsturism är ett okänt begrepp utanför Sveriges gränser, men en 
etablerad form av turism inom Skandinavien. B, Alm21 hävdar dock att skärgårdsturism inte 
är speciellt utbrett begrepp i Sverige. Saltzman (se Ek och Hultman, 2007) skriver att 
skärgården i många sammanhang blivit synonymt med avkoppling, frihet, tradition, sommar 
och idyll. Vi tolkar Steenes och B, Alms motstridiga resonemang som att många svenskar har 
en bild av Stockholms skärgård, däremot är det kanske inte så många som faktisk besökt 
skärgården. Utgår vi från oss själva, besökte en av oss forskare Stockholms skärgård för första 
gången under våra observationer i våras. Trots detta hade vi båda en uppfattning av 
Stockholms skärgård och förknippar skärgården med Saltzmans (se Ek och Hultman, 2007) 
ovanstående associationer. Detta kan ses som att Stockholms skärgård i alla fall finns 
etablerad i våra tankar som en potentiell turismaktivitet. Men vi inser att Stockholms skärgård 

                                                
20 Steene Anders, Docent i turismvetenskap på Södertörn Högskola, intervju 2011-04-14. 
21 Alm Bisse, VD Visit Skärgården, intervju 2011-04-27. 
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inte bara kan finnas etablerad i människors tankar, utan faktiskt måste etableras som en 
självklar turistdestination.  
 
Vi hävdar att skärgårdsturism kan definieras som en tematiserad semester- eller fritidsresa. 
Vårt argument baseras på Kamfjords (2002) teori om att privatresenären som åker på en 
tematiserad semester- eller fritidsresa söker ett visst innehåll i sin resa. Resan är oftast baserad 
på hobby, yrke, hälsa eller livsåskådning. Vi anser att Stockholms skärgård kan bli bättre på 
att tydligt basera sin turism kring olika utomhus aktiviteter, så folk förknippar det med något 
mer än bara avkoppling, frihet, tradition, sommar och idyll. Williams och Hall (2002) menar 
att turism i landsbygden är fundamentalt inom den så kallade ”outdoor-turismen”, som ofta 
kopplas samman med natur- och aktivitetsrelaterad turism. Sandell och Fredman (2010) 
menar att Sverige som land har oändliga möjligheter att utveckla sin ”outdoor-turism” på 
grund av all natur. Kamfjord (2002) belyser att den tematiserade turismindustrin innebär 
oändliga möjligheter för producenter i näringen att ingå olika allianser med aktörer och 
organisationer på temaområdena. Vi anar att det är denna möjlighet som organisationen Visit 
Skärgården har insett och att det är därför som de försöker samordna de olika producenterna i 
Stockholms skärgård under ”samma tak”- de vill skapa en helhet.  
 
Strand22 och M, Alms23 resonemang om att hus och anläggningar ökat drastiskt i värde de 
senaste åren i Stockholms skärgård kan tolkas genom Glesbygdsverkets konstaterande om att 
Stockholms skärgård är en av de mest expansiva glesbygderna i Sverige (Saltzman, se Ek och 
Hultman, 2007). Voltaire menar att fritidshusägarna blir fler i skärgården. Vi tolkar detta som 
både en negativ och positiv utveckling. Vår tolkning baseras på Saltzmans (se Ek och 
Hultman 2007) teori, om att gränsen mellan fritidsboende och permanentboende håller på att 
suddas ut. Att åretruntbostäder blir till sommarhus tolkar vi som en negativ utveckling för 
Stockholms skärgård, då de arbetar för en ”levande skärgård” året om. Men att fritidshusen 
används under en större del av året än bara sommaren, ser vi som en positiv utveckling för 
skärgården och dess turism. Eftersom detta skulle innebära att fritidshusägarna spenderade 
mer pengar i bland annat skärgårdens butiker, restauranger och transportföretagen.  
 
M, Alm och Strand pekar på ett orosmoment, att privatpersoner köper upp 
konferensanläggningar för privat bruk. Detta innebär att bra konferensanläggningar, som är en 
viktig del i skärgårdsturism, stänger ner sina verksamheter. Vi ser ett samband mellan att 
konferensanläggningar görs om till bostadshus och Saltzmans (se Ek och Hultman 2007) teori 
om att fritidshus inte längre är enkla stugor, utan i många fall påkostade boenden med alla 
tänkbara bekvämligheter. Vi tolkar detta som att enkelhet fått en annan betydelse i dagens 
samhälle, där bekvämligheter så som el och rinnande vatten ses som en självklarhet och 
enkelhet endast representerar det estetiska. 
 
Visit Skärgården och Scandinavian Islands-projektet 
Att Stockholms skärgård fått en egen turistbyrå ser vi som nödvändigt och vi är förvånade 
över att detta inte har skett tidigare. Precis som B, Alm, Strand och M, Alm belyser, anser vi 
att Visit Skärgården lyckats skapa en central resebyrå och en viktig informationspunkt och 
kommunikationscentral på Strandvägen i Stockholm. Där kan både lokala, nationella och 
internationella besökare lätt hitta den information som de behöver för att besöka och utforska 
Stockholms skärgård. Från vår intervju med B, Alm tolkar vi det som att Visit Skärgården 
främst satsar på den turismaktivitet som Kamfjord (2002) kallar; semester och fritidsresor, 

                                                
22 Strand Karl-Erik, Stockholm skärgårds representant i Scandinavian Islands styrgrupp, intervju 2011-04-13. 
23 Alm Magnus, Produktgruppen Scandinavian Islands & Marknad/webb Visit Skärgården, intervju 2011-04-13. 
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som främst består av privatresenärer. Voltaire24 menar att Visit Värmdö (Värmdö kommun) 
måste bli bättre på att attrahera privatresenärer som stannar längre än bara över dagen. 
Värmdös medlemskap i Visit Skärgården kan tänkas generera bra förutsättningar för Värmdö 
att lyckas med detta, då Värmdö gemensamt med Visit Skärgården kan utveckla sin turism för 
privatresenärer. Kamfjord (2002) menar att privatresenärernas önskningar och motiv inte 
alltid är så lätta att förstå. Därför tror vi att den samlade kompetens som skaps i Visit 
Skärgården kan hjälpa både turistorganisationer som Visit Värmdö och de enskilda 
turistföretagarna i skärgården att både identifiera rätt målmarknader och sedan även nå ut till 
målmarknaderna.  
 
Värmdö kommuns medlemskap i Visit Skärgården styrker även Voltaires åsikt om att 
skärgårdsturismen måste utvecklas på en regional nivå av samtliga kommuner i Stockholms 
län, genom samverkan. Vår uppfattning är att Voltaire och Värmdö kommun ser de unika 
möjligheter som skärgården besitter ur ett turismperspektiv. Ragnar25 ser Haninge kommuns, 
och andra skärgårdskommunernas satsningar på turism, som en åtgärd för att tysta 
skärgårdsbefolkningens allmänna missnöje. Därför anar vi att Haninge kommuns medlemskap 
i Visit Skärgården handlar mer om en åtgärd för att något måste ske i skärgården, inte på 
grund av de unika möjligheter som vi anser att skärgårdsturismen har i Stockholms skärgård. 
Resonemanget från Haninge kommun är dock stundtals oklart, då Ragnar hävdar att Haninge 
kommun varit en drivande part från Stockholms sida i Scandinavian Island och dess projekt. 
Vi tolkar detta som att Haninge kommun trots allt ser ett potential i skärgårdsturism mot en 
internationell marknad och vill vara med att främja denna satsning. Vår reflektion kan förstås 
genom Buhalis (2000) resonemang, om att turistorganisationer inte bara kan leta efter ”de 
vanliga” kundsegmenten, de måste vara mer kreativa än så. Vi anser att Scandinavian Islands-
projektet kan ses som en kreativ handling. Att en medverkan i projekt kan få 
turistorganisationerna och andra företag att tänka utanför de vanliga kundsegmenten och se 
destinationens möjligheter. Eftersom Åland och Åbo sägs ha lång erfarenhet av den utländska 
besöksmarknaden tror vi, precis som Larsson26 och Strand, att Stockholms skärgårdsturism 
kan utvecklas genom Scandinavian Islands-projektet. Men för att utvecklingen ska lyckas 
måste Visit Skärgården verkligen ta vara på möjligheterna som projektet innebär, så de får ut 
så mycket som möjligt av samarbetet.  
 
Under våra intervjuer diskuterade flertalet respondenter den svåra säsongsproblematiken inom 
skärgårdsturismen. Lundmark (2006) menar att turism ofta är säsongsbetonat i Sverige. Enligt 
Strand innebär säsongsproblematiken lönsamhetsproblem för företagarna samt problem på 
personalsidan. Företagen tvingas anställa sin personal säsongsvis i skärgården, vilket ofta 
innebär att servicekvaliteten hos personalen är bristfällig. Dessutom bosätter sig inte 
personalen i Stockholms skärgård permanent, utan bor där endast temporärt under sommaren. 
Lundmarks (2006) teori om säsongsanställd personal pekar på att kommuner inte tjänar så 
mycket på sin besöksnäring som de hade gjort om personalen varit folkbokförda i 
kommunerna, och därmed skapat skatteintäkter. Därför menar Lundmark (2006) att 
kommunerna borde arbeta för att få den säsongsarbetande personalen att stanna kvar, genom 
att utveckla nya säsonger så turister vill besöka kommunerna året runt. Vi tolkar att Visit 
Skärgården försöker skapa arbeten som varar året om eftersom de alla argumenterar för hur 
viktigt det är att hitta nya säsonger, utöver deras sommarsäsong.  
 
                                                
24 Voltaire Karin, Utvecklingsledare Värmdö Kommun & Styrelseledamot Öppen Skärgård, intervju 2011-04-29 
25 Ragnar Martin, Ordförande Scandinavian Islands styrgrupp & Utvecklingsdirektör Haninge kommun, intervju 
2011-04-28. 
26 Larsson Mikael, Projektledare Scandinavian Islands, intervju 2011-04-15. 
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Steene menar att vissa produkter som en destination erbjuder är mer lämpade för den 
internationella marknaden än den nationella. Därför tror vi att Stockholms skärgård kan lösa 
en del av den svåra säsongsproblematiken genom de utländska besökarna. De måste hitta 
vilka säsonger som olika målmarknader kan vara intresserade av. Larsson pekar på 
skridskotokiga holländare som gärna vill besöka Stockholms skärgård under vintern, 
dessvärre är de flesta ställen stängda då. Vi anar att många av skärgårdens turistföretag 
förutser att alla turister söker efter sommar, sol och bad på sina semestrar, vilket kanske inte 
är så konstigt. Steene menar att man som turistföretagare ofta utgår från vad man själv vill ha 
under sin semester. Buhalis (2000) menar att marknadsundersökningar är ett måste för att 
kunna identifiera de nya kundsegmenten. Eftersom B, Alm menar att skärgården saknar 
omfattande marknadsundersökningar samt saknar de resurser som krävs för att skapa ett bra 
underlag, anar vi att det kan bli svårt för turistföretagen i Stockholms skärgård att identifiera 
nya kundsegment.  
 
Våra observationer i Stockholms skärgård ägde rum i slutet på mars månad. Då upptäckte vi 
att flertalet av turisterna på Waxholmbåtarna var utländska besökare. Dessvärre vet vi inte om 
turisterna bara tog en dagstur ut i skärgården. Trots detta visade våra observationer på ett 
ypperligt tillfälle för turistorganisationer att föröka få turisterna att spendera mer tid i 
skärgården under andra årstider än sommaren. En förutsättning för detta är då självklart att 
hotell, restauranger, butiker och så vidare har öppet. För att inte hamna i denna situation 
menar Larsson att Scandinavian Islands-projektet och dess partners måste hålla en nära dialog 
med näringsidkarna i skärgården och tydligt presentera sina idéer och möjligheter. Vi skapar 
en förståelse av våra observationer samt Larssons och Steenes resonemang, genom Buhalis 
(2000) teori, som menar att aktörerna på destinationen måste gå samman och koordinerar sina 
aktiviteter. Buhalis (2000) hävdar att det är först då som destinationen kan få ett mer jämt 
besöksflöde, under hela året. Vi menar att det finns ingen mening med att Scandinavian 
Islands lockar hit utländska besökare, i hopp om att skapa nya säsonger, om näringsidkarna 
håller sina verksamheter stängda i skärgården. Enligt oss är det för näringsidkarnas skull som 
Scandinavian Islands existerar. Därför måste säsongsförlängningen ske genom en samverkan 
mellan samtliga aktörer. 
 
Genomgående resonemang i tyder på att Stockholms skärgård inte arbetat så mycket med 
turism tidigare, men att ett par kommuner samt organisationen Visit Skärgården och deras 
verksamhet har fått igång en välbehövlig utveckling i skärgården. Även Scandinavian Islands-
projektet har bidragit till utvecklingen i Stockholms skärgårdsturism. I nästa kapitel beskrivs 
hur denna destinationsutveckling går till.  
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4. DESTINATIONSUTVECKLING  
 
 
Följande kapitel är indelat i tre huvudrubriker och utgår från vår forskningsfråga: ”Hur 
arbetar Stockholm skärgårds nyckelaktörer med destinationsutveckling och 
destinationsmarknadsföring för att attrahera fler internationella besökare”. Först redovisas 
vår empiriska datainsamling som främst består av primärdata från våra intervjuer men även 
viss sekundärdata som tidningsartiklar och turistbroschyrer. Därefter presenteras vår 
teoretiska förankring av destinationsutveckling samt olika relationer mellan aktörer på en 
destination. Avslutningsvist tolkas Stockholm skärgårds destinationsutveckling genom teorin i 
en diskussion och analys. 
 
 
4.1 Stockholm skärgårds destinationsutveckling ur nyckelaktörers 
perspektiv  
 
Destinationsutvecklingens komplexitet i Stockholms skärgård 
Voltaire27 menar att man kan se destinationsutveckling på olika sätt. Det traditionella sättet är 
att destinationsutveckling handlar om paketering och marknadskommunikation. Enligt 
Voltaire är det andra sätter att se det från djupet, att verkligen bygga en destination utifrån en 
marknad. Voltaire menar att det sistnämnda sättet är vad ”riktig” destinationsutveckling 
handlar om. Hon menar att det är ett resurskrävande, långsiktigt arbete som kräver 
omställningar av grundläggande funktioner så som; vägar och transporter, avlopps- och 
sophantering, badstränder, parkeringar, hotell och restauranger. Hon förklarar att denna typ av 
destinationsutveckling har de aldrig någonsin medvetet arbetat med i Stockholms skärgård. 
Hon menar att det är först nu som det finns med på agendan. Tidigare har de mest samarbetat 
lokalt kring försäljning, paketering och marknadsföring utifrån de förutsättningar de haft. 
Voltaire menar att den enda rimligt utvecklade destinationen som finns i dagsläget är 
Sandhamn samt möjligtvis Utö och Möja. Hon menar att hela Sandhamns verksamhet byggs 
på att kunna hantera besökare. Därför finns det bra infrastruktur, hotell, restauranger och så 
vidare. Voltaire menar att detta väcker frågan; om Stockholms skärgård ens kan ses som en 
destination, då de aldrig direkt sett sig själva som en enad destination.  
 
B, Alm28 menar att Visit Skärgården är en drivande part i Stockholm skärgårds 
destinationsutveckling, då de arbetar med att samordna skärgårdens olika aktörer under 
samma tak. Trots knappa resurser, tyder mycket på att de har lyckats åstadkomma en hel del 
för skärgårdens utveckling. B, Alm berättar stolt för oss att Visit Skärgården är den största 
medlemsorganisationen i skärgården och att de gått från 25 till 225 medlemmar på bara tre år. 
B, Alm menar att de har arbetat hårt för ett ökat engagemang inom den offentliga sektorn; 
kommuner, länsstyrelse och landsting. Ragnar29 menar att skärgården som region får ett stort 
kommunalt finansiellt stöd även om de inte alltid uppfattar det så.  

 
”Det finns en allmän trötthet inom kommuner, oavsett partibeteckning, på att skärgården och 
skärgårdsbor känner sig misshandlade och känner sig utnyttjade och ska ha mera. Men ärligt 

                                                
27 Voltaire Karin, Utvecklingsledare Värmdö Kommun & Styrelseledamot Öppen Skärgård, intervju 2011-04-29. 
28 Alm Bisse, VD Visit Skärgården, intervju 2011-04-27. 
29 Ragnar Martin, Ordförande Scandinavian Islands styrgrupp & Utvecklingsdirektör Haninge kommun, intervju 
2011-04-28. 
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talat, skulle vi ägna så mycket tid åt människor som bor i tråkiga betongförorter så skulle det 
gå väldigt mycket pengar än vad det gör i dagsläget.”(Martin Ragnar 2011). 

 
Vi tolkar Ragnars uttalande som att skärgården får oproportionerligt mycket uppmärksamhet i 
jämförelse med många andra delar av kommunen, som kanske skulle behöva det finansiella 
stödet ännu mer. Han poängterar att det skulle vara klädsamt om skärgårdsbefolkningen insåg 
att de är en gynnad grupp som kommunpolitiker lyssnar mycket på. Det kommunala stöd som 
sker i skärgården nu, är resultatet av ett hårt tryck från skärgårdsbefolkningen samt ett bevis 
för att politiker anser att det finns ett värde i att bevara skärgården.  
 
B, Alm förklarar att varje medlem i Visit Skärgården betalar ett insatskapital på 1000 kronor 
som berättigar till en andel i föreningen. Utöver detta betalar varje medlem årligen en service- 
och marknadsföringsavgift som baseras på medlemmens omsättning och bransch. B, Alm 
berättar att stora delar av den fasta skärgårdsbefolkningen flyttar till fastlandet då de inte kan 
försörja sig, och öar blir tvungna att stänga sina skolor. På grund av nedläggningen i 
skärgården ökar intresset av att vara medlem i Visit Skärgården även bland organisationer 
som inte arbetar med besöksnäringen, då de ser besöksnäringen som skärgårdens räddning. 
Hon förtydligar att skärgården är precis i början av sin destinationsutvecklingsfas. 
 
Larsson30 menar att den offentliga verksamheten tidigare varit vagt intresserade av 
besöksnäringen i Sverige. Han jämför med Finland och menar att där är det vanligt att 
kommunerna organiserat deras turistutveckling genom regionala turistorganisationer. I 
Sverige ligger utvecklingsansvaret vanligtvis på respektive kommun. Björling31 menar att det 
krävs mycket politik för att få ihop näringslivet och den offentliga sektorn inom en 
destination. Björling ifrågasätter vidare den svenska modellen inom politiken. Han pekar på 
Finland och Danmark som har en mer centraliserad utveckling av besöksnäringen. Han anser 
att Sveriges decentraliserade styrningssätt, gör det svårt för kommuner och regioner att 
samordna och samverka då det blir för mycket olika politiska åsikter. Ragnar menar att 
Finland är betydligt mer politiskt intresserade av storskalighet, statliga och offentliga 
engagemang än vad man är i Sverige. Därför är det lättare att få pengar till regionala eller 
statliga turistorganisationer i Finland än i Sverige.  
 
Strategi2020 
B, Alm framhåller i detta sammanhang den nationella strategin, Strategi2020 som förklaras i 
inledningen, som ett litet genombrott för besöksnäringen. Hon menar att den nya strategin är 
något som många destinationer jobbar med att implementera i deras verksamheter. B, Alm 
pekar på Visit Värmdö som ett lyckat exempel och menar att Värmdö kommun har lyckats 
med strategin på eget initiativ, främst tack vare Karin Voltaire och hennes kompetens. B, Alm 
förklarar att Strategi2020 har sex huvudstrategier som Visit Skärgården försöker jobba ner till 
en regional strategi för Stockholms skärgård.	  B, Alm framhåller att det kommer krävas stor 
samverkan mellan de olika intressenterna, inte bara i skärgården, för att lyckas med de olika 
strategierna. B, Alm förser oss med Strategi2020s handbok, som är framtagen till såväl 
näringens organisationer, destinationer och enskilda företag som inom det offentliga. 
 
Strategi2020 framhäver tre fokusområden. Det första; destinationsutveckling och teman som 
beskriver behovet av att utveckla fler exportmogna destinationer, och stödja de redan 
exportmogna destinationerna till stärkt konkurrenskraft och vidare expansion. Dessutom är 

                                                
30 Larsson Mikael, Projektledare Scandinavian Islands, intervju 2011-04-15. 
31 Björling Maxmikael, Universitetsadjunkt på Linnéuniversitetet Kalmar, intervju 2011-04-19. 
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tematiserade reseanledningar ett viktigt utvecklingsområde för destinationerna. Det andra; 
offensiv marknadsföring och försäljning, innebär att VisitSweden ska kommunicera 
varumärket Sverige internationellt och marknadsför destinationer mot prioriterade målgrupper 
och marknader. VisitSwedens partnerskapsmodell säkerställer att destinationerna arbetar mot 
marknadens krav avseende exportmognad. Det tredje; en samordnad besöksnäring, innebär att 
besöksnäringen måste samordnas för en framgångsrik implementering av den nationella 
strategin. Det är avgörande att näringen sluter upp, att rollerna mellan de ledande aktörerna 
tydliggörs och att uppgifter koordineras, nationellt, regionalt och lokalt (Svensk Turism 
2010). 
 
Hållbar destinationsutveckling i Stockholms skärgård 
Larsson menar att den mest fördelaktiga attraktionen som Sverige har är allemansrätten. Den 
medför stora fördelar då den ses som något helt unikt av de utländska besökarna i Stockholms 
skärgård. Trots denna fördel, menar Voltaire att utvecklingen i skärgården måste ske på ett 
hållbart sätt, både ur ett miljö- och företagsperspektiv. Hon menar att Stockholms skärgård 
inte kan ha turister överallt. Hon framhäver miljön i skärgården som oerhört viktig, då det 
handlar om ett känsligt område som på flera ställen är naturskyddat. Hon anser att det bör 
göras en avgränsning av vilka områden som tål att exploateras, medan de andra måste 
skyddas. Sedan förklarar hon att hållbar utveckling även handlar om att skapa långsiktigt 
hållbara verksamheter. Därför är det viktigt att verksamheterna inte bara är lönsamma under 
högsommaren. Verksamheterna får inte bli ”dagsländor”; att det först satsas på dem och sedan 
går de i stöpet för att det blir för slitsamt för verksamheterna.  
 
Steene32 förklarar att hållbar utveckling ses som en självklarhet på de flesta destinationer i 
Sverige. Han pekar dock på en paradox. Hållbar utveckling innebär att man ska kunna 
använda destinationens resurser under en längre tid, som i sin tur innebär att man inte kan 
slita för mycket på dem. Så samtidigt som man vill öka turismen, måste turismen reduceras 
för att inte slita för mycket på destinationen. Han menar att det gäller att se över hur mycket 
destinationen klarar av; bärkapaciteten, och anser att massturism i skärgården inte är ett 
hållbart alternativ. Strand33 understryker detta och menar att skärgården inte ens ska tänka i 
banorna av massturism. Strand menar att det är en unik natur att ta hänsyn till i skärgården. 
Dessutom är en hållbar utveckling nödvändig om de ska kunna skapa ett bra samarbete med 
de fastboende i skärgården, då många fortfarande är kritiska till turismutveckling. Strand 
berättar att Visit Skärgården har arbetat mycket med att försöka övertyga många fastboende 
om att alla har att tjäna på en försiktigt ökad turism. Det skapar inkomster till alla, även dem 
som inte arbetar inom just turism, då turism genererar skatteintäkter, bygger upp en 
infrastruktur och förbättrar kommunikationer.  
 
Scandinavian Islands 
Det tidigare nämnda Scandinavian Islands-projektet är en del av Stockholm skärgårds 
destinationsutveckling. Ragnar menar att kommunerna, främst Haninge, är drivande parter i 
projektet då de lyssnat på skärgårdsbefolkningens allmänna missnöje om att de behöver hända 
något i skärgården. Larsson menar att Visit Skärgården gick in i Scandinavian Islands-
projektet då de ville samla och utveckla turistnäringen i regionen, då de ansåg att Stockholms 
skärgård inte är redo för export. B, Alm förklarar Visit Skärgården deltagande i projektet på 
ett liknande sätt. Hon menar att de ser projektet mer som ett kompetensprojekt än ett 
marknadsföringsprojekt; Visit Skärgården ska lära sig hur de ska arbeta för att bli 

                                                
32 Steene Anders, Docent i turismvetenskap på Södertörn Högskola, intervju 2011-04-14. 
33 Strand Karl-Erik, Stockholm skärgårds representant i Scandinavian Islands styrgrupp, intervju 2011-03-21. 
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exportmogna. Larsson förklarar att Åbo och Åland har kommit mycket längre i sin 
destinationsutveckling och har exporterats till en internationell marknad länge. Han menar 
därför att Stockholms skärgård har ett ypperligt tillfälle att ta vara på Åbo och Ålands 
erfarenheter genom samarbetet. Larsson förtydligar projektets syfte genom att läsa upp 
projektansökan till EU: 
 

”Skapa ett gränsöverskridande samarbete mellan de medverkande parterna och 
turistnäringen, samla och utveckla turistnäringen i regionen samt att ge turistnäringen i 

regionen en möjlighet att marknadsföra sig internationellt och på så sätt öka kännedomen om 
destinationen” (Mikael Larsson 2011) 

 
Larsson klargör att det formulerades både kvantitativa och kvalitativa mål i projektansökan 
till EU, Larsson själv var dock inte med och utförde ansökan. De kvantitativa målen är att; 
exponera 10 stycken Scandinavian Islands-resepaket i olika internationella 
återförsäljarbroschyrer, få 150 stycken artiklar om Scandinavian Islands publicerade i olika 
europeiska tidningar och öka antalet övernattningar i Scandinavian Islands från 
målmarknaderna med 10 procent jämfört med år 2008. De kvalitativa målen är att skapa en 
fungerande organisation för att utveckla Scandinavian Islands som dessutom är integrerad 
med marknadsföringsorganisationer i området. Öka kooperationen mellan alla 
turismintressenter inom Scandinavian Islands samt att öka kunskapen om och intresset för 
Scandinavian Islands som en tillgänglig resedestination med höga kvalitetstjänster.  
 
Ragnar förklarar att Haninge kommun är lead partner i projektet och är därmed ordförande i 
projektets styrgrupp. Larsson beskriver att huvudparters i projektet är turistorganisationerna 
Visit Skärgården (Stockholm), Visit Åland (Åland), Turku Touring (Åbo) och Väståboland 
stad (Åbo). Resterande partners är de svenska kommunerna Nynäshamn, Haninge, Tyresö, 
Nacka, Värmdö, Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar samt skärgårdsstiftelsen i 
Stockholms län, Uusimaa Regional Council, Ålands landskapsregering och samtliga 
skärgårdskommuner i Finland. Larsson förklarar att projektet finansieras till 75 procent av 
EU-fonden ERDF (Europeiska regionala utvecklingsfonden, via Central Baltic Interreg IV A 
programmet) och till 25 procent av de lokala parterna; kommunerna i Sverige och Finland och 
landskapsregeringen på Åland. Den totala budgeten ligger på 1 213 244 Euro. Att 
kommunerna finansierar en relativt stor del av projektet är enligt Ragnar ett uttryck för en 
politisk vilja att rädda skärgården, slippa lägga ner skolor och annan offentlig verksamhet. 
Ragnar menar att det ”kryllar” inte av bra idéer men att kommunerna ser turism som en av få 
framtidsbranscher. Han anser att projektet syftar till att hjälpa skärgårdarna med 
marknadsföring, kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring inom besöksnäringen. Strand 
beskriver Scandinavian Island-projektet främst som ett marknadsföringsprojekt, men praktiskt 
sett arbetar de med destinationsutveckling då flera parter insett vikten av detta innan de kan 
nå resultat på en internationell marknad.  
 
Destinationsutvecklingen i Stockholms skärgård berör både privata och offentliga aktörer 
samt lokalbefolkningen. Detta innebär många komplexa relationer. I följande del kommer 
därför dessa relationer att beskrivas.  
 
Relationer mellan nyckelaktörer i Stockholms skärgård 
Som tidigare nämnt består skärgården av flertalet intressenter som alla måste inse nyttan med 
att samverka för att skapa en levande skärgård och fungerande turistdestination. Björling 
diskuterar destinationsutveckling och samverkan. Han poängterar att många intressenter inom 
destinationer är förvirrade över vad som är nätverkande, samordning, samarbete och 
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samverkan. Han menar att nivåerna ofta likställs istället för att definiera de olika nivåerna. 
Många tror att det handlar om samverkan bara för att de skapat ett nätverk. Han menar att 
nätverkandet bara är ett första steg i en lång process som följs av samordning, samarbete och 
slutligen samverkan. Björling belyser att företagare på destinationer är intresserade av att 
tjäna pengar som alla andra företagare, och de samverkar först när de ser nyttan med det. 
Björling menar att här ska den offentliga sektorn hjälpa till med samverkan och skapa 
incitament: 
 

“Man skulle kunna säga att om en destination har en viss mängd resurser för utveckling så 
kan man begära in förslag på samverkansprojekt från näringen. Sedan finansierar man till 

exempel fem av dessa projektansökningar och låter olika aktörer samarbeta kring dessa. Just 
att det finns pengar för samarbete, inte mycket, så skapas incitament för samarbeten vilket i 

ett längre perspektiv kan leda till samverkan.”(Maxmikael Björling 2011) 
 
Vi tolkar Björling som att det måste finnas en samverkan mellan den offentliga sektorn och 
näringslivet, att det måste det finnas ett incitament för att näringslivet ska förstå nyttan med 
samverkan. Björling förklarar att flera destinationer har en destinationsmarknadsförings- 
organisation; DMO, som ansvarar för samverkan på destinationen. Björling menar dock att 
DMOs inte är en nödvändighet då det finns destinationer där marknaden klarar av att själva 
samverka på destinationen.  
 
B, Alm menar att den nationella strategin, Strategi2020 som nämns i ovanstående rubrik, 
innebär att intressenterna kan sträva mot gemensamma mål oavsett om det är på nationell, 
regional, kommunal eller lokal nivå. B, Alm förklarar att det i dagsläget inte finns något 
regionalt ansvar för turismutvecklingen i Stockholmsområdet. Detta innebär att det är svårt att 
skapa relationer som kan leda till samverkan. Hon belyser att i andra delar av Sverige har man 
ofta ett Regionförbund som ansvarar för turismutvecklingen. Hon berättar att det nu pågår en 
diskussion om att skärgården och Stockholms stad ska samverka kring turism, som hon ser 
mycket positivt på. Därför ser hon positivt på en spännande tid framöver med politiska 
attitydförändringar gentemot besöksnäringen. Hon menar att skärgården behöver resurser för 
att kunna utvecklas och den behöver intressenter som börjar arbeta i samma riktning.  
 
Voltaire instämmer i att fler och fler inom politiken har börjat inse besöksnäringens betydelse 
och att attityden är väldigt annorlunda idag än tidigare. Voltaire menar att fler kommuner vill 
få till stånd regional samverkan för att bli mer attraktiva som en destination. Voltaire förklarar 
att den offentliga sektorn är en viktig intressent eftersom destinationsutveckling handlar om 
stora investeringar, främst i form av infrastruktur. Därför är det viktigt att alla inom det 
offentliga systemet strävar åt samma håll, annars stannar utvecklingen upp. Voltaire berättar 
om olika regelverk kring plan- och byggfrågor som måste diskuteras innan man slänger sig in 
i en stor investering. Men hon poängterar att man inte får glömma näringslivet och 
befolkningen på platsen i utvecklingen och beslutsfattandet. De måste också våga investera 
och fatta viktiga beslut kring destinationen. Hon menar att det finns ett par privata investerare, 
hon nämner Siggestad gård som ägs av Olof Stenhammar, och H&Ms ägare Stefan Person 
som satsat på att öppna upp Fågelbrolandet. Voltaire förklarar att Värmdö kommun idag 
hanterar sin turismutveckling via Visit Värmdö tillsammans med näringslivet. Hon poängterar 
att det måste finnas en bra relation mellan parterna. Det är ingen idé att kommunen hittar på 
egna saker gällande turismen om de inte har näringslivet med sig. Hon förtydligar att det är 
trots allt näringslivet som ska tjäna på det hela och bygga verksamheten. Hon pekar på vikten 
av att intressenterna ska kunna diskutera med varandra:  
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”Vad är vår riktning, vad vill vi för något, vad vill vi åstadkomma, vem ska göra vad, vad ska 
du göra, vad ska jag göra, vem ska betala för insatserna som vi gör? […] detta ägnar vi 

mycket tid till, därför att verkligen försöka få alla aktörerna i de olika positionerna åt samma 
håll, och det är inte så enkelt.”(Karin Voltaire 2011). 

 
Vi tolkar Voltaires resonemang som att kommunerna kan agera som samordnare mellan de 
olika intressenterna. Sedan måste den verkliga viljan och engagemang finnas i näringslivet. 
 
Många inom skärgårdens näringsliv är småföretagare och Steene menar att fram till de senaste 
åren har det funnits en avundsjuka och missunnsamhet näringsidkarna och skärgårdsöarna 
emellan, när det kommer till turism. De har bara sålt sin egen verksamhet eller ö, och inte 
insett nyttan med att samverka. Steene förklarar vidare att Bisse Alm och Visit Skärgården 
bidragit till att skapa någon form av samverkan i Stockholms skärgård. Han menar att 
näringslivet nu har börjat se synergieffekter i att man har några stora dragplåster. Han 
refererar till det gamla ordspråket; ”Om det regnar på prästen så skvätter det på klockan 
också.”. B, Alm förklarar att det ibland är svårt att skapa relationer mellan intressenterna då 
skärgården saknar statistiska marknadsundersökningar. B, Alm menar att det är svårt att 
argumentera för destinationsutveckling utan ett stabilt underlag, samtidigt som ingen vill 
investera i något utan att veta vilka förutsättningar man investerar i. Som det ser ut i dagsläget 
menar hon att Visit Skärgården inte har de resurser som krävs för att göra de omfattande 
marknadsundersökningar som skulle behövas i Stockholms skärgård. 
 
Relationer mellan nyckelaktörer i Scandinavian Islands  
Strand belyser att Scandinavian Islands-projektet bidragit till ett flertal bra 
marknadsundersökningar ur ett internationellt perspektiv. Larsson beskriver de olika rollerna 
som respektive partner har i Scandinavian Island-projektet. Hans roll som projektledare 
fungerar som en länk mellan styrgruppen och projektgruppen, som i sin tur består av fem 
olika WP; Work-Packages. Han förklarar att WP1 står för projektledning och detta är Larsson 
själv ansvarig över. WP2 är Scandinavian Islands Academy som arbetar med 
produktutvecklingen och exportmognaden, detta ansvarar Visit Skärgården över. Larsson 
beskriver vidare att WP3 står för projektets webbutveckling, och detta ansvarar Väståboland 
över. WP4 är marknadsföringen och detta ansvarar Turku Touring över och WP5 kallas för 
Event Marketing och detta ansvarar Åland för. Larsson förklarar att Ålands marknadsinsats i 
projektet består av en film som är tänkt att marknadsföra skärgården. Han berättar vidare att 
detta var Ålands krav när de klev in i projektet. De ville göra en film med Archipelago Raid, 
en seglingstävling som utspelar sig i den finska, åländska och svenska skärgården. Larsson 
förklarar vidare att respektive ansvarig i de olika WP-grupperna träffas fem till sex gånger per 
år och redovisar sitt arbete samt diskuterar vad som ska göras framöver. Enligt Larsson är 
detta hans tillfälle att samla alla parter och se till så att de är överens, vilket inte alltid är så 
lätt.  
 
B, Alm menar att det är svårt att driva Scandinavian Islands-projektet då alla tre destinationer 
kommit olika långt i sin utveckling samtidigt som de fyra huvudorganisationerna inte har 
samma förutsättningar. B, Alm förklarar att Åbos turistorganisation; Turku Touring, till stor 
del finansieras med offentliga medel. Därmed har de en betydligt stabilare grundfinansiering 
än Visit Skärgården, som endast får in 50 000 kronor om året av de kommuner som är 
medlemmar. Hon poängterar att kommunernas medlemskap inte är en fast förpliktelse och att 
ingen vet hur de tänker nästa år. Ragnar menar att Haninge kommuns serviceavgift på 50 000 
kronor till Visit Skärgården inte är hugget i sten och kan se annorlunda ut nästa år. Det beror 
på vart skärgården är på väg. Ragnar förklarar att Visit Skärgården ändrat inriktning då han 
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tror att Visit Skärgården inte riktigt fått till det önskade samarbete med Stockholm Visitors 
Board, Stockholm stad, Länsstyrelsen och Landstinget, som de hoppats på.  
 
B, Alm förklarar vidare att Åbos turistorganisation Turku Touring kan jämföras med 
Stockholms stora turistorganisation; Stockholm Visitors Board. B, Alm menar att Åbos 
skärgård redan befinner sig på en internationell marknad och ändå ska Stockholms skärgård 
arbeta efter samma agenda. Enligt B, Alm är inte Stockholms skärgårds grundarbete klart än. 
Hon hävdar att Visit Skärgården först måste få till ett samarbete med Stockholm Visitors 
Board och VisitSweden samt förstärka samverkan med skärgårdskommunerna, innan de 
börjar samarbeta med internationella organisationer. Ragnar tror dock att Scandinavian 
Island-projektet medfört att Stockholm Visitors Board intresserat sig för Visit Skärgården 
överhuvudtaget.  
 
Ragnar är inte lika övertygad som B, Alm om att Åland och Åbo kommit så mycket längre i 
sin utveckling och att Stockholms skärgård ligger så långt efter som Visit Skärgården påstår. 
Ragnar har två tankar kring varför Visit Skärgården lyfter fram det hela på detta sätt. Den ena 
kan vara att Visit Skärgården rent faktiskt är en mycket yngre organisation än vad 
motsvarande organisationer är på Åland och i Åbo, och därför har Visit Skärgården en 
ödmjuk framtoning i sammanhanget. Den andra är att Visit Skärgården ser en chans i att få 
finansiellt stöd från kommunerna om de framhäver att Stockholms skärgård är 
underutvecklad. Ragnar menar att det finns ett flertal aktörer i Stockholms skärgård som 
kommit långt med sin utveckling, exempelvis på Utö och Sandhamn. Dessutom är han 
övertygad om att den svenska skärgården matmässigt är bättre än både den åländska och 
finska. Ragnar menar att de fyra turistorganisationerna; Visit Skärgården, Visit Åland, Turku 
Touring och Väståboland, uppfattar att de egentligen inte borde vara med i Scandinavian 
Islands-projektet. Turistorganisationerna har alla nationella agendor för vad de gör i projektet 
och ser projektet som en finansieringsmöjlighet till sina egna organisationer. Ragnar menar att 
ingen av turistorganisationerna egentligen vill samarbeta, men de inser samtidigt att 
destinationerna Åland, Stockholm och Åbo skärgård är okända på en internationell marknad.  
Att vara ledare för denna styrgrupp är det svåraste Ragnar någonsin arbetat med och han 
kallar det för ”notoriskt hopplöst”. Larsson är inne på samma linje och menar att han som 
projektledare aldrig varit med om ett knepigare projekt. 
 
För att skapa en förståelse av vårt insamlade material från Stockholm skärgårds nyckelaktörer 
och deras destinationsutveckling, presenteras under nästa rubrik vetenskaplig teori inom 
ämnet destinationsutveckling samt annan vetenskapligt relaterad teori.	   
 
4.2 Destinationsutveckling ur ett teoretiskt perspektiv  
 
En förklaring av turistdestinationer 
Bohlin och Elbe (2007) förklarar att en plats som utvecklas till ett resmål för turister brukar 
kallas för en destination. Bohlin och Elbe menar att man ofta skiljer på regional utvecklig och 
destinationsutveckling. Det finns aktörer som är beroende av turismen och dessa aktörer är 
oftast intresserade av platsens destinationsutveckling, medan andra aktörer är mer intresserade 
av den regionala utvecklingen. Bohlin och Elbe påpekar dock att i praktiken är det inte lika 
lätta att särskilja regional utveckling och destinationsutveckling. De aktörer som är relativt 
beroende av turisterna kallas enligt Bohlin och Elbe för; turistföretag. Dessa är exempelvis 
hotell, campingplatser, vandrarhem, vissa restauranger och kommersiella attraktioner. Enligt 
Baker och Cameron (2008) måste både interna och externa intressenter vara delaktiga i en 
destinationsutveckling eftersom det inte bara handlar om att öka turismen på en plats. Det 
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handlar även om regional utveckling och ekonomisk tillväxt. Baker och Cameron menar att 
turism ofta används som en katalysator för annan utveckling. Wang (2008) menar att 
destinationsutveckling är en kollektiv insats som kräver olika typer av organisationer i ett 
begränsat geografiskt område.  
 
Bohlin & Elbe förklarar något förenklat att en destination kräver tre saker; attraktioner, 
infrastruktur och ett utbud av stödjande tjänster som möjliggör en vistelse på destinationen. Ju 
attraktivare destinationen är, desto fler turister lockas resa dit. Attraktionerna utgör själva 
kärnan för destinationen. Det finns både kommersiella; attraktioner som erbjuds av företag, 
samtidigt som det finns attraktioner som är fria nyttigheter, exempelvis den svenska 
allemansrätten. Enligt Ahlström (se Sandell och Fredman 2010) är allemansrätten något helt 
unikt i Skandinavien, och medför stora fördelar för bland annat ”outdoor-tourism” eller 
rekreationsrelaterad turism. En studie av Sandell och Fredman (2010) visar på att 
allemansrätten har ett starkt stöd av den svenska befolkningen, trots att många turistföretag 
använder resursen gratis i sina olika turistprodukter. Fast än att svenska folket värnar om 
allemansrätten menar Sandell och Fredman att åsikten kan komma att ändras, om vi inte 
utvecklar våra turistdestinationer på ett hållbart sätt. Författarna pekar på länder som har både 
mycket inhemsk och utländsk turism så som Syd Europa och Nord Amerika, där regler styr 
var man får hajka, bada, tälta, paddla kanot och så vidare. Sandell och Fredman undersökte 
även vad turistföretagen ansåg om allemansrätten, eftersom den omöjliggör för dem att ta 
betalt för vissa attraktioner som turistföretag i många andra länder kan ta betalt för. Men det 
visade sig att även de flesta turistföretagen såg allemansrätten som en fördel snarare än ett 
hinder.  
 
Mowforth and Munt (2006) menar att begreppet hållbar utveckling är grundläggande för 
politiker i dagens destinationsutveckling. Begreppet används även mer frekvent av 
turismföretag som nischar sina erbjudanden mot hållbar turism. Författarna hävdar dock att 
hållbarhet är något som tyvärr många utnyttjar, då de insett hur lätt det är att manipulera 
intressenter genom att använda sig av begreppet. De diskuterar även att man börjat diskutera 
och kalkylera destinationers ”bärkapacitet”. Detta innebär att man kalkylerar hur mycket en 
destination tål genom olika faktorer; fysiskt, ekologiskt, socialt och miljömässigt. Enligt 
Sandell och Fredman bör den offentliga sektorn hålla tydliga riktlinjer för framtidens 
turismutveckling, så den svenska allemansrätten inte äventyras.   
 
Relationer mellan olika aktörer inom en destination  
Bohlin & Elbe (2007) förklarar att de offentliga intressenterna som är involverade i 
destinationens utveckling är ofta folkvalda politiker och de förvaltningar dessa förfogar över. 
De fattar viktiga beslut inom en rad olika områden som på ett eller annat sätt påverkar 
destinationens utveckling. Det kan röra beslut om näringslivsfrågor, investeringar eller 
markanvändning. Politikerna kan representera olika partier och ha olika intressen och 
ambitioner avseende destinationsutvecklingen, vilket kan försvåra destinationsutvecklingen. 
Därefter finns det en rad andra intressenter som har åsikter om platsens utveckling; 
lokalbefolkningen, miljöorganisationer och ideella föreningar.  
 
Vi anser att en fungerande infrastruktur är viktigt för en destination och något som vanligtvis 
den offentliga sektorn ansvarar över och investerar i. Vi anser att infrastrukturen är avgörande 
för en fungerande skärgårdsturism, eftersom turisterna måste ta sig runt i skärgården på något 
sätt. Bohlin och Elbe menar att infrastruktur är grundläggande resurser och system som krävs 
för att ett samhälle ska fungera: vägar, flygplatser, hamnar, järnvägar, energiförsörjning, 
vatten sop- och avloppshantering. Bohlin och Elbe belyser att infrastrukturen måste vara 
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dimensionerad för att täcka även turisternas behov, annars äventyrar man platsens överlevnad 
både som en destination för turister och som boplats för lokalinvånare. De förklarar även att 
destinationens attraktioner måste ha ett utbud av stödjande tjänster; en kringservice som till 
exempelvis hotell, transport med bussar och taxibilar, bensinstationer, livsmedelsbutiker, 
restauranger och annan shopping. Kringservice fungerar inte alltid som stödfunktioner åt 
attraktionerna, utan ibland är det stödfunktionerna som är själva attraktionskraften, 
exempelvis ett spahotell eller en speciell restaurang.  
 
Buhalis (2000) resonerar kring att de olika aktörerna på en destination tillsamman skapar en 
helhet. Han betonar att från turisternas perspektiv så konsumerar de destinationen som om den 
vore en sammansatt upplevelse, ofta utan att inse att varje element av produkten är 
producerad och hanterad av individuella aktörer. Ofta är det små eller mellanstora 
självständiga aktörer som producerar enskilda element, men som i det stora hela blir beroende 
av varandra. Bohlin och Elbe menar att det självfallet finns större turistföretag också. Många 
av hotellen ingår ofta i en större koncern och har svårt att själva bestämma över sin strategi då 
de måste ta hänsyn till koncernens centrala strategi. 
 
Destinationsutvecklingens komplexitet 
Baker och Cameron (2008) och Wang (2008) menar att det är svårt att skilja på 
destinationsutveckling och destinationsmarknadsföring. Svårigheten att skilja dem åt beror på 
en destinations komplexitet, att det är många intressenter som är inblandade i destinationen. 
Utan en fungerande infrastruktur är det till exempel svårt att marknadsföra en turismprodukt 
som en komplett produkt. Detta innebär att det inte finns några destinationer där en enda 
producent har total kontroll över hela destinationen. Utan de måste förlita sig på, eller 
samarbeta med resterande intressenter för att lyckas skapa en fungerande turistdestination. 
Buhalis (2000) föreslår att destinationsmarknadsföring ska vara en strategisk mekanism som 
både inkluderar utveckling, planering och marknadsföring. Bohlin och Elbe (2007) menar att 
det ömsesidiga beroende som finns mellan aktörerna på en destination ofta ger upphov till att 
turistorganisationer bildas. Dessa koordinerar och genomför det gemensamma arbete som 
krävs, bland annat planering, marknadsföring och informerande om destinationen. De har 
dock ingen förmåga att själva besluta om destinationens utveckling eftersom de inte 
producerar turismens produkter. Bohlin och Elbe beskriver att turistorganisationer har 
inflytande men inte kontroll. De är i regel inrättade av offentliga organ, vilka ofta bidrar med 
hela eller delar av turistorganisationens finansiering.  
 
Enligt Buhalis (2000) är destinationer några av de svåraste enheterna att hantera och 
marknadsföra på grund av dess komplexitet och många olika intressenter, ofta med delade 
åsikter om vad som är bäst för destinationen. Därför är det viktigt att alla intressenter får sina 
röster hörda när det kommer till destinationens utveckling; lokalbefolkningen, företagen, 
investerare, turister, researrangörer och intresseorganisationer. Den aspekt som är svår att 
enas om är oftast de allmänna tillgångarna som skog, berg, hav och sjö- landskapet i sig. Ofta 
finns det några intressenter som är giriga och vill använda tillgångarna till kortsiktiga mål och 
struntar i hållbar utveckling. För att undvika en oönskad och okontrollerad 
destinationsutveckling poängterar Mowforth och Munt (2006) vikten av att det lokala 
samhället och dess befolkning är med och kontrollerar destinationsutvecklingen från början. 
Annars finns det en risk att utomstående intressenter tar över destinationsutvecklingen som 
ofta skapar obalans och konflikter på destinationen. De poängterar dock att detta inte är så lätt 
som det låter, eftersom även det lokala samhället och dess befolkning kan ha skilda meningar 
kring destinationsutvecklingen.  
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Mowforth och Munt refererar till en modell; Pretty`s typology of participation (1995), som 
identifierat olika nivåer av lokalbefolkningens deltagande. De fyra första nivåerna; passivt 
deltagande, deltagande genom rådfrågan, köpt deltagande och funktionellt deltagande, är 
nivåer där lokalbefolkningen inte är speciellt involverade i destinationens planeringsprocess. 
Makten tillhör oftast utomstående intressenter och besluten är oftast redan gjorda innan de 
presenteras för lokalbefolkningen. De två sista nivåerna; ömsesidigt deltagande och självstyrt 
deltagande, är nivåer där lokalbefolkningen deltar fullt i planeringsprocessen och har stort 
inflytande i olika utvecklingsfrågor så som exempelvis resursanvändandet. Mowforth och 
Munt menar att man lätt kan tolka modellen; Pretty`s typology of participation, som att ju mer 
lokalbefolkningen deltar, desto stabilare blir destinationsutvecklingen. De menar dock att alla 
inte håller med om den slutsatsen och syftar på de mer bestående aktörer som destinationens 
utvecklingsorganisationer (DMOs), landets regering och andra statliga institutioner. Vi tolkar 
detta som att staten, kommunen och lokalbefolkningen ska vara delaktiga i 
planeringsprocessen för att skapa en bra balans i destinationsutvecklingen samt bra relationer 
mellan de olika intressenterna.  
 
Fyall och Garrod (2005) instämmer i resonemangen kring svårigheterna med 
intressentrelationer och de påvisar att det är många författare som har skilda meningar om hur 
intressenternas samarbete ska kunna fungera och utvecklas. Fyall och Garrod menar att det 
finns en uppsjö olika definitioner av begrepp som; samordning, samarbete och samverkan. 
Long (1997) anser att samarbete endast bör definieras; parter som arbetar tillsammans mot ett 
gemensamt mål. Samordning ska definieras som en process i vilken två eller flera 
organisationer skapar nya, eller använder sig av redan existerande regler och beslut som har 
fastställts för att gemensamt kunna hantera uppgifter.  
 
Himmelman (1997) går än längre i sin definition av ett samarbete mellan intressenter och 
redovisar en modell av olika nivåer på samarbete. Första nivån kallar han för; nätverka, då 
träffas organisationer för att utbyta information om verksamheternas uppdrag och mål, 
ömsesidig nytta. Andra nivån benämns som; samordning, då utbyter organisationer 
information och förändrar sina verksamheter i avsikt att uppnå ömsesidiga fördelar och ett 
gemensamt syfte. Tredje nivån kallar han; samarbete, på denna nivå sker samma utbyte av 
information och förändring av verksamhet för ömsesidiga fördelar som i tidigare steg. Men 
här delar de involverade organisationerna även gemensamma resurser, i avsikt att uppnå ett 
gemensamt syfte. Den fjärde och sista nivån benämner han som; samverkan och på denna 
nivå, utöver detsamma som görs i de tidigare stegen, förstärker även organisationerna 
varandras kapacitet i avsikt att uppnå ett gemensamt syfte. Himmelman betonar betydelsen av 
ett välgrundat förarbete i samtal och nätverkan innan nästa steg kan nås, och han menar på att 
alltför många företag försöker hoppa över några steg och gå direkt på samarbete och 
samverkan.  
 
Fyall och Garrod beskriver vidare att många forskare har försökt göra olika uppdelningar av 
begreppet samarbete. En utbredd uppdelning skiljer mellan olika typer av samarbete baserat 
på samarbetets riktning. Samarbeten kan vara horisontala och förekomma mellan, i andra 
avseenden, konkurrerande företag. De kan även vara vertikala, mellan producenterna av en 
produkt och dess köpare. Samarbeten kan slutligen även vara diagonala, och förekomma 
mellan företag i olika sektorer, branscher och industrier. Spyriadis (se Fyall och Garrod 2005) 
understryker uppfattningen om samarbetets komplexitet genom att belysa att över hälften av 
alla försök till samarbetsförhållanden misslyckas.  
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Då alla definierar samarbete på olika sätt menar Fyall och Garrod att det borde vara bättre att 
använda en mer bred definition av samarbete och helt enkelt acceptera att det kommer 
förekomma en hel del olika former, typer, nivåer och relationer inom samarbetet. Istället för 
att försöka definiera samarbete förespråkar de ”livscykels modeller” där man kan identifiera 
kritiska moment som uppstår i olika steg. Detta resonemang för även Wang (2008) och menar 
att inga samarbeten måste ske i en viss ordning. Wang förespråkar istället en dynamisk och 
ojämn process som fullt naturligt. Wang menar att samarbete, konflikter och kompromisser 
”lever sida vid sida i den verkliga världen”, och att olika ledningsstrukturer ska se till att 
förhandla fram en samverkningsprocess som fungerar på ett lyckat sätt. Wang rekommenderar 
en av alla de modeller som försöker beskriva olika samverkningsprocesser; Caffyn´s (2000) 
”Composite life-cycle model”. Modellen är resultatet av Caffyn´s granskning av 11 olika 
livscykels modeller som tillämpas inom turismsamarbeten. Som modellen nedan visar, 
innehåller den ”sex sammansatta faser”. De fyra inledande faserna representerar projektets 
expanderande period och de två sista faserna representerar projektets avtagande period. Efter 
fas 6 ställs enligt modellen projektet inför ett antal vägval. En sammanfattad illustration av 
modellen presenteras nedan i figur 1: 
 

 
 
Figur 1: Composite life-cycle model.  Källa: Caffyn (2000, se Fyall och Garrod 2005: 181). 
 
De olika faserna karakteriseras enligt följande: Fas 1) Inför partnerskap, Fas 2) Start fas, Fas 
3) Tillväxt, Fas 4) Peak fas, Fas 5) Minskning och Fas 6) Olika vägval. Även Fyall och 
Garrod (2005) framhäver Caffyn´s modell. Fyall och Garrod hävdar att modellen är 
signifikant på grund av sin Fas 6 och de åtta olika vägvalen som fas 6 kan mynna ut i. Caffyn 
argumenterar för att efter nio års verkan, tenderar turismsamarbeten att nå en punkt där syftet 
är antingen underförstått eller tydligt omvärderat. Caffyn föreslår åtta olika vägval: fortsätter 
som förut, då deltagarna ser ett värde i samarbetet. Absorberas till ett större partnerskap, 
antingen med ett bredare fokus eller större geografisk räckvidd. Uppdelat mellan olika parter, 
partnerskap fortsätter fast på olika håll. En organisation tar allt ansvarar, en av de delaktiga 
organisationerna tar över hela ansvaret. Partnerskap fast annan form, partnerskapet intar 
oftast en mer permanent form. Lokala samhället tar över, den offentliga sektorn, lokala 
företagare eller volontärer tar på sig hela ansvaret. Samarbetet delas, då det ger upphov till 
flera olika projekt som antingen samarbetar sinns emellan eller blir helt fristående från 
varandra. Det slutliga vägvalet är att samarbetet upphör helt och hållet. I det slutliga avsnittet 
av detta kapitel; Diskussion och analys, kommer vi använda Caffyn´s modell för att tolkar 
samarbetet kring turismen i Stockholms skärgård.  
 
DMO- mer än bara marknadsföring 
Pike (2008) diskuterar de komplexa relationerna mellan intressenterna på en destination. Han 
belyser att många destinationer utvecklat så kallade DMOs; destinationsmarknads-
föringsorganisation, i försök att stabilisera destinationsutvecklingsprocessen samtidigt som 
man vill skapa ett organiserat samarbete. Kamfjord (2002) menar att DMOs kan ha olika 

Fortsätter som förut 
Absorberas till större partnerskap 
Uppdelat mellan olika parter 
En organisation tar allt ansvarar 
Partnerskap fast annan form 
Lokala samhället tar över 
Samarbetet delas i nya projekt 
Upphör helt och hållet  
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bolagsformer, men en gemensam nämnare är att det ofta står både offentliga och privata 
intressenter bakom tillkomsten av organisationen och att det offentliga bidrar med 
finansiering till organisationen. Bennett (se Baker och Cameron 2008) menar att flexibiliteten 
ofta är låg inom DMOs. De är tröga och sällan lönsamma organisationer, då de är mycket 
byråkratiskt organiserade. Baker och Cameron försvarar dock organisationerna och anser att 
en DMO ska syfta till att göra alla intressenter nöjda, och få en fungerande samordning 
mellan den offentliga och privata sektorn. Baker och Cameron refererar till en studie av 
Prideaux och Cooper (2002) som granskat DMOs i Australien. De kom fram till att oavsett 
vilken struktur en DMO har; medlemskap, offentligt finansierade på lokal eller nationell nivå 
eller en mix av privata och offentliga organisationer, så var resultatet det samma. Nämligen 
att utvecklingen och tillväxten var störst hos de destinationer som lyckats skapa en bra 
relation mellan den offentliga och privata sektorn, både på lokal och nationell nivå. Wang 
(2008) hänvisar till flertalet kända forskare inom ämnet destinationsutveckling (Buhalis och 
Cooper 1998; Fyall och Garrod 2004; Henderson 2001; Saxena 2005) och menar att det är 
allmänt erkänt att såväl den offentliga och privata sektorn ska vara delaktiga i 
destinationsutveckling, eftersom det medför flertalet fördelar.  
 
4.3 Diskussion och analys 
 
Destinationsutveckling på agendan i Stockholms skärgård 
Enligt samtliga respondenter har den offentliga verksamheten först nu intresserat sig för 
besöksnäringen på riktigt i Sverige. Respondenterna framhäver en destinationsutveckling som 
går över de kommunala gränserna och börjar organiseras genom regionala 
turistorganisationer. Vissa indikerar även att det behövs en centralt organiserad besöksnäring 
på nationell nivå. Vi anser att deras resonemang är fullt resonligt och tolkar deras resonemang 
genom Wang (2008) samt Baker och Cameron (2008) som också förespråkar 
destinationsutveckling på regional nivå, eftersom det är en kollektiv insats som kräver olika 
typer av organisationer i ett begränsat geografiskt område. Vi anser därför att en regional 
destinationsutveckling är av stor betydelse om en destination söker attrahera internationella 
besökare.  
 
Baker och Cameron (2008) menar att destinationsutveckling inte bara handlar om att öka 
turismen, utan används ofta som en katalysator för annan utveckling i regionen. Vi tror att 
detta är en viktig del för Stockholms skärgård, inte minst för skärgårdens befolkning. Flertalet 
respondenter pratar om ”besöksnäringen som skärgårdens räddning” och det bästa sättet för 
skärgården att skapa tillväxt. Vi antar därför att Stockholm skärgårds satsning på 
besöksnäring och destinationsutveckling är en del av deras kommunala och regionala 
utveckling. Vårt antagande tolkas genom Bohlin och Elbes (2007) teori om att det ofta är 
svårt att skilja på regional utveckling och destinationsutveckling, då de ofta innefattar liknade 
åtgärder.  
 
I destinationsutvecklingssammanhang framhåller B, Alm34 Sveriges nya nationella strategi, 
Strategi2020, som ett genombrott för besöksnäringen. B, Alm förklarar att Visit Skärgården 
försöker arbeta ner strategin på regional nivå för Stockholms skärgård. En av de viktigaste 
strategierna för Visit Skärgården verkar vara ”Strategi för samverkan mellan privat och 
offentlig sektor”, där Visit Skärgården vill skapa samarbete med: Stockholm stad, 
Länsstyrelsen, Landstinget, Stockholm Visitor Board och VisitSweden. Vi anser att hennes 
resonemang är skäligt och tolkar detta genom Wang (2008); Buhalis och Cooper (1998); Fyall 
                                                
34 Alm Bisse, VD Visit Skärgården, intervju 2011-04-27. 
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och Garrod (2004); Henderson (2001) och Saxena (2005), som alla hävdar att det är allmänt 
erkänt att både den offentliga och privata sektorn ska vara delaktiga i en regions 
destinationsutveckling, eftersom det medför flertalet fördelar.  
 
Visit Skärgården- en central och drivande aktör 
Samtliga nyckelaktörer i Stockholms skärgård anser att Visit Skärgården är en drivande part i 
skärgårdens destinationsutveckling, då de arbetar med att samordna skärgårdens olika aktörer 
under samma tak. Visit Skärgården kan ses som en DMO baserat på Pikes (2008) teori om att 
destinationer ofta utvecklar DMOs i försök att skapa ett organiserat samarbete. Men Kamfjord 
(2002) hävdar att en gemensam nämnare för DMOs är att det ofta står både offentliga och 
privata intressenter bakom tillkomsten av organisationen, och att det offentliga bidrar med 
finansiering till organisationen. Men detta stämmer inte helt överens med Visit Skärgårdens 
situation, då de får ett mycket litet finansiellt stöd från ett fåtal kommuner.  
 
Trots knappa resurser vill vi hävda att Visit Skärgården lyckats åstadkomma en hel del för 
Stockholms skärgårds destinationsutveckling. Att Visit Skärgården gått från 25 till 225 
medlemmar på tre år, tolkar vi som ett ökat intresse av besöksnäringen och 
skärgårdsturismen. Vårt resonemang innefattar även att aktörer i skärgården som inte arbetar 
med besöksnäringen, börjat intressera sig för Visit Skärgårdens verksamhet. B, Alm berättar 
att många aktörer insett att de kan skapa lönsamma verksamheter genom besöksnäringen, som 
exempelvis snickare, elektriker och målare. Vi baserar vårt resonemang på Buhalis (2001) 
teori om att de olika aktörerna på en destination ofta blir beroende av varandra och att de 
tillsammans kan skapa en helhet som i sin tur skapar destinationen.  
 
Diffus handlingsplan för destinationsutvecklingen i Stockholms skärgård 
Vi har tidigare konstaterat att det finns en vilja för destinationsutveckling i Stockholms 
skärgård, men hur processen ska gå till är desto svårare att skapa sig en uppfattning om. 
Bohlin och Elbes (2007) förenklade teori om att en destination måste ha attraktioner, 
infrastruktur och ett utbud av stödjande tjänster som möjliggör en vistelse på destinationen, 
verkar vara den utgångspunkt som flertalet respondenter diskuterar kring, när det kommer till 
att utveckla Stockholm skärgård till en turistdestination. Voltaire35 berättar att Stockholms 
skärgård aldrig betraktat sig själva som en gemensam destination, och hon kan bara peka ut 
ett fåtal skärgårdsöar som kan klassas som destinationer. Flertalet av nyckelaktörerna i 
Stockholms skärgård förklarade för oss att det är först nu som de börjat med 
destinationsutveckling. Dock var det ingen som konkret kunde ge oss exempel på den 
”riktiga” destinationsutveckling som Voltaire pratar om; de grundläggande funktionerna som 
vägar, transporter, avlopps- och sophantering, badplatser. Det är därför inte möjligt för oss att 
analysera hur deras faktiska handlingsplan ser ut kring detta, utan kan bara hoppas på att 
regionen gemensamt skapar en handlingsplan. Vi baserar vårt resonemang på Bohlin och 
Elbes (2007) teori om att de grundläggande funktionerna måste vara dimensionerade för att 
täcka även turisternas behov, annars äventyrar man platsens överlevnad både som en 
destination för turister och som boplats för lokalinvånare. 
 
Destinationsutveckling i skärgårdens naturområden  
Larsson36 belyser att allemansrätten ses som något helt unikt av de utländska besökarna i 
Stockholms skärgård. Larssons iakttagelse kan tolkas genom Ahlströms (se Sandell och 
Fredman 2010) resonemang, om att allemansrätten är något helt unikt i Skandinavien, och 

                                                
35 Voltaire Karin, Utvecklingsledare Värmdö Kommun & Styrelseledamot Öppen Skärgård, intervju 2011-04-29. 
36 Larsson Mikael, Projektledare Scandinavian Islands, intervju 2011-04-15. 
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medför stora fördelar för bland annat utomhusrelaterad turism. Den svenska allemansrätten, 
framhävs som en stor fördel av de samtliga nyckelaktörerna i Stockholms skärgård. Vi tolkar 
nyckelaktörernas resonemang genom Bohlin och Elbe (2007) samt Sandell och Fredmans 
(2010) teori, om att allemansrätten är en fri nyttighet och ofta har en central roll i 
turistföretagens produkter, då produkterna ofta baseras på en naturupplevelse. Sandell och 
Fredman (2010) höjer dock en varningens finger, eftersom den internationella turismen ökat 
kraftigt i Sverige det senaste. De menar att Sverige ska värna om sin allemansrätt genom att 
utveckla turistdestinationer på ett hållbart sätt.  
 
Samtidigt respondenter framhäver betydelsen av hållbar destinationsutveckling i Stockholms 
skärgård. Steene37 och Strand38 menar att hållbar utveckling ses som en självklarhet, och 
massturism är en oacceptabel utveckling i Stockholms skärgårds destinationsutveckling. 
Ovanståendes tydliga ståndpunkt i frågan kring hållbar utveckling, kan förstås genom 
Mowforth och Munts (2006) påstående om att hållbar utveckling är grundläggande för 
politiker och turismorganisationer i dagens destinationsutveckling. Strand tillägger dessutom 
att en hållbar utveckling är nödvändig för att skapa ett bra samarbete med den många gånger 
kritiska lokalbefolkningen i skärgården. Mowforth och Munt (2006) hävdar att 
lokalbefolkningens deltagande är en del av hållbar destinationsutveckling och hänvisar till 
”Pretty`s typology of participation-model (1995)”, som identifierar olika nivåer av 
lokalbefolkningens deltagande i destinationsutveckling. För att tolka hur delaktiga 
Stockholms skärgårdsbefolkning är i destinationsutvecklingen, analyserar vi deras deltagande 
genom ”Pretty`s typology of participation”.  
 
Våra respondenter framhäver alla att deras satsning mot en ökad besöksnäring, främst sker på 
grund av att de vill rädda Stockholms skärgård och dess befolkning från att tvingas flytta 
därifrån. De ser destinationsutvecklingen som en lösning på skärgårdens finansiella 
tillväxtproblem. Besöksnäringen skapar inkomster till alla, även dem som inte arbetar inom 
just turism, då turism genererar skatteintäkter, bygger upp en infrastruktur och förbättrar 
kommunikationer. Vi anser att det finns ett ömsesidigt deltagande mellan Visit Skärgården, 
skärgårdskommunerna och lokalbefolkningen. Vi hävdar att det är denna nivå som 
lokalbefolkningen bör sträva efter. De behöver den offentliga sektorns stöd samt en 
turistorganisation som Visit Skärgården för att kunna skapa samverkan och tillväxt. Dock 
menar B, Alm att skärgården är precis i början av sin destinationsutvecklingsfas, och vi 
hävdar precis som henne att den offentliga sektorn kan bli mer delaktiga i 
planeringsprocessen. Mowforth och Munt (2006) förespråkar att den offentliga sektorn ska 
delta i destinationens utvecklingsprocess för att skapa en stabil grund och bra balans. 
 
Mowforth och Munt (2006) påstår att begreppet hållbar utveckling ibland utnyttjas av olika 
intressenter som vill dra nytta från begreppet utan att egentligen mena något med det. Vår 
uppfattning var densamma innan våra intervjuer med nyckelaktörerna i Stockholms skärgård. 
Men vår förutfattade uppfattning ändrades efter våra intervjuer, då nyckelaktörerna var alla 
mycket trovärdiga i sina resonemang kring skärgårdens hållbara utveckling. Vi anar att detta 
beror på att de flesta nyckelaktörerna har en personlig anknytning till skärgården och värnar 
därför om skärgårdens framtid, både ur ett miljömässigt perspektiv och ur ett 
tillväxtperspektiv. De nyss nämnda perspektiv kan ses som motstridiga, Steene benämner det 
som en av turismens ständiga paradoxer. Vi hävdar dock att skärgårdens hållbara utveckling 
inte behöver innebära ytterligheter. Nyckelaktörerna verkar vara eniga om att satsa på 
besöksnäringen, och måste hitta en balans i sin destinationsutveckling. Steene menar att 
                                                
37 Steene Anders, Docent i turismvetenskap på Södertörn Högskola, intervju 2011-04-14. 
38 Strand Karl-Erik, Stockholm skärgårds representant i Scandinavian Islands styrgrupp, intervju 2011-03-21. 
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Stockholm skärgårds bärkapacitet bör ses över för att skapa en balans. Mowforth och Munt 
(2006) förklarar att bärkapasiteten kalkyleras för att man ska veta hur mycket en destination 
tål genom olika faktorer; fysisk, ekologisk, social och miljömässig. Detta visar på att hållbar 
utveckling handlar om mycket mer än bara den fysiska miljön. 
 
Relationer mellan aktörerna i Stockholms skärgård  
Både Larsson och Ragnar hävdar att Scandinavian Islands-projektet är det mest komplicerade 
projekt de medverkat i. Deras resonemang kan förklaras genom Buhalis (2000), som menar 
att destinationer är några av de svåraste enheterna att hantera och marknadsföra på grund av 
dess komplexitet och många olika intressenter. Därför är det viktigt att alla intressenter får 
sina röster hörda när det kommer till destinationens utveckling; lokalbefolkningen, företagen, 
investerare, turister, researrangörer och intresseorganisationer. Våra intervjuer påvisade att 
respondenterna inte vara helt eniga om hur destinationsutvecklingen av Stockholm skärgård 
ska gå tillväga. B, Alm menar att Visit Skärgården bör satsa på en grundlig 
destinationsutveckling tillsammans med hela Stockholms län innan de vänder sig mot en 
internationell marknad. Vi tolkar det som att B, Alm ställer sig lite kritiskt till Visit 
Skärgårdens delaktighet i Scandinavian Islands-projektet, då hon menar att de måste utvecklas 
på en nationell marknad först. Dessutom menar hon att Åbo och Åland kommit mycket längre 
med sin destinationsutveckling och redan befinner sig på en internationell marknad. Ragnar39 
hävdar att Scandinavian Islands-projektet intresserat viktiga aktörer som; Stockholms Visitors 
Board och VisitSweden. Han menar därför att Visit Skärgården aldrig ens hade fått kontakt 
med dessa viktiga aktörer, om det inte hade varit för Scandinavian Islands-projektet. Larsson 
menar att Scandinavian Islands-projektet medfört stora fördelar för Stockholms skärgård 
eftersom de kan utbyta erfarenheter med Åbo och Åland. Steene anser att Stockholms 
skärgård bör rikta sig mot en internationell marknad eftersom det finns en stark efterfråga om 
att besöka Sverige och väl på plats kommer de bli fängslade av den vackra skärgården som 
Stockholm har.  
 
Fyall och Garrod (2005); Wang (2008); Bohlin och Elbe (2007) belyser också de komplexa 
relationerna mellan aktörer på en destination, då aktörerna har skilda åsikter om vad som är 
det bästa för destinationen. Trots ett ökat samarbete inom Stockholms skärgård, är det svårt 
att skapa en förståelse för vilken form av samarbete de olika aktörerna har med varandra. 
Björling menar att detta är ett vanligt problem inom turistdestinationer och förespråkar att de 
olika parterna bör definiera sitt samarbete. Björlings40 resonemang kan förstås genom Fyall 
och Garrod (2005), som menar att det ofta blir problem inom destinationer då aktörerna 
definierar samarbete på olika sätt. Fyall och Garrod (2005) hävdar dock att aktörerna istället 
ska använda en bred definition av samarbete och helt enkelt acceptera att det kommer 
förekomma olika former, typer, nivåer och relationer inom samarbetet. Detta resonemang för 
även Wang (2008) och menar att inga samarbeten måste ske i en viss ordning. Wang förklarar 
att en dynamisk och ojämn process är fullt naturligt och menar att samarbete, konflikter och 
kompromisser ”lever sida vid sida i den verkliga världen”. I sammanhanget belyser både 
Wang (2008) samt Fyall och Garrod (2005) på Caffyn´s (2000) ”Composite life-cycle 
model”, som ämnar beskriva turistorganisationers olika samverkningsprocesser (se modellen 
nedan i figur 1).  
 
 

                                                
39 Ragnar Martin, Ordförande Scandinavian Islands styrgrupp & Utvecklingsdirektör Haninge kommun, intervju 
2011-04-28. 
40 Björling Maxmikael, Universitetsadjunkt på Linnéuniversitetet Kalmar, intervju 2011-04-19. 
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Figur 1: Composite life-cycle model.  Källa: Caffyn (2000). 
 
 
Vi har analyserat de olika nyckelaktörernas åsikter kring Stockholm skärgårds 
destinationsutveckling genom Caffyn´s modell, för att skapa en förståelse för skärgårdens 
komplexa relationer. Nedan illustreras först vår tolkning av Caffyn´s modell och vart vi anser 
att Stockholm skärgård och deras samarbete mellan olika aktörer befinner sig. Vi hävdar att 
Stockholms skärgård befinner sig i någon form av ”Start-fas” som enligt Caffyn´s modell är 
fas 2 (se figur 1). Caffyn förklarar att fas 2 innebär: att lansera, söka bredare support, 
inventering av resurser, behovsbedömning, förfining av mål och vision, fastställa 
tillvägagångssätt och förtroendeutveckling. Vi anser dock att Visit Skärgården och 
Scandinavian Islands-projektet medfört att Stockholms skärgård i vissa aspekter befinner sig i 
en ”Growth fas” som enligt Caffyn´s modell är fas 3 (se figur 1). Caffyn beskriver fas 3 bland 
annat kännetecknas av: implementering av projekt, ökade aktiviteter och innovation. Detta 
anser vi att Visit Skärgården och Scandinavian Islands-projektet bidrar till. Vi anser dock att 
de andra faktorerna som Caffyn placerar i fas 3 inte riktigt finns i samarbetet mellan 
nyckelaktörerna i Stockholms skärgård: att fastställa sin identitet, tydligt ledarskap och stort 
engagemang. Vad som händer hädanefter med Visit Skärgården är svårt att tolka då 
samarbetet i Stockholms skärgård bara befinner sig i en ”start fas”. Men ett önskvärt scenario 
kan tolkas genom Caffyn´s sjätte fas, som visar olika vägval samarbetet kan mynna ut i. Vi 
tror att det önskvärda vägvalet för Stockholms skärgård är att samarbetet absorberas till ett 
större partnerskap (se figur 1). Att Visit Skärgården lyckas skapa ett samarbete med 
Stockholms stad, Landstinget, Länsstyrelsen och VisitSweden, och på så sätt absorberas Visit 
Skärgården till ett större partnerskap. Vi tror det är viktigt att de olika aktörerna har förståelse 
för Wangs teori om att samarbete, konflikter och kompromisser ”lever sida vid sida i den 
verkliga världen”, och att olika ledningsstrukturer ska se till att förhandla fram en 
samverkningsprocess som fungerar på ett lyckat sätt på destinationen. 
 
Voltaire är noga med att poängtera att destinationsutveckling och destinationsmarknadsföring 
ofta sammansmälter inom organisationer. Detta resonemang för även Baker och Cameron 
(2008); Wang (2008); Bohlin och Elbe då de menar att det är svårt att skilja på 
destinationsutveckling och destinationsmarknadsföring. Svårigheten att skilja dem åt beror på 
en destinations komplexitet, att det är många intressenter som är inblandade i destinationen. 
Utan en fungerande infrastruktur är det till exempel svårt att marknadsföra en turismprodukt 
som en komplett produkt. Detta innebär att det inte finns några destinationer där en enda 
producent har total kontroll över hela destinationen. Utan de måste förlita sig på, eller 
samarbeta med resterande intressenter för att lyckas skapa en fungerande turistdestination. 
Som tidigare nämnt har vi valt att separera Stockholms skärgårds destinationsutveckling 
respektive marknadsföring, då vi anser att en uppdelning tydliggör respondenternas 
resonemang kring utveckling respektive marknadsföring. I följande huvudkapitel beskrivs, 
tolkas och analyseras Stockholm skärgårds destinationsmarknadsföring.    
 

Fortsätter som förut 
Absorberas till större partnerskap 
Uppdelat mellan olika parter 
En organisation tar allt ansvarar 
Partnerskap fast annan form 
Lokala samhället tar över 
Samarbetet delas i nya projekt 
Upphör helt och hållet 

Stockholms 
Skärgård 
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5. DESTINATIONSMARKNADSFÖRING 
 
 
Huvudrubriken är indelad i tre rubriker och utgår från vår forskningsfråga: “Hur arbetar 
Stockholm skärgårds nyckelaktörer med destinationsutveckling och 
destinationsmarknadsföring för att attrahera fler internationella besökare”.  Först redovisas 
vår empiriska datainsamling kring destinationsmarknadsföring och image samt målmarknad 
och försäljningsprocess, som främst baseras på våra intervjuer. Därefter presenteras vår 
teoretiska förankring i de ovan nämnda områdena. Avslutningsvis sammanförs och tolkas vår 
empiriska och teoretiska datainsamling i en diskussion och analys. 
 
 
5.1. Destinationsmarknadsföring ur nyckelaktörers perspektiv 
 
Marknadsföring av Stockholms skärgård 
Voltaire41 anser att Stockholms skärgård länge har varit dåliga på att marknadsföra sig, såväl 
nationellt som internationellt. Larsson42 håller med och tror att det kan ha att göra med att 
Stockholms kommun egentligen inte har någon skärgård, utan skärgårdsområdena tillhör 
omkringliggande kommuner, som med liten budget sköter sin egen marknadsföring. Han 
menar att Stockholms officiella marknadsföringsorganisation; Stockholm Visitors Board, inte 
säger sig marknadsföra skärgården för att det inte tillhör deras uppgifter, deras uppgift är att 
marknadsföra Stockholms stad. Larsson menar dock på att det blir motsägelsefullt då ungefär 
60 procent av bilderna i turistbroschyrer är skärgårdsbilder. B, Alm är inne på samma linje då 
hon anser att man alltid har velat lägga in bilden av skärgården i Stockholmsupplevelsen. Men 
sedan har de som marknadsför Stockholm stad inte varit särskilt positiva till att ”dela med sig 
av” besökarna, då man helst ser att de stannar i Stockholms kommun, och spenderar sina 
pengar där.  
 
Voltaire menar att det också har funnits en ambivalens ute i skärgården ganska länge, kring att 
vilja ta emot besökare. B, Alm43 hävdar bestämt att Stockholms skärgård aldrig har varit ute 
på den utländska marknaden, och att destinationskännedomen är låg även hos svenska turister. 
Såväl Voltaire som B, Alm diskuterar kring svårigheten av samlad marknadsföring av 
Stockholms skärgård då den består av mängder av små, utspridda aktörer av mycket varierad 
karaktär. Även Strand44 tar upp denna problematiska aspekt och förklarar att företagen ofta är 
små resursmässigt. Enligt M, Alm45 är det av yttersta vikt att marknadsföringen stämmer 
överens med vad som realistiskt kan levereras på destinationen. B, Alm berättar att Visit 
Skärgården försöker satsa mycket på media, PR och kommunikation. Men deras främsta 
marknadsföringskanal mot slutkonsument är hemsidan. Även Steene46 poängterar vikten av 
den webbaserade verksamheten. Han menar att det är A och O att länka upp sig så att man 
alltid kommer högt upp i sökmotorerna. B, Alm framhåller svårigheten i att låta alla 225 
organisationsmedlemmar marknadsföras på hemsidan, och att det pågår förändringar som 
kommer innebära att det som är till försäljning kommer att prioriteras.  
 
                                                
41 Voltaire Karin, Utvecklingsledare Värmdö Kommun & Styrelseledamot Öppen Skärgård, intervju 2011-04-29. 
42 Larsson Mikael, Projektledare Scandinavian Islands, intervju 2011-04-15. 
43 Alm Bisse, VD Visit Skärgården, intervju 2011-04-27. 
44 Strand Karl-Erik, Stockholm skärgårds representant i Scandinavian Islands styrgrupp, intervju 2011-04-13. 
45 Alm Magnus, Produktgruppen Scandinavian Islands & Marknad/webb Visit Skärgården, intervju 2011-04-13. 
46 Steene Anders, Docent i turismvetenskap på Södertörn Högskola, intervju 2011-04-14. 
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B, Alm betonar att Visit Skärgårdens resebyrå på Strandvägen i Stockholm och webbaserade 
aktiviteter är basen för att kunna genomföra många olika marknadsaktiviteter. Hon menar att 
Visit Skärgården bygger upp möjligheten till aktivitet för medlemmarna, sedan finansierar 
medlemmarna sin del i den marknadsaktivitet som de deltar i. Visit Skärgården gör bland 
annat tidningar tillsammans med sina medlemmar och deltar med medlemmarna på mässor.  
 
Steene anser att det finns många bofasta i skärgården som har mycket intressant att dela med 
sig av, som till exempel fiske och jordbruk, men som inte själva inser besöks- och 
upplevelsevärdet i detta. Där tror han att Visit Skärgården är en viktig spelare på marknaden 
för att kunna belysa och marknadsföra detta besöksvärde. Steene får medhåll av Larsson och 
B, Alm som poängterar vikten av att förmedla en känsla av en upplevelse besökaren inte kan 
få någon annanstans. Steene menar även att det borde finnas ett behov av återförsäljare för 
Visit Skärgården om de ska marknadsföras på en internationell marknad. Han påpekar dock 
att man måste vara medveten om att dessa organisationer inte är välgörenhetsinrättningar, de 
vill ha betalt och tar provision. Därför måste Visit Skärgården budgetera för denna 
marknadsföringssatsning samt hitta några kritiska, stora och bra operatörer som kan sälja 
deras produkter. Voltaire anser att återförsäljare är mycket sällsynta i branschen, och 
instämmer i Steenes argument gällande affärsmöjligheten. Larsson förklarar att internationella 
återförsäljare vill ha minst 20 procent i provision, annars säljer de inte produkten. Larsson 
menar att skärgårdens små turistföretag inte vill ge så mycket i provision till återförsäljarna. 
Därför marknadsför och säljer turistföretagen ofta sig själva, vilket gör det komplicerat för 
dem att nå ut på marknaden och synas. B, Alm anser att marknadsföringen av Stockholms 
skärgård måste anpassas beroende på det geografiska avståndet. Hon menar på att om 
besökaren kommer långväga ifrån, ses Stockholms skärgård definitivt som en destination, ett 
begrepp, och ett varumärke i sig. För besökare som inte kommer så långt bort ifrån, är 
sannolikheten större att besökaren har mer kunskap och betraktar de många öarna i 
Stockholms skärgård som olika destinationer.   
 
Scandinavian Islands och svårighetena med gemensam marknadsföring 
Strand menar att Scandinavian Islands- projektet egentligen är ett ”branding- projekt” där 
syftet är att skapa en varumärkesplattform för skärgårdarna gemensamt. Detta blir lite 
problematiskt, då respektive destination ser sig själva som en destination samtidigt som de 
skapar ett varumärke som ska representera alla tre skärgårdarna. Han menar att alla parter 
inom projektet har delade åsikter i frågan, då vissa vill skapa en helhet och en destination 
medan andra vill se det som tre separata destinationer. Han har själv aldrig riktigt trott på idén 
om en destination. Han tror mer på att skapa ett varumärke beträffande imagen men att platser 
måste få fungera som separata destinationer. Han tror inte att det är vanligt att en utländsk 
turist besöker alla tre skärgårdarna. Strand poängterar dock att parterna sakta börjat enas om 
ett perspektiv, att man skapar ett varumärke beträffande imagen men att det fortfarande är tre 
separata destinationer. Han menar att det är av stor betydelse att säkerställa att alla är 
införstådda med den bild som projektet söker förmedla till den internationella marknaden. 
Även Ragnar47 pekar på svårigheterna kring att enas i olika ståndpunkter som projektet berör. 
Han tror att det beror på antalet aktörer som är inblandade och att alla vill tycka och tänka 
utan att kompromissa.  
 
Vi anser att projektets webbutveckling har skapat en attraktiv och lättnavigerad hemsida för 
Scandinavian Island. På hemsidan kan man läsa om att webbsidan utvecklas inom ramen för 

                                                
47 Ragnar Martin, Ordförande Scandinavian Islands styrgrupp & Utvecklingsdirektör Haninge kommun, intervju 
2011-04-28. 
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projektet, för att underlätta för researrangörer på målmarknaderna att kunna arrangera resor 
till Scandinavian Islands (Scandinavian Islands, 2011). Scandinavian Islands marknadsföring 
sker genom pressresor, genom att delta i workshops och mässor samt genom FAM-trips48 för 
turoperatörer och resebyråer från de tre målmarknaderna. Strand poängterar att det handlar 
om att jobba mot organisationer och media på respektive målmarknad, som i sin tur kan 
påverka slutkund. På webbsidan finns, detta till trots, all upptänklig information tillgänglig för 
slutkund. Larsson instämmer i vår observation, men anser att den stora bristen är att hemsidan 
inte använts och marknadsförts tillräckligt. Han berättar att det har förekommit en diskussion 
om en eventuell omläggning av budgeten, där förslaget var att satsa mer pengar på den 
webbaserade verksamheten. Men Turku Touring; de som ansvarar för Scandinavian Islands 
marknadsgrupp, kom fram till att de vill behålla de tidigare bestämda 
marknadsföringssatsningarna. Larsson anar att detta beror på att den webbaserade 
verksamheten endast skulle gynna Scandinavian Islands och inte de regionala 
turistorganisationerna49, som de nuvarande marknadsföringssatsningarna gör. De pressresor 
och FAM-trips som hålls i dagsläget gynnar mer de regionala turistorganisationerna än 
Scandinavian Islands som helhet.   
 
Larsson menar på att det råder en förvirring hos näringsidkarna i skärgården, då det kan vara 
svårt för dem att få en tydlig bild om de engagerar sig i den regionala turistorganisationen, 
eller i det internationella Scandinavian Islands-projektet. Det kan också vara svårt för den 
regionala turistorganisationen att nå ut till näringsidkarna då det inte riktigt ”känns äkta” när 
de pratar och informerar om Scandinavian Islands eftersom de i grunden representerar de 
regionala turistorganisationerna. Larsson menar dock att det är naturligt att respektive 
organisation först och främst säljer in sin egen organisation men att det samtidigt inte är bra 
för Scandinavian Islands-projektet. En annan förvirring som sker är mot Scandinavian Islands 
återförsäljare, internationella resebyråer och turoperatörer. När Scandinavian Islands träffar 
sina återförsäljare kan de inte representera sina regionala turistorganisationer samtidigt som 
de representerar Scandinavian Islands-projektet. Det ger en splittrad och förvirrad bild för 
återförsäljarna att försöka greppa. Samtidigt uttrycker Larsson en förståelse för att de olika 
turismorganisationerna har ett ansvar gentemot sin regionala turistorganisation och deras 
finansiärer att marknadsföra dem.  
 
B, Alm är bestämd då hon anser att Stockholms skärgård egentligen behöver mer 
grundläggande uppbyggnad och marknadsföring regionalt och nationellt, innan området är 
redo att marknadsföras internationellt. Hon anser således att marknadsföringen bör 
koncentreras på den nationella marknaden, och mer närliggande målmarknader. Men hon 
menar ändå att Stockholms skärgård har fått stor draghjälp av Scandinavian Islands- projektet, 
resursmässigt, och som en möjlighet att undersöka hur Stockholms skärgård står sig på den 
internationella marknaden. Ragnar förklarar att styrgruppen resonerat kring hur utvecklingen 
och marknadsföringen kan se ut efter projekttidens slut för Scandinavian Islands.  

 
”Det är ju lätt alltid att bedriva verksamhet så länge någon annan betalar, men svårare att 

göra när någon annan inte betalar. (Martin Ragnar, 2011) 
 
Ragnar menar att de skissat på en modell som skulle innebära att intresserade regioner själva 
anordnar seminarier som syftar till att kompetensutveckla engagerade näringsidkare i 
exportmognad, paketering, utveckling och marknadsföring. Larsson menar att detta ska 
                                                
48 FAM-trips står för familiarzation trips, och är resor som en grupp producenter/leverantörer erbjuder resebyråer 
så de kan bekanta sig med en destination.  
49 Visit Skärgården, Visit Åland, Väståboland och Turku Touring. 
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bekostas av kommunerna i regionen, medan Ragnar menar att kommunerna ska initiera att 
sätta upp agendan över seminarierna och sedan ska deltagarna själva bekosta sitt deltagande. 
Strand menar att det är oerhört viktigt att det som gjorts i projektet, kan upprätthållas i 
organisationerna efter projekttidens slut. Han syftar då både på kunskapskapitalet, men också 
på sådana basala ting som att webben inte helt plötsligt stängs ner. Från Visit Skärgårdens 
perspektiv menar Strand att det är viktigt att fortsätta ett tätt samarbete med 
turismorganisationerna Visit Åland, Turku Touring, och Väståboland, eftersom de är mer 
naturliga partners än kommunerna och kan ge Visit Skärgården mer i ett samarbete.  
 
Att skapa en image av Stockholms skärgård  
Larsson menar att de flesta svenskar har fått en uppfattning om Stockholms skärgård genom 
litteratur, film och tv-serier, som exempelvis Saltkråkan och Skärgårdsdoktorn. B, Alm anser 
däremot att det är väldigt många svenskar som inte har en uppfattning om vad Stockholms 
skärgård är för något. B, Alm menar att det därför är viktigt att framhäva det unika när man 
ska skapa en image av Stockholms skärgård, att understryka att det inte finns någon 
annanstans. B, Alm belyser att det är naturupplevelsen man vill åt, och som är viktig att 
marknadsföra. Vidare menar hon att man måste bygga upp bilden av den exotiska 
naturupplevelsen året runt. Hon hävdar att idag har de allra flesta bara sommarbilden av 
skärgården, således behövs det fyllas ut med vår-, höst-, och vinterbilder. Hon tycker även att 
det är viktigt att det inte bara är stilleben av vackra skärgårdsmiljöer, de måste inkludera 
människorna i bilderna när de marknadsför skärgården. Hon menar att det är viktigt att 
levandegöra skärgårdsmiljöerna så besökarna förstår att man faktisk kan sitta på just den 
holmen som finns med på de fina bilderna.  
 
Strand berättar att varumärket Scandinavian Islands valdes eftersom området och ordet 
Skandinavien är mycket positivt laddat på den internationella marknaden, och det är även ett 
relativt välkänt begrepp. Strand är av uppfattningen att det dock inte är många internationella 
besökare som känner till ordet ”archipelago”, och enligt honom är Scandinavian Islands ett 
imageprojekt. Och han, i likhet med B, Alm anser att varumärket har en otrolig styrka och att 
den till stor del ligger i dess unikhet. Strand tillägger att det dock finns en baksida av att det är 
så unikt, för om något är unikt är det många som inte känner till det, och då måste det 
illustreras på ett slagkraftigt sätt. Larsson berättar hur de har tänkt kring imagen då de gjorde 
material till Scandinavian Islands- projektet. Tanken är att det ska bli en skärgårdsupplevelse 
och de har jobbat med ledordet ”Pure” och slagit det samman med viktiga upplevelsebegrepp 
för skärgården; ”pure nature”, ”pure quality” och ”pure adventure”. Larsson beskriver bilden 
som Scandinavian Islands försöker sälja med ett exempel: 
 

”Du ligger ensam i ett tält med din kille i skärgården, allt är totalt öde och du bara vaknar 
upp på morgonen och det är tyst runt omkring.”(Mikael Larsson 2011). 

 
Larsson nämner reaktioner som han har fått från internationella besökare som har menat på att 
Stockholms skärgård är en skattgömma som har gömts undan från världen. Han understryker 
att Scandinavian Islands försöker vara väldigt noga med sin image. Eftersom den 
internationella marknaden inte har en tidigare bild av skärgården, är det den bild som 
Scandinavian Islands kommer att förmedla som sedan kommer uppfattas av den 
internationella marknaden.  
 
Steene resonerar kring vad kultur i form av TV, film och litteratur kan göra för ett lands 
image och besöksnäring. Den senaste kulturella draghjälpen till besöksnäringen är böckerna 
skrivna av Stieg Larsson; Millennium- trilogin som utspelar sig i Stockholm, som enligt 
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Steene har inneburit ett marknadsföringsvärde på cirka en halv miljard kronor för Stockholm 
stad. Han anser att man borde bli bättre på att tillämpa kulturella personligheter som draghjälp 
inom besöksnäringen. Han tar den svenska konstnären, tecknaren och författaren Albert 
Engström som exempel. Engström hade en stuga i norra delen av Roslagen i Stockholms 
skärgård och även om han var mer känd i Sverige än internationellt, så umgicks Engström 
flitigt med de internationellt kända kulturpersonligheterna Werner von Heidenstam, August 
Strindberg och Anders Zorn, som alla tillbringade mycket tid i stugan i norra Roslagen. Detta 
menar Steene är ett exempel på en plats som skulle kunna marknadsföras med de kända 
namnen som dragplåster, både mot en nationell och en internationell marknad. Steene anser 
vidare att vad som saknas många gånger är kreativitet, då det krävs kreativitet i högre grad än 
finansiellt stöd för att skapa en plats image. Strand betonar att image-begreppet är helt 
avgörande i marknadsföring och han anser att bilder har en oerhörd betydelse, framför allt då 
man vill nå ut med marknadsföringen till internationella målmarknader. Han menar att det 
egentligen endast är med bildspråket som man kan visa det unika eftersom det ofta är mycket 
svårt att presentera i löpande text. M, Alm poängterar styrkan med rörliga bilder då han menar 
att det ibland är svårt att få med allt i stillbilder.  
 
Visit Skärgårdens målmarknad 
Strand är tydlig då han förklarar och särskiljer målmarknaderna för Visit Skärgården, 
respektive Scandinavian Islands. Visit Skärgården fokuserar på den nationella marknaden och 
Scandinavian Islands mot den internationella marknaden. B, Alm berättar att Visit Skärgården 
tidigt bestämde sig för att inte jobba aktivt mot affärsresenärer, eftersom det inte fanns 
finansiering till det. Istället har de initialt jobbat mot den privata marknaden, för det är mest 
kostnadseffektivt, och då når man alla, såväl privatpersoner som de som är på konferenser. 
Vidare berättar B, Alm att det är Visit Skärgårdens medlemmar som själva väljer ut sin 
målgrupp, sedan står organisationen för resurserna, kunskapen och kontakterna. Men Voltaire 
menar att medlemmarna sällan har en bra uppfattning om deras målgrupp. Hon förklarar att, 
rent allmänt, är statistik och analys besvärligt att ta fram på lokal nivå, men att det givetvis 
finns undersökningar.  
 
Det är jämförelsevis få utländska besökare som övernattar i skärgården och Voltaire anser att 
det finns givna skäl för detta. Många turister kommer till Stockholm och gör en dagsutflykt i 
skärgården, sedan åker de tillbaka till sitt hotell i Stockholm. Vidare ser hon nyinflyttade 
stockholmare som en lovande målgrupp. Voltaire anser det vara svårt att ringa in specifika 
målgruppskarakteristika men tror att det är mycket barnfamiljer och i övrigt en ung publik 
eftersom det finns många badplatser och friluftsaktiviteter i skärgården. Strand är inne på 
samma linje som Voltaire då han menar på att de vanligaste besökarna i skärgården är de som 
kopplar ihop ett besök i Stockholm med ett skärgårdsbesök. Steene menar att den stora 
målgruppen för skärgården är båtägarna men även han nämner den stora grupp besökare som 
tar sig ut med Waxholmsbolaget och Strömmabolaget. De åker antingen under dagen, hyr en 
stuga eller bor på vandrarhem ett par dagar ute i skärgården. Han instämmer med Voltaire att 
det är svårt att ringa in den typiska skärgårdsbesökaren men han menar på att det allmänt är 
folk som gillar naturen, samtidigt uttrycker han en medvetenhet kring att det innefattar 
många. Han anser att det finns mycket att göra och att det generellt råder en rätt dålig 
uppfattning om målgrupper. B, Alm håller med Steene om att det definitivt skulle behövas 
mer undersökningar och utredningar kring målgrupper och marknader. B, Alm menar att Visit 
Skärgården skulle vilja ta fram profiler på målmarknader, ta reda på vad målmarknaderna 
efterfrågar, och sedan anpassa utbud och marknadsföring efter detta. Men hon konstaterar att 
det inte finns resurser till sådana undersökningar idag och understryker att statistik och 
marknadsundersökningar lyser skrämmande nog nästan helt med sin frånvaro. Hon berättar att 
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till Visit Skärgårdens nuvarande stora projekt har hon och hennes kollegor fått sitta och gissa 
och arbeta helt ovetenskapligt, för att göra antaganden att kunna utgå från i projektet. 
 
Scandinavian Islands målmarknad 
Strand berättar att Scandinavian Islands- projektets huvuduppdrag är att attrahera fler 
internationella besökare till skärgården. Projektet är uteslutande inriktat på tre internationella 
målmarknader; Tyskland, Storbritannien och Holland. Strand förklarar att viktiga skäl till att 
man valde just dessa målmarknader var att stora delar av befolkningen reser mycket, de har 
råd att resa och de är intresserade av natur- och upplevelseturism. M, Alm berättar att det togs 
fram profiler på de tre målmarknaderna under Scandinavian Islands första projektperiod. 
Målmarknadsbeskrivningarna innehåller bland annat generella presentationer av 
målmarknaderna, beskrivningar av hur nätverkande och marknadsföring skulle kunna gå till, 
eventuella utmaningar och möjligheter och praktiska tips på genomförande. Profilerna 
poängterar att ett gemensamt kommunikationsspråk är av stor betydelse och belyser att 
eftersom målmarknaderna har bra kunskap i engelska kommer det vara lätt att närma sig dessa 
marknader. Det kommer heller inte vara så komplicerat att anpassa produkterna då de 
kulturella skillnaderna inte är så stora mellan de utvalda målmarknaderna och Sverige. De tre 
utvalda målmarknaderna anses ha stor potential att bli flitigt återkommande besökare (Turku 
Touring, 2011). Larsson menar att det finns en klar brist av statistiska undersökningar även på 
den internationella sidan. Men att det dock finns lite statistik över hur många som har länkat 
sig vidare från andra webbsidor till Scandinavian Islands hemsida. Dessutom kan 
Scandinavian Islands se vilka nationaliteter trafiken kommer från. Men han menar vidare på 
att de ännu inte har någon möjlighet att se om denna statistik leder till affärer eller inte.  
 
Paketering och Försäljning inom Stockholms skärgård 
B, Alm förklarar att Visit Skärgården arbetar med att ta fram temaprodukter och paketera 
dessa för bästa försäljningseffekt. Visit Skärgården har en anställd som är heltidssysselsatt 
med paketeringsuppgiften. Men det finns även näringsidkare som paketerar själva. Visit 
Värmdö är medlem i Visit Skärgården och de försöker inspirera näringsidkarna till att 
paketera själva. Voltaire menar att produkterna ofta består av god mat, övernattning och 
ganska ofta någon form av aktivitet. Aktiviteterna är ofta kopplade till vatten såsom kajak, 
båtutflykt och fiske, men även cykling är mycket vanligt. Voltaire anser att det finns för få 
paketeringsföretag, och att det inte bara gäller Värmdö utan hela skärgården. Voltaire menar 
på att paketerare egentligen är en speciell yrkeskår och att näringsidkarna inte nödvändigtvis 
är duktiga på att paketera. Enligt Voltaire innebär paketeringskompetens bland annat att veta 
hur man fogar ihop saker, hur man säljer, provisioner och all logistik som följer med detta. 
Hon betonar att vi inte är speciellt starka på det någonstans i Sverige men absolut inte i 
skärgården. Voltaire tror att detta kan vara anledningen till att många av paketen idag är 
väldigt lokala och för små, och föreslår ett möjligt samarbete med paketering mellan öarna. 
Hon anser att detta skulle vara ett mer kreativt paketeringsförslag, då man har möjlighet till 
lite längre turer och nya rutter.  
 
B, Alm belyser att näringsidkarna har börjat få upp ögonen för paketeringsmöjligheten och 
Visit Skärgården får mycket förfrågningar, så nu ska ytterligare två personer på företaget 
utbildas i paketering och arbeta med att lägga upp alla paket. Hon berättar att Visit 
Skärgården hittills har varit begränsade av system, de jobbar med bokningssystemet Citybreak 
som de flesta företag i branschen gör. På eget initiativ har Visit Skärgården utvecklat systemet 
för att kunna få ihop olika leverantörer till en enighet, och B, Alm menar att de först nu har 
börjat få tekniken att rulla i fas med vad de har velat. Visit Skärgårdens önskan är att, när 
kunder använder deras hemsida för att söka efter produkter och paket så ska bara det som är 
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bokningsbart visas, inte allt som finns. B, Alm förklarar att det idag funkar på samma sätt 
över hela världen; när man söker efter något så visas allt som är kopplat till sökordet. Hon 
poängterar att den svåra tillgänglighetskoordineringen är eftersatt i alla bokningssystem och 
att kunder ofta märker av det på hemsidor.  
 
Voltaire instämmer i att mycket försäljning sker via webben och hon belyser att de stora 
turismanläggningarna ofta är inlagda i de stora bokningssystemen, inte bara i Visit 
Skärgården, utan även i hotellbokningssystemen och på STS; Svenska turistföreningens 
hemsida. De små aktörerna har ofta en egen bokningsbar hemsida, och Voltaire tror även att 
mycket av deras försäljning sker via mail och telefon. Hon menar även att det ofta rör sig om 
en stor del återkommande sommargäster och de vet hur de kan hitta information om, och boka 
mindre kända platser. Det är av stor betydelse för många skärgårdsanläggningar att försöka 
hitta nya försäljningsmetoder för andra säsonger än sommaren. Hon jämför med Åre och 
menar på att det skulle kunna vara en tänkbar lösning för skärgården att kopiera Åres modell 
där allt är samlat i samma system. Men hon ställer sig frågan om det skulle vara möjligt för 
skärgården att uppnå detta eftersom det ingår så många olika viljor och handlingssätt i 
skärgårdens struktur.  
 
Paketering och Försäljning inom Scandinavian Islands 
Strand berättar att de i Scandinavian Islands- projektet inte har fokuserat på paketering, 
bokning och försäljning, utan det får respektive organisation hantera och sköta om. Larsson 
förklarar att Scandinavian Islands har i uppdrag att sätta samman ”cross-border-produkter” 
under projektperioden. Han beskriver att det från början var tänkt att dessa produkter skulle 
innefatta besök i alla de tre skärgårdarna som medverkar i projektet, i samma produkt. Men 
det uppstod ett transportproblem i och med att turisterna inte har möjlighet att besöka 
skärgårdarnas mindre regioner med de stora färjetransporterna. Scandinavian Islands 
upplevde även svårigheter att skapa produkter som kändes äkta, som kunde förmedla en 
genuin känsla av skärgårdsmiljön. Ytterligare en svårighet i produktskapandet var att Sverige 
och Finland har olika nationella färjesystem, med helt olika prissättningar. På grund av 
svårigheterna ändrades riktningen inom Scandinavian Islands mot att jobba med teman 
istället, och ”cross-border-produkterna” ska istället säljas via dessa teman. Ragnar instämmer 
i Larssons resonemang och menar att det har tagit nästan två år för involverade i Scandinavian 
Islands- projektet att komma fram till att temaprodukter är den bästa lösningen, och han 
uttrycker en lättnad kring att de äntligen är eniga i frågan. Ragnar tror att enigheten kring 
temasatsningen möjliggör att de involverade parterna i Scandinavian Islands- projektet 
kommer att fortsätta samarbetet även efter projekttidens slut, eftersom det är en lagom 
ambitionsnivå och gagnar alla parter.  
 
Strand ställer sig skeptisk till överdriven paketering. Han anser det viktigare att tillgodose 
individens egna önskemål och tror att det är förnuftigare att presentera ett antal valmöjligheter 
och att det sedan är upp till kunden att själv plocka samman valmöjligheterna till ett paket. 
Det är viktigt att ge bra information, så att kunderna kan göra kvalificerade val och Strand 
menar att kunder idag, i hög grad, har vant sig vid att paketera själva tack vare internets 
funktioner. Ragnar berättar att Scandinavian Islands erbjuder ett intranät med några 
kvalitetscertifierade eller kvalitetskontrollerade hotell och liknande anläggningar, som 
turoperatörer kan boka på ett enkelt sätt. Men han menar att det för närvarande inte finns ett 
incitament för turoperatörer att sälja ett främmande ställe som de inte förstår värdet av. Det 
ska således genomföras olika marknadsföringssatsningar i syfte att informera och skapa ökad 
försäljning på målmarknaderna. Han medger att projektets gensvar hos turoperatörerna hittills 
har varit obefintligt och tror att det dels beror på att de har varit så pass splittrade inom 
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projektet och dels för att de inte har uppdaterat sitt intranät. Men hans förhoppning är att de 
ska ha ett antal ”cross-border-produkter” i form av broschyrer färdiga till sommaren, och med 
detta kunna få ett gensvar hos turoperatörerna. Vidare ser han även andra fördelar med denna 
typ av paketering då dessa broschyrer kan användas inte bara i relationen till återförsäljare, 
utan den kan även finnas på turistbyråer på destinationen. Så att den turist som kommer till en 
ö i Stockholms skärgård och ser broschyren kan få upp ögonen för andra svenska öar, och 
även öar som hör till Ålands och Åbos skärgård. På det sättet tror Ragnar att det är ett 
gångbart koncept som har möjlighet att nå ut till många.  
 
5.2 Destinationsmarknadsföring ur ett teoretiskt perspektiv 
 
Att en destination samordnar sin marknadsföring för att gemensamt kunna locka till sig 
internationella besökare, är enligt Pike (2008) en vanlig företeelse i dagens 
konkurrenskraftiga besöksnäring. Pike hävdar att destinationerna kan vara allt från en liten ort 
till ett helt land. Vissa länder, till och med världsdelar, går samman för att generera en 
starkare attraktionskraft. Pike framhåller i detta sammanhang Skandinavien som ett exempel.  
 
Enligt WTO (se Baker och Cameron 2007) så inkluderar destinationsmarknadsföring alla 
aktiviteter och processer som sammanför kunder och säljare. Destinationsmarknadsföring ska 
fokusera på att uppmärksamma och tillgodose kunders efterfrågan och konkurrenskraftig 
positionering. Inom destinationsmarknadsföring ska det även fattas beslut angående 
produkter, varumärkning, priser, marknadssegmentering, marknadsföring och distribution. 
Ward och Gold (se Ek och Hultman 2007) förtydligar vad de anser att 
destinationsmarknadsföring syftar till; att förmedla utvalda bilder av ett specifikt geografiskt 
område, oftast riktat mot en eller flera väl definierade målgrupper. 
 
Middleton (se Fyall och Garrod 2005) anser att det är mycket viktigt med strategisk planering 
av marknadsföring inom besöksnäringen. Den strategiska planeringen fyller ett behov av 
gemensam styrning och överenskomna regler, för hur marknadsföringsarbetet bör genomföras 
på en ständigt förändrande och allt hårdare konkurrenssatt marknad. Papadopoulos (se Fyall 
och Garrod 2005) menar dock att strategisk marknadsföringsplanering inom besöksnäringen 
främst kräver en ämnesövergripande ansats, som måste kompletteras av forskning inom olika 
turismområden. Papadopoulos anser även att fast än marknadsföringsbeslut och aktiviteter bör 
vara originella och visa på nytänkande, måste de också vara förenliga med organisationens 
resurser, restriktioner och mål.  
 
DMO- Destinationsmarknadsföringsorganisationer  
Enligt Pike (2008) är en DMO, resultatet av att olika intressenter inom en turistdestination har 
organiserat sig. Enligt Buhalis (2000) blir det allt vanligare att DMOs tar ansvar för 
destinationsmarknadsföring. Pike (2008) resonerar kring DMOs komplexa ställning, han 
belyser att DMOs kan samordna på såväl lokal, regional, nationell och internationell nivå. 
Kipfer och Keil (se Ek och Hultman 2007) är inne på samma linje som Pike (2008) då de 
framhåller den geografiska aspekten, men till skillnad från Pike anser de att 
destinationsmarknadsföring ofta kommersialiserar platser och kan leda till att olika platser 
som geografiskt hör till samma område börjar konkurrera med varandra. Wang och Krakover 
(2008) anser att turismföretag ofta är engagerade i flera olika marknadsföringssamarbeten 
samtidigt, för att kunna behålla eller förbättra sin position i nätverket. Bengtsson et al. (se 
Wang och Krakover 2008) introducerar begreppet ”coopetition” för organisationer som ingår 
i DMOs, där konkurrens och samarbete samexisterar. De menar att ”coopetition” inte är 
ovanligt inom turistdestinationer.  
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Wang och Krakover (2008) beskriver ”coopetition” som ett samarbete mellan organisationer 
som söker maximera deras egna vinstintressen, och deltar därför inte i gemensamma 
aktiviteter som endast gynnar DMO. De olika vinstintressena står ofta i konflikt med 
varandra, och som ett resultat konkurrerar de inblandade parterna med varandra. De vill alla 
vara den organisation som får ut mest fördelar av marknadsföringssamarbetet. Wang och 
Krakover (2008) menar att ”coopetition” även kan betraktas som ett effektivt sätt att hantera 
både konkurrens och samarbete mellan organisationer. Författarna redogör vidare för olika 
faktorer som bidrar till en miljö som uppmuntrar till samarbete mellan turistföretagen på en 
destination: fokuserat, strategiskt tänkande, lokala marknadsföringskampanjer, omdömesgillt 
destinationsmarknadsföringsarbete och starkt ledarskap i den lokala DMO. Wang och 
Krakover poängterar betydelsen av att en DMO kan representera, och nå ut till, alla de 
involverade aktörerna och att marknadsföringsprocessen pågår så pass länge att ett 
kontinuerligt, marknadsföringssamarbete kan grundläggas.  
 
Betydelsen av destinationens varumärke 
Enligt Aronsson, Bjälesjö och Johansson (2007) är varumärken centrala symbolvärden inom 
destinationsmarknadsföring. En destinations varumärke avser att synliggöra destinationen, via 
deras värden och kvaliteter för att attrahera vissa målgrupper. Ateljevic, Morgan och Pritchard 
(2007) belyser betydelsen av att fastställa och integrera allmänna och mediala relationer i 
destinationers varumärkesbyggande och samordning. Detta för att på bästa sätt kunna visa 
upp miljön, människorna, kulturen och de aktiviteter som destinationen kan erbjuda. 
Författarna resonerar kring att de destinationer som lyckats med sin varumärkning har ett 
antal gemensamma karaktärsdrag. Destinationerna är baserade på grundläggande forskning 
och har ett stabilt underlag av intressenter, konsumenter och konkurrenter. Det är även viktigt 
att varumärkets personlighet kommuniceras omsorgsfullt och disciplinerat. Vidare poängterar 
författarna att det är viktigt att marknadsförare vågar stå fast vid essensen i varumärket när 
man väl identifierat varumärkets personlighet. Förbättringar och utveckling bör ske 
kontinuerligt, men utan att ändra varumärkets grund eller essens. De initiala styrkorna bör 
förstärkas i syfte att förstärka varumärkets attraktionskraft och för att bredda marknaden.  
 
Betydelsen av destinationens image 
Buhalis (2000) menar att turister utvecklar en image av en destination innan de besöker den. 
Imagen baseras bland annat på tidigare erfarenheter, olika förväntningar, word-of-mouth, 
media, annonser och en allmän uppfattning. Ateljevic, Pritchard och Morgan (2007) menar att 
val av besöksdestination är en indikator på sin livsstil för dagens turister. Platsen som 
turisterna väljer att spendera deras högt värderade fritid blir av allt större betydelse. Den ska 
tilltala besökarna emotionellt och ha bra status. Destinationer kan erbjuda liknande 
konsumentfördelar som högt värderade livsstilssymboler. Bohlin och Elbe (2007) menar att 
det är viktigt att turistorganisationer och lokala företag skapar en profil av destinationen i 
syfte att dess tilltänkta kunder ska kunna associera destinationen med något specifikt. De 
aspekter som används i profileringen måste vara trovärdiga, accepterade och uppbackade av 
destinationens intressenter samt kunna användas under en längre tid. Vi tolkar författarna som 
att dagens turister söker sig till destinationer som de kan eller vill identifiera sig med. 
Saltzman (se Ek och Hultman 2007) bekräftar denna uppfattning genom att påpeka att 
skärgårdar ofta vill, genom sitt marknadsföringsmaterial, att kunder ska identifiera sig med 
skärgårdarnas image. Kotler och Gertner (se Ateljevic, Morgan och Pritchard 2007) beskriver 
platsens image som summan av känslan, övertygelsen och intrycken som man har av en plats. 
Image är en förenkling av många typer av associationer och information som man förknippar 
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med en plats. Underhållningsindustrin och media spelar en särskilt viktig roll i formandet av 
människors uppfattningar av platser.  
 
Buhalis (2000), i enighet med Middleton, poängterar att konkurrensen har blivit mycket hård 
mellan olika destinationer världen över, därför är det viktigt att marknadsföra destinationen 
strategiskt.  Bohlin och Elbe (2007) belyser en strategi om att lyfta fram bilder av 
destinationens särarter. I det nutida samhället skapar detta en motvikt mot globaliseringens 
homogeniseringsaspekter, det vill säga att mer destinationer blir homogena och liknar 
varandra. Saltzman (se Ek och Hultman 2007) belyser denna strategi som paradoxal. Att 
generellt fokus ligger på det unika innebär att varje plats på kartan måste lyfta fram och visa 
upp det som är unikt för just denna plats. Fokuseringen på det unika blir alltså långt ifrån 
unik. Den framstår tvärtom som något som förenar alla platser som vill profilera sig på 
marknaden. I marknadsföringssammanhang knyts ofta “det goda livet” till skärgårdsmiljöer. 
Saltzman framhåller att den visuella delen ofta presenteras som ett viktigt inslag i 
upplevelsepaketet och att även kulinariska värden ofta ges en framskjuten position. 
Restauranger, såväl som andra besöksmål i skärgården marknadsför sig idag som leverantörer 
av upplevelser och livskvalitet. Hultén, Broweus och van Dijk (2008) menar på att det är 
vetenskapligt dokumenterat att sinnena påverkar kundens beteende, således menar de på att 
det är viktigt att framhäva sinnesupplevelser i marknadsföring.     
 
En destinations målmarknad och försäljningsprocess 
Kamfjord (2002) delar in marknaden i fyra nivåer. Den lokala marknaden som är den 
potentielle besökaren som bor permanent på en plats eller i dess omedelbara närhet som i och 
med detta har möjlighet att improvisera besök. En regional marknad kan definieras vara på en 
dagsturs avstånd, cirka två timmars restid från resmålet. Den nationella marknaden betjänas 
vanligtvis av enskilda destinationer och företag, och denna marknad är ofta knuten till 
individuella rundresor med bil, med varierande uppehåll på olika platser. Den internationella 
marknaden betjänas av såväl enskilda destinationer och företag, som stora organisationer och 
koncerner som informerar om, samordnar och säljer resor till olika resmål. 
 
Buhalis (2000) menar att hemligheten bakom en lyckad och välmående destination är att 
vända sig mot de rätta målgrupperna och erbjuda den mest lämpliga kombinationen av lokala 
turismprodukter. Således bör produktdesign och utformningen av dem baseras på 
marknadsundersökningar. När man paketerar turismprodukter till ett helhetspaket använder 
man sig ofta av olika turismprodukter som bildar en sammansättning som möter den specifika 
turistens behov och krav. Buhalis (2000) förespråkar en dynamisk och omfattande 
marknadsundersökning av de lokala aktörerna, så destinationen kan kombinera unika 
produkter. En väsentlig utgångspunkt för att skapa unika produkter är ett gott samarbete 
mellan aktörerna. Kamfjord (2002) instämmer i Buhalis resonemang och tillägger att det är en 
utmaning för dagens turismföretag att lyckas samordna produkter, paketering, marknadsföring 
och försäljning på ett sätt som tillfredsställer kunden. Enligt Palmer och Bejou (se Wang och 
Krakover 2008) är det av stor betydelse inom turismbranschen, att destinationens produkter 
kan sammanställas på ett tillfredställande sätt för kunden. De tillägger att även leveransen är 
viktigt eftersom leverans och konsumtion sker samtidigt inom turismbranschen.  
 
Kamfjord (2002) menar att det första som turismföretag bör göra är en indelning av turismens 
marknader utifrån resans huvudsyfte. De tre vanligaste syftena är affärsresor, kurser och 
konferenser, och semester och fritid. Det syfte och den del av resande som vi valt att 
analysera djupare är semester- och fritidsresor. Buhalis (2000) menar att det är viktigt att ha i 
åtanke att turister använder destinationer i olika syften, vissa söker en tillflyktsort för tystnad 
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eller arbete, andra för sol och bad och en tredje för ett socialt syfte. Kamfjord (2002) anser att 
två faktorer som ofta styr kunders val av resmål är tid och pengar. Även reseavståndet, hur 
långt man är villig att resa från hemorten till resmålet är en avgörande omständighet. 
Saltzman (se Ek och Hultman 2007) instämmer och poängterar betydelsen av detta inom 
skärgårdsturism, då de mest attraktiva skärgårdsområdena är belägna närmast storstäder. Men 
om intresset för skärgårdsmiljöer håller i sig är det rimligt att anta att efterfrågan kommer att 
fortsätta öka också i andra skärgårdsområden som ligger inom rimligt avstånd. Hon ställer sig 
frågan hur långt detta rimliga avstånd är, hur långt stadsborna är beredda att förflytta sig för 
att nå den åtråvärda avlägsenheten.  
 
Kamfjord (2002) anser att paketet är den helhet som uppstår vid sammansättning av en resa. 
Han delar in paketet i två delar: Distribuerat paket och Platspaket. I det distribuerade paketet 
är delprodukterna sammansatta och sålda före resan, och de kan antingen egenproduceras av 
kunden eller arrangeras av näringen. I platspaketet skapar kunden sina delprodukter under 
resans gång. Men han tillägger att även om paketet köps på platsen så är ofta betydande 
förberedelser gjorda på förhand. Kamfjord skriver att det är en allt vanligare företeelse idag 
att researrangörer erbjuder nischprodukter till speciella målgrupper, och att researrangörer på 
detta sätt kan erbjuda fler paket än de kan göra utan dessa tematiserade reseerbjudanden. 
Saltzman (se Ek och Hultman 2007) konstaterar att det ofta förekommer attraktioner, teman 
och ledord i svenska skärgårdars marknadsföring. Hon menar på att tre sådana teman kan 
sammanfattas med ledorden aktivitet, idyll och avkoppling. Kamfjord (2002) beskriver även 
två olika försäljningsprofiler: exponeringsprofil och upplevelseprofil. Exponeringsprofilen är 
det speciella, det unika som en destination önskar att presentera sig med. Upplevelseprofil är 
det innehåll eller produktmångfald som destinationen har att erbjuda och sättet som den gör 
detta på. Exponeringsprofilen kan sägas vara det som används för att attrahera nya kunder, 
och upplevelseprofilen är vad som tillämpas för att behålla kunderna, för att locka till återköp.  
 
I följande stycke avser vi analysera och diskutera kring de olika delarna i marknadsföringen 
av Stockholms skärgård. Vi söker ge klarhet i våra respondenters uppfattningar om 
samordningen och samarbetet av Stockholm skärgårds marknadsföring. 
 
5.3 Diskussion och analys   
 
Destinationsmarknadsföringens komplexitet  
Både i Visit Skärgården och Scandinavian Islands finns det uppfattningar om brist på struktur 
och planering. Ragnar påpekar svårigheterna som skärgårdens olika aktörer har haft kring att 
enas i olika ståndpunkter och han tror att det beror på antalet aktörer som är inblandade och 
att alla vill tycka och tänka utan att kompromissa. Middleton (se Fyall och Garrod 2005) anser 
att struktur och planering är av stor betydelse inom dagens turismbransch eftersom den 
präglas av hård konkurrens. Papadopoulos (se Fyall och Garrod 2005) menar att 
marknadsföringsbeslut bör vara kompatibla med organisationens resurser, restriktioner och 
mål. Vi tycker att Ragnars påstående kan stå som en sammanfattning för åsikterna som många 
av de medverkande i Scandinavian Islands-projektet verkar dela. Genom de teoretiska 
källorna tolkar vi Ragnars påstående som att Stockholm skärgårds olika aktörer borde 
fokusera på att i större utsträckning; planera och strukturera sin verksamhet för att kunna 
koordinera de olika aktörernas resurser, restriktioner och mål. 
 
Såväl Visit Skärgården som Scandinavian Islands har valt att ingå samarbeten mellan olika 
organisationer i syfte att marknadsföra Stockholms skärgård. Enligt Pike (2008) och Buhalis 
(2000) blir det allt vanligare att aktörer tar hjälp av en DMO om de önskar marknadsföra en 
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destination, och Pike förklarar en DMO som att flera intressenter organiserar sig i avsikt att 
gemensamt marknadsföra en plats. Genom Pikes (2008) definition av en DMO har vi skapat 
oss en förståelse om att organisationerna Scandinavian Islands och Visit Skärgården kan 
kategoriseras som DMOs. Genom att analysera de ovan nämnda organisationerna har vi 
kommit fram till att det kan uppstå komplikationer när DMOs ska ansvara för 
destinationsmarknadsföring. Aktörerna som organiserat sig i en DMO kan ha olika agendor 
och åsikter kring hur marknadsföringssatsningarna bör gå till. 
 
Larssons50 förklarar att han uppfattar att de regionala turistorganisationerna i Scandinavian 
Islands; Visit Skärgården, Turku Touring, Väståboland och Visit Åland, inte är beredda att 
genomföra marknadsföringssatsningar som endast gagnar Scandinavian Islands-projektet. De 
intresserar sig främst över de marknadsföringssatsningar som gynnar deras enskilda regionala 
turistorganisationer. Wang och Krakover (2008) beskriver ”coopetition” som ett samarbete 
mellan organisationer som söker maximera deras egna vinstintressen och inte deltar i 
gemensamma aktiviteter som endast gynnar DMO. Genom Wang och Krakovers (2008) teori, 
tolkar vi det som att det råder ”coopetition” inom Scandinavian Islands. Vi tycker att de olika 
organisationerna som har ingått samarbete i Scandinavian Islands-projektet verkar ha olika, 
egna agendor för vad de vill få ut av samarbetet. Och mycket tyder på att de inte strävar mot 
samma mål. Vi analyserar Scandinavian Islands-projektet vidare och ser även en svårighet 
kring den tidsmässiga begränsningen som projektverksamhet innebär. Wang och Krakover 
(2008) anser att en marknadsföringsprocess bör pågå så pass länge att ett kontinuerligt, 
marknadsföringssamarbete kan grundläggas. Genom Wang och Krakovers (2008) åsikter 
tolkar vi kontinuiteten i Scandinavian Islands-projektet som ett problem. Det verkar svårt, 
både för de medverkande aktörerna och för dem som leder Scandinavian Islands-projektet att 
skapa kontinuitet och se resultat av samarbetet, då projektet pågår under förhållandevis kort 
tid. 
 
Försäljningsprocessen i Stockholms skärgård 
Vi anser att hållbara bra produkter, kompetenta paketerare och effektiva försäljningskanaler är 
viktiga beståndsdelar för att lyckas genomföra bra marknadsföringssatsningar. Voltaire51 
menar att paketerare egentligen är en speciell yrkeskår, och att det finns för få 
paketeringsföretag i skärgården. Hon tycker att många av paketen idag är väldigt lokala och 
för små, och föreslår ett möjligt samarbete med paketering mellan öarna. Vi tolkar 
informationen som vi fått av Visit Skärgården som att de gärna vill få till samarbeten, bland 
annat i form av paket mellan öarna i Stockholms skärgård. Men vi har uppfattat det som att 
det ofta finns en viss konkurrens mellan öarna, som gör att samarbeten kan vara svåra. I vårt 
resonemang stödjer vi oss på Kamfjords (2002) åsikter kring att det är en utmaning för dagens 
turismföretag att lyckas samordna produkter, paketering, marknadsföring och försäljning. 
 
B, Alm52 påpekar andra svårighet med paketering; att veta vilka produkter paketet ska 
innehålla och till vilka paketet bör säljas. Visit Skärgården vill gärna genomföra grundliga 
undersökningar och utvärderingar av målmarknader. För som det är i dagsläget skapar Visit 
Skärgården mycket av deras material baserat på gissningar och antaganden menar B, Alm. 
Buhalis (2000) poängterar betydelsen av målmarknadsunderlag då han menar att hemligheten 
bakom en lyckad och välmående destination är att vända sig mot de rätta målgrupperna och 
erbjuda den mest lämpliga kombinationen av lokala turismprodukter. Vi tolkar B, Alms 
resonemang genom Buhalis (2000) påstående och skapar oss en förståelse för den stora 
                                                
50 Larsson Mikael, Projektledare Scandinavian Islands, intervju 2011-04-15. 
51 Voltaire Karin, Utvecklingsledare Värmdö Kommun & Styrelseledamot Öppen Skärgård, intervju 2011-04-29. 
52 Alm Bisse, VD Visit Skärgården, intervju 2011-04-27. 
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betydelsen av att kunna sina målmarknader. Och vi finner det märkligt att Visit Skärgårdens 
önskemål om målmarknadsundersökningar inte har hörsammats på central nivå. 
 
Scandinavian Islands hade från början tänkt satsa på ”cross-border-produkter” där turisten 
skulle besöka de medverkande tre skärgårdarna. Men på grund av diverse svårigheter kring 
sammansättningen av produkterna bytte de riktning och satsade på teman istället. Saltzman 
(se Ek och Hultman 2007) menar på att tre teman som ofta förekommer i svenska skärgårdars 
marknadsföring kan sammanfattas med ledorden aktivitet, idyll och avkoppling. Genom 
Saltzmans (se Ek och Hultman 2007) resonemang kring svenska skärgårdars marknadsföring 
tolkar vi Scandinavian Islands internationella marknadsföringsstrategi som att den går i linje 
med hur många svenska skärgårdar söker profilera sin destination mot en internationell 
marknad. Och fastän det inte kan tyckas så kreativt att satsa på liknande marknadsföring, 
anser vi det ändå vara taktiskt riktigt av Scandinavian Islands att framhäva de resurser som 
finns, ofta helt gratis, i de skandinaviska skärgårdarna. Vi har även uppfattat det som att 
Scandinavian Islands försöker belysa ledordet natur i deras produkter, eftersom de anser att 
den svenska naturen är unik i sitt slag för den internationella besökaren, vilket medför många 
fördelar.  
 
Stockholm skärgårds image och varumärke 
Vi har funnit att nyckelaktörerna är av samma uppfattning gällande den image som ska 
marknadsföras av Stockholms skärgård. Aktörerna inom såväl Visit Skärgården som 
Scandinavian Islands anser att det är Stockholm skärgårds unikhet som bör förmedlas i 
marknadsföringen. Strand53, B, Alm och Larsson menar på att det ligger en enorm styrka i 
både varumärket Skandinavien och varumärket Stockholms skärgård, båda begreppen har en 
image laddad med natursköna upplevelser och en känsla av frihet. Att ett starkt varumärke 
och unikhet är något som bör framhållas är det även många författare som är eniga kring. 
Buhalis (2000) poängterar att konkurrensen har blivit enorm mellan olika destinationer 
världen över, därför är det viktigt att marknadsföra destinationen strategiskt. Bohlin och Elbe 
(2007) belyser en strategi om att lyfta fram bilder av platsers och regioners särarter.  
 
Vi anser att Steene berör en intressant infallsvinkel då han anser att man bör satsa mer på 
kultur inom destinationsmarknadsföringen av Stockholms skärgård. Han menar att det ofta är 
kulturella uttryck såsom böcker, filmer och TV-serier som skapar en plats image. Han får 
medhåll av Kotler och Gertner (se Ateljevic, Morgan och Pritchard 2007) som bedömer att 
underhållningsindustrin och media spelar en särskilt viktig roll i formandet av människors 
uppfattningar av platser. Genom Kotlers och Gertners bedömning har vi skapat oss en 
förståelse kring Steenes marknadsföringsstrategi om att framhäva kulturella personligheter i 
skärgårdsmiljön. Vi analyserar detta genom att se till våra egna erfarenheter och även beakta 
det inflytande som TV-program såsom Saltkråkan och Skärgårdsdoktorn har haft på nationell 
nivå. Ser man till det internationella intresse som skapats kring Stockholm genom Stieg 
Larssons; Millennium-trilogi, är kultur ingen dum tanke inom turismbranschen. Steene hävdar 
att Stieg Larssons Millennium-trilogi inneburit ett marknadsföringsvärde på cirka en halv 
miljard kronor för Stockholm stad. Steene anser vidare att det många gånger saknas kreativitet 
inom besöksnäringen och inte bara finansiellt stöd som många påpekar. Vi anser att Steenes 
förslag är kreativt och slagkraftigt. 
 
Strand ser en varumärkessvårighet i Scandinavian Islands- projektet i och med att respektive 
destination ser sig själva som en destination samtidigt som de skapar ett varumärke som ska 

                                                
53 Strand Karl-Erik, Stockholm skärgårds representant i Scandinavian Islands styrgrupp, intervju 2011-04-13. 
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representera alla tre skärgårdarna. Vi anser, i enighet med Strand, att det föreligger en 
varumärkessvårighet i Scandinavian Islands- projektet då de involverade aktörerna i första 
hand representerar sin egen organisation, men samtidigt ska agera under ett gemensamt 
varumärke. Aronsson, Bjälesjö och Johansson (2007) anser att varumärken är centrala 
symbolvärden när det kommer till destinationsmarknadsföring. Genom Aronsson, Bjälesjö 
och Johanssons åsikter förstår vi betydelsen av varumärken i destinationsmarknadsföring, och 
vi tycker att det verkar vara svårt för aktörerna i Scandinavian Islands att kunna kombinera 
deras marknadsföringsuppdrag. Scandinavian Islands vill endast marknadsföra exportmogna 
destinationer, och nästa kapitel söker ge ytterligare klarhet i innebörden av 
exportmognadsbegreppet. 
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6. EXPORTMOGNAD 
 
 
Kapitlet är indelat i tre rubriker och utgår från vår forskningsfråga: “Hur arbetar Stockholm 
skärgårds nyckelaktörer med destinationsutveckling och 
destinationsmarknadsföring för att attrahera fler internationella besökare”. I den första 
redovisas vår empiriska datainsamling kring Stockholm skärgårds exportmognad ur 
nyckelaktörers perspektiv, som främst baseras på våra intervjuer. Därefter presenteras vår 
teoretiska förankring i exportmognad. Tyngdpunkten ligger på empirin, då det inte finns 
mycket teori skrivet om exportmognad. Avslutningsvis sammanförs och tolkas vår empiriska 
och teoretiska datainsamling i en analys och diskussion. 
 
 
6.1. Exportmognad ur nyckelaktörers perspektiv 
 
Förklaring av exportmognadsbegreppet  
Enligt Voltaire54 är begreppet exportmognad relativt nytt inom besöksnäringen, och det är ett 
begrepp som har vuxit mycket de senaste åren. Hon menar att begreppet inte är komplicerat i 
grund och botten, det handlar om att produkten ska vara anpassad till den tänkta målgruppen. 
Steene55 instämmer och tillägger att exportmognad handlar om marknadsanpassning, vem 
som efterfrågar vad. Voltaire anser att företaget först bör fråga sig vilken sorts målgrupp eller 
marknad som företaget skulle kunna vara intressant för, på det generella planet. Voltaire 
poängterar att det är viktigt med självinsikt i detta läge, för att kunna vara ärlig med vilken 
målgrupp man kanske skulle kunna passa för. Företaget bör sedan ta reda på vad de 
efterfrågar, och sedan vara beredd att ställa om sin verksamhet för att passa målgruppen. Hon 
påpekar att företag oftast inte är exportmogna generellt, utan till en viss målgrupp. Voltaire 
backas upp av Strategi2020 som förtydligar i ”Fokusområde 2” att destinationer ska 
marknadsföras mot prioriterade målgrupper och marknader. Strategin poängterar även att 
destinationerna ska arbeta mot marknadens krav avseende exportmognad. (Svensk Turism 
2010) 
 
Exportmogen mot en målmarknad 
Steene anser att när man vet sin målmarknad gäller det att göra marknadsundersökningar, 
exempelvis genom att besöka stora mässor såsom ITB och World Travel Market för att få en 
uppfattning om vad som är aktuellt, ur i ett världsomspännande perspektiv. Han förklarar 
betydelsen av att kunna säkerställa att produkten man erbjuder har en viss attraktivitet och 
kvalitet som håller. Steene menar att benchmarking är bra; att man jämför om produkten 
håller samma nivå som likvärdiga produkter på den tänkta marknaden. Steene poängterar 
dock att jämförelsen ska handla om kvalitet och god standard, inte produkten i sig. Själva 
produkten får gärna stå ut och vara unik på marknaden. Steene menar att skärgården har unika 
produkter men den saknar, i flera fall, kvalitet och god standard. Stanaway56 menar att även 
ett enkelt boende kan vara attraktivt för många utländska turister om det upplevs som unikt, 
ligger i en fantastisk miljö eller innebär närhet till någon eftertraktad aktivitet. Om kunden 
inte är tillräckligt informerad om vilken standard som gäller kan det dock uppstå problem. 

                                                
54 Voltaire Karin, Utvecklingsledare Värmdö Kommun & Styrelseledamot Öppen Skärgård, intervju 2011-04-29. 
55 Steene Anders, Docent i turismvetenskap på Södertörn Högskola, intervju 2011-04-14. 
56 Stanaway Åsa, Internationell säljchef Västmanlands kommuner och landsting, mailintervju 2011-04-25. 
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Steene pekar på betydelsen av att förstår exportfördelarna av en upplevelse. Att det kan ju 
faktiskt vara en upplevelse att ha dåligt väder. Han har kollegor i Spanien som säger att: 
 

”Usch, nu blir det varmt igen, nu ska vi åka till Sverige eller Norge, upp till Lofoten, eller 
någonstans, och ha det lagom svalt och bra.” (Anders Steene, 2011). 

 
I enighet med Steene, menar Stanaway att exportmognad framför allt innebär att man arbetar 
utifrån marknadens förutsättningar samt produktens förutsättningar. M, Alm57 poängterar 
betydelsen för företag att inse att de måste utgå från den egna produktens förutsättningar och 
det bästa alternativet för det berörda företaget, då de fattar beslut om de ska satsa på att bli 
exportmogna eller inte. Han menar att exportalternativet kanske inte är det bästa för alla 
företag, vilket kan vara bra för företag att få klarhet i, så att de kan satsa helhjärtat på det 
alternativ som passar dem. Stanaway menar vidare att det är viktigt att ta reda på vad olika 
marknader efterfrågar och rikta in sin försäljning mot de marknader som vill ha det du kan 
erbjuda. Oavsett marknad finns dock vissa grundläggande förutsättningar för att anses vara 
exportmogen. Nedan följer ett utdrag ur en informationstext som Stanaway förklarar att de på 
Västmanlands kommun och landsting erbjuder deras företagare: 
 
 
Att exportera er turistprodukt kan ha många fördelar. Det ger ett breddat kundunderlag som 
kan ge möjlighet till ökad lönsamhet. Det kan också vara ett mycket bra sätt att förlänga 
säsongen. En förutsättning för att er verksamhet ska ha möjlighet att slå igenom 
internationellt är dock att den är exportmogen. Det finns vissa grundförutsättningar som ni 
bör beakta innan ni väljer att marknadsföra er internationellt. Fråga er till exempel: 
 
Språk: Vilka språkkunskaper finns i företaget? Kan kunden kommunicera med er? 
Standard: kan ni erbjuda vad utländska besökare förväntar sig? Har ni tagit reda på vad er 
målgrupp vill ha? 
Webbsidor och informationsmaterial: På vilka språk kan kunden få information, hur kan 
kunden boka, kan kunden få svar på förfrågningar inom åtta timmar? 
Lagar och regler: Följer företaget de lagar och regler som gäller? Exempelvis resegaranti vid 
försäljning av paketresa, nödutgångar, hälsovårdsmyndighetens krav 
Perspektiv: Vad är er roll? Ska ni arbeta själva mot den utländska marknaden eller passar ert 
företag bättre som underleverantör/del av ett större paket? 
Prissättning: Kan ni prissätta era produkter minst ett år i förväg? Har ni marginaler för 
provision (vanligtvis 12-30%) 
 

 
Exportmognad i Stockholms skärgård 
Stanaway menar att det kan vara svårt för en enskild turismprodukt att vara exportmogen om 
inte destinationen är det, eftersom turismprodukten är så pass beroende av miljön 
runtomkring, som till exempel tillgänglighetsfaktorn. B, Alm58 menar att, den tidigare 
nämnda, nationella strategin bygger mycket på en destinationsutveckling som ska skapa 
exportmogna destinationer. Hon förklarar vidare att det endast finns 16 godkända 
exportmogna destinationer i hela Sverige och att Stockholms skärgård definitivt inte är en av 
dem. Hon menar att Scandinavian Islands- projektet kan lära Visit Skärgården vad vissa 
utländska marknader vill ha och vilka krav de ställer. Hon påpekar dock att Stockholms 

                                                
57 Alm Magnus, Produktgruppen Scandinavian Islands & Marknad/webb Visit Skärgården, intervju 2011-04-13. 
58 Alm Bisse, VD Visit Skärgården, intervju 2011-04-27. 
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skärgård inte kommer bli exportmogen genom Scandinavian Islands. Detta ligger inte inom 
ramen för vad projektets resurser ska användas till. Det som görs gällande exportmognad är 
ett antal seminarier som genomförs i utbildningssyfte. B, Alm menar att Scandinavian 
Islands- projektet är svårt ur ett exportmognadsperspektiv eftersom både Åland och Åbo är 
exportmogna destinationer, som varit på export i flera år, till skillnad från Sverige. Detta 
innebär att det råder en obalans gällande erfarenhet, kunskap och resurser i projektet.  
 
Stanaway anser att Sverige har stor tillväxtpotential inom turismexport. Vi upplevs som ett 
säkert land med mycket fin natur. Till nackdelarna hör att vi har svårt att konkurrera med 
priset på en internationell marknad. Dessutom kan servicenivån vara ett problem då svenska 
anläggningar vanligen inte har möjlighet att anställa lika mycket personal som anläggningar i 
många andra länder. Voltaire är inne på samma linje och menar att Stockholms skärgård inte 
har tillräckligt med bra boende som matchar utländska turisters förväntningar och krav. Hon 
menar att kvalificerat boende därför är en väldigt svag punkt i hela skärgården. Även Strand59 
diskuterar standarden på boendet. Han menar att en stor del av de utländska besökarna som 
vill besöka skärgården inte accepterar våningssängar och toalett i korridoren.  
 
I Strategi2020; ”tydliggörs behovet av att utveckla fler exportmogna destinationer och att 
stödja dem som redan är det till stärkt konkurrenskraft och vidare expansion.” (Svensk 
Turism 2010). Stanaway upplever att viljan och engagemanget blivit allt större hos svenska 
turismföretagare att nå ut på en internationell marknad. Hon menar att de svenska 
turismföretagarna börjar jämföra sig med andra, och ser hur de har lyckats, och får med detta 
en förståelse för att det kan vara värt att höja ribban för att nå ut på en internationell marknad. 
M, Alm60 förklarar att hemsidan exportmognad.se är ett bra verktyg som företag kan använda 
sig av. Där kan de genomföra ett test för att undersöka om deras turistföretag lever upp till 
utländska turisters och researrangörers förväntningar och krav. Testet är ett resultat av 
delprojektet ”Destinationsutveckling”, som ingick i organisationerna Vinnova:s och SHR:s 
turismsatsning åren 2007-2009. I projektet deltog Region Dalarna, Siljan Turism AB, Visit 
Falun AB, LFV och VisitSweden.  
 
Exportmognad.se drivs nu som ett tvåårigt projekt i samarbete mellan Tillväxtverket, Region 
Dalarna och VisitSweden. Syftet med exportmognadsguiden är att öka kunskapen om hur 
man arbetar med utländska researrangörer. Frågorna i testet grundar sig på intervjuer av ett 
tiotal experter i Sverige och Europa samt en undersökning bland 29 utländska researrangörer, 
som fått uppge vilka krav och förväntningar de har på svenska destinationer och producenter. 
Frågorna berör dels företagaren och dels destinationen där företagaren verkar, och det kan 
exempelvis gälla utbud och tillgänglighet. Testet består av tre delar: upplevelsen, tjänsten och 
genomförande av affären. Resultat visar sedan vilka områden som företaget kan förbättra. I 
testet kan man även kontrollera om företagets webbplats är anpassad efter utländska turister. 
Syftet med testet är att öka kunskapen om hur man kan förbättra sin webbplats. Vill man nå 
internationella turister är det ännu viktigare att vara tydlig i sin kommunikation än då 
marknadsföringen riktas mot en nationell marknad, eftersom kännedomen om Sverige och 
svenska turismprodukter är lägre internationellt.(Exportmognadsguiden, 2011). Stanaway 
belyser att också VisitSweden har tagit fram en modell för företag som vill ut på en 
internationell marknad: 
 
 
 
                                                
59 Strand, K-E. Stockholm skärgårds representant i styrgruppen för Scandinavian Islands. (2011-04-13) 
60 Alm, M. Produktansvarig för Scandinavian Islands. (2011-04-13) 
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 Modell för export       
Hur lyckas man med export? Vad behövs för att en entreprenör/destination skall vara 
framgångsrik på den internationella marknaden? En enkel modell: 
 
1. Attraktiva exportmogna produkter/upplevelser och destinationer 
2. Tillgänglighet till produkt/destination 
3. Försäljning: Det skall vara enkelt att köpa för återförsäljare och slutkund 
4. Analys och Marknadsföring: Skapa kännedom och viljan att boka  
Alla delar samverkar – ingen kan uteslutas! 
 
 (Källa: Visit Sweden) 
 
 
 
Svårigheter med exportmognad i Stockholms skärgård  
Stanaway menar även att företagen måste skilja på om man riktar sig direkt till slutkund 
genom exempelvis en egen hemsida eller om man söker samarbete med utländska 
researrangörer. För att en researrangör ska kunna få ekonomisk hållbarhet i att sälja en svensk 
anläggning måste de kunna erbjuda ett antal rum av likvärdig standard, till exempel säljer de 
oftast bara anläggningar som har dusch/WC på rummet. Även B, Alm resonerar kring 
researrangörernas del i exportmognadsprocessen. Hon menar att de flesta agenter vill kunna 
fastställa en upphandling ett år i förväg, och skärgården har inte tidtabeller som kommer ut i 
närheten av det. Larsson61 menar att transportföretagen måste kunna leverera sina tidtabeller 
minst ett år i förväg. När återförsäljarna planerar kommande års broschyrer, resekataloger och 
paketresor måste de ha ett underlag i form av tidtabeller och så vidare att utgå från, och som 
det ser ut i dagsläget kan inget av de stora svenska transportföretagen leverera detta. Vi tolkar 
B, Alms och Larssons resonemang som att det råder en brist på samordning mellan de olika 
näringsgrenarna i det svenska samhället. Strategi2020 framhåller betydelsen av konstruktiv 
samverkan och belyser att besöksnäringen har svårt att få fullt genomslag, om det inte 
tillkommer ökade och bättre samordnade resurser. (Svensk Turism 2010) Vi tror att 
samverkan mellan olika näringsgrenar skulle medföra en positiv utveckling för Sverige i flera 
avseenden. Vidare kommer teoretiska källor ge sin bild av exportmognad. 
 
6.2 Exportmognad ur ett teoretiskt perspektiv  
 
Att exportera tjänster 
Enligt Johanson, Blomstermo och Pahlberg (2002) är tjänstesektorn är en stor och växande 
del av Sveriges och världens ekonomi. De påpekar dock att det inte finns tillförlitliga data om 
tjänsteföretags internationalisering. Men det finns data som visar att den svenska 
tjänstebranschen är omfattande och utgör en stor del av Sveriges bruttonationalprodukt, och 
det är en starkt växande bransch. Författarna menar att tjänstesektorns ökning beror på 
avregleringar mellan länder och informationsteknologins utveckling, vilket också har påverkat 
tjänsteföretagens internationalisering positivt. Moslehi et al. (2006) styrker deras resonemang, 
och framhåller serviceaktiviteter som en allt viktigare sektor för ekonomisk utveckling och 
                                                
61 Larsson, M. Projektledare för Scandinavian Islands. (2011-04-15) 
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tillväxt. De menar också att, i takt med tjänstesektorns ökande ekonomiska betydelse, tilltar 
även betydelsen för export av service och tjänster.  
 
Val av exportmarknader 
Johanson, Blomstermo och Pahlberg (2002) belyser ett intressant mönster i hur svenska 
företag väljer att etablera sin verksamhet internationellt. Svenska företag väljer i regel att gå 
in i de nordiska länderna först och därnäst i länder som Tyskland, Storbritannien och 
Nederländerna, samt i andra länder som är relativt lika de nordiska länderna. Så småningom 
provade företag även utomeuropeiska marknader. Författarna anser att det verkar som att 
etableringar görs först på psykiskt närbelägna marknader, och därefter allt längre bort. De 
menar att företag kan möta många olika hinder och problem i processen att försöka etablera 
sig på en internationell marknad, och dessa problem kan vara svåra att förutse. För vissa 
företag är internationaliseringen en utdragen historia och för andra kan den gå väldigt fort. 
Majkgård (1998) belyser att internationalisering inte är en enskild händelse, utan en 
kunskapsutvecklingsprocess med en historia och en framtid. Han menar vidare att denna 
process oftast inte är komplikationsfri.   
 
Internationaliseringsprocessen 
Johanson, Blomstermo och Pahlberg (2002) framhåller två frågor som är i synnerhet viktiga 
vid internationellt företagande. Den ena är vilka marknader som företaget ska satsa på och 
den andra är i vilken form arbetet ska bedrivas på den utländska marknaden. Båda frågorna 
leder till så kallade strategiska beslut, eftersom frågorna behandlar ämnen som kan antas ha 
långsiktiga konsekvenser för företaget. Scherle och Coles (se Coles och Hall 2008) fokuserar 
på frågorna; hur och i vilken form arbete ska bedrivas på en utländsk marknad. De är inne på 
samma linje som många andra författare när de resonerar kring att företag sällan kan gå in i en 
internationaliseringsprocess endast baserat på en vilja att expandera. De anser att det krävs 
intern utbildning om att bedriva affärsverksamhet på en utländsk marknad innan en etablering 
kan ske. De anser det även vara viktigt med information om den marknad som det berörda 
företaget har valt att satsa på, information om till exempel kultur och management-tradition. 
De får medhåll från Moslehi et al. (2006) som menar att intellektuellt kapital alltmer anses 
vara en strategisk tillgång som kan bidra till hållbara fördelar och styrkor för företag inom 
servicesektorn. Författarna menar vidare att intellektuellt kapital består av minst tre separata 
former av organisatoriska tillgångar. De delar in i intellektuellt kapital i mänskligt kapital, 
strukturellt kapital och kundkapital. Mänskligt kapital representerar individers färdigheter, 
kunskap, talanger och förmåga i en organisation. Strukturellt kapital är de processer och paket 
som gör att det mänskliga kapitalet kan användas effektivt för att skapa värde. Kundkapitalet 
är värdet i en organisations kundrelationer.     
 
Enligt Moslehi et al. (2006) finns ett starkt samband mellan exportprestanda och 
konkurrenskraftighet. De menar på att ett lands förmåga att exportprestanda, traditionellt sett, 
har varit ett avgörande mått på landets konkurrenskraftighet. Ett lands företag och industrier 
anses konkurrenskraftiga om företagens produkter ökar sina marknadsandelar globalt. 
Dessutom tenderar länder som tillhandahåller en gynnsam miljö för företag att arbeta i och 
som utnyttjar nya marknadsmöjligheter, att vara framgångsrika exportörer.  
 
Johanson, Blomstermo och Pahlberg (2002) anser att även om företag skiljer sig åt gällande 
till exempel storlek, ålder, bransch och inriktning så finns det flera likheter i hur de 
internationaliseras. Författarna har studerat olika företag i deras forskningsprocess och lagt 
märke till att inget av företagen har använt sig av internationella marknadsundersökningar 
före etableringen utomlands. De studerade företagen tycks heller inte ha lagt vikt vid 
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kunskapskällor i form av enskilda konsulter eller Exportrådet. Däremot har individer inom 
företagen med utlandserfarenhet spelat stor roll. Författarna resonerar kring att relationer till 
andra företag har haft stor betydelse för samtliga företags internationalisering. Även Majkgård 
(1998) anser att ett företags samlade kunskaper som baseras på erfarenhet ligger till grund för 
en expansion på en utländsk marknad. Johanson, Blomstermo och Pahlberg (2002) menar 
vidare att företag har fått kunskap om utländska marknader genom relationer med andra 
företag, och kunskapen har sedan varit viktig när företagen har sökt skapa sig positioner i 
förhållande till andra företag på utlandsmarknaden. Författarna skriver att förståelse för bland 
annat andra kulturer, språkkunskaper, samt kunskap om lagar, normer och värderingar har 
central betydelse för företags internationalisering. Jack och Phipps (2007) styrker detta 
påstående och menar att kontakter mellan olika nationaliteter ger oss viktiga lärdomar om 
olika kulturer, sociala och politiska förhållanden.   
 
Johanson, Blomstermo och Pahlberg (2002) poängterar att världen på många sätt har ”blivit 
mindre” och avstånden har krympt. Trots detta kvarstår ändå många väsentliga skillnader i 
sättet att göra affärer, liksom att leda och organisera verksamheten i olika länder.  Detta är 
något som företag som är i stånd att expandera, på en internationell marknad, bör ha i åtanke. 
Författarna är dock tydliga med att det inte finns något som tyder på att en internationalisering 
går bättre då man följer läroböckernas regler för hur bra beslut fattas. För de flesta företag är 
etableringen av en utlandsverksamhet en lång och stegvis process som följer talesättet 
”learning by doing”. Vi tolkar Majkgård (1998) som att han instämmer i detta resonemang, då 
han skriver att företag kan utvecklas och förbättras på den nya, utländska marknaden allt 
eftersom de får ökad kunskap om den. Johanson, Blomstermo och Pahlberg (2002) har 
preciserat några frågeställningar att betänka för företag som står inför en internationalisering: 
 
   
 
Internationaliseringsprocess 
 
1. Vilka marknader ska man satsa på? 
2. Hur ska man gå tillväga och hur ska arbetet på olika marknader utvecklas och samordnas? 
3. Går det att överföra kunskap från ett land till ett annat och i så fall vilken typ av kunskap 
och hur?  
4. Hur ska man överbrygga det kulturella avståndet mellan huvudkontoret i Sverige och 
dotterbolagen utomlands   
 
(Källa: Johanson, Blomstermo och Pahlberg 2002). 
 
 
Johanson, Blomstermo och Pahlberg (2002) belyser hur ett företags etableringsprocess 
vanligtvis går till. Till en början bedriver företaget sporadisk export till ett visst land. Därefter 
skaffar de sig en agent i landet. Efter ännu en tid bildar de ett eget försäljningsbolag. I ett 
fjärde och sista steg startar företaget lokal tillverkning. Att företag följer 
etableringsprocessens mönster tolkar författarna som att utveckling i hög grad är förbundet 
med kunskap. Varje steg i etableringsprocessen ska baseras på de kunskaper som företaget 
har. Men varje steg innebär att företaget lär sig något nytt, och det så småningom kan ligga till 
grund för ytterligare ett steg i processen. Grundat på detta resonerar författarna kring att olika 
slags kunskaper är företagets viktigaste verktyg vid internationellt företagande. Det framhäver 
även att marknadskunskaper är de mest grundläggande för att systematiskt kunna bygga upp 
verksamheten på olika marknader.  
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Exportmognad ska vidare diskuteras och analyseras i följande stycke, där vi ämnar redovisa i 
vilka områden vi fått förståelse av empirin, genom våra teoretiska källor. 
 
6.3. Diskussion och analys 
 
Begreppet exportmognad inom besöksnäringen 
Voltaire62 belyser begreppet exportmognad som relativt nytt inom besöksnäringen, men hon 
tillägger att det är ett begrepp som har vuxit mycket de senaste åren. Steene63 förklarar 
exportmognad som marknadsanpassning; att veta vem som efterfrågar vad. Inom teorin har 
begreppet exportmognad ännu inte börjat diskuteras specifikt, men det finns flera teoretiker 
som resonerar kring service- och tjänsteexport. Johanson, Blomstermo och Pahlberg (2002) 
belyser att tjänsteexport är relativt nytt och påpekar att det ännu inte finns tillförlitliga data 
om tjänsteföretags utlandsverksamhet. Vad som däremot har dokumenterats är att 
tjänstesektorn är en stor och växande del av Sveriges och världens ekonomi. Moslehi et al. 
(2006) styrker deras resonemang, och framhåller serviceaktiviteter som en allt viktigare sektor 
för ekonomisk utveckling och tillväxt. Genom våra teoretiska källor har vi fått en förståelse 
för att i takt med service- och tjänstesektorns ökning vinner sektorn erkännande och det 
kommer därför bli vanligare att föra statistik över service- och tjänstesektorns export. 
Vi anser det även vara logiskt att anta att också besöksnäringen i allt högre grad kommer att 
inkluderas i undersökningar gällande export framöver. 
 
Stockholms skärgårdsturism och dess exportmognad 
Steene menar att skärgården har unika produkter men att den, i flera fall, saknar kvalitet och 
god standard. Voltaire är inne på samma linje och menar att Stockholms skärgård inte har 
tillräckligt med bra boende som matchar utländska turisters förväntningar och krav. Även 
Strand diskuterar standarden på boendet. Strand menar att en stor del av de utländska 
besökarna som vill besöka skärgården inte accepterar våningssängar och toalett i korridoren. 
Johanson, Blomstermo och Pahlberg (2002) instämmer i resonemanget och poängterar att 
även fast världen på många sätt har ”blivit mindre” och avstånden har krympt, så kvarstår 
ändå många väsentliga skillnader. Jack och Phipps (2007) styrker detta påstående och menar 
att kontakter mellan olika nationaliteter ger oss viktiga lärdomar om olika kulturer, sociala 
och politiska förhållanden. Även Majkgård (1998) anser att ett företags samlade kunskaper 
som baseras på erfarenhet ligger till grund för en expansion på en utländsk marknad. Genom 
de teoretiska källorna tolkar vi våra intervjupersoner som att kunskap är av stor betydelse, 
eftersom det är viktigt att förstå skillnaderna som ofta finns, mellan den nationalitet som 
exporterar och kundens nationalitet. De företag som är i stånd att exportera sin service- och 
tjänsteverksamhet bör göra undersökningar om den tänkta målmarknaden, så att företaget är 
förberett på de anpassningar de kan bli nödgade att göra. Vi drar här en parallell till 
Scandinavian Islands och de målmarknadsprofiler som har tagits fram inom projektet. Enligt 
oss innehöll dock profilerna inte tillräcklig information gällande anpassning till de olika 
målmarknaderna.  
 
Johanson, Blomstermo och Pahlberg (2002) är dock tydliga med att det inte finns något som 
tyder på att en internationalisering går bättre då man följer läroböckernas regler för hur bra 
beslut fattas. För de flesta företag är etableringen av en utlandsverksamhet en lång och stegvis 
process som följer talesättet ”learning by doing”. ”Learning by doing-strategin” är något som 
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turistföretag inom Sverige fått utgå ifrån länge, då det är först nu som myndigheter och 
centrala turistorganisationer startat olika projekt för att hjälpa turistföretag ut på en 
internationell marknad. Exportmognad.se är ett exempel på detta och drivs som ett tvåårigt 
projekt i samarbete mellan Tillväxtverket, Region Dalarna och VisitSweden. Syftet med 
exportmognadsguiden är att öka kunskapen om hur turistföretag kan arbetar med utländska 
researrangörer. Vi ser positivt på guiden och har själva provat den och anser att den ger 
turistföretagen en bra utgångspunkt, samtidigt som guiden är pedagogiskt strukturerad, vilket 
ökar användarvänligheten. M, Alm64 belyser ”exportmognad.se”, som är ett bra verktyg för 
företag att använda sig av som en förberedelse, i syfte att undersöka hur de ligger till 
exportmognadsmässigt. Vi anser därför att turistföretagen inte ska följa exportmognadsguiden 
slaviskt. Guiden tar upp många bra aspekter som kan vara bra att ha i åtanke innan ett 
turistföretag bestämmer sig för att sats. Med detta sagt menar vi ändå att Johanson, 
Blomstermo och Pahlberg (2002) ”learning by doing-strategi” säkerligen är en fungerande 
strategi för många företag, eftersom en etablering på en internationell marknad kan vara en 
lång och stegvis process. Vi ser Scandinavian Islands-projektet som en typisk ”learning by 
doing” process. Majkgård (1998) hävdar att företag kan utvecklas och förbättras på den nya, 
utländska marknaden allt eftersom de får ökad kunskap om den. Mycket tyder på att detta är 
tanken med Stockholm skärgårds delaktighet i Scandinavian Islands-projektet. De vet om att 
de har mycket att lära om exportmognad men inser att de lik väl kan öka sin kunskap allt 
eftersom.  
 
För att kunna få en bild av om produkterna man erbjuder har en attraktivitet och kvalitet, det 
vill säga en exportmogen produkt, menar Steene att benchmarking är bra. Att man jämför om 
den egna produkten håller samma nivå som likvärdiga produkter på den tänkta marknaden. 
Han poängterar dock att jämförelsen ska handla om kvalitet och god standard, inte produkten 
i sig. Då Johanson, Blomstermo och Pahlberg (2002) menar på att utveckling i hög grad är 
förbundet med kunskap, tolkar vi dem som att de är positivt inställda till förståelse genom 
jämförelse. De anser att varje steg i ett företags etableringskedja baseras på de kunskaper som 
företaget har, olika slags kunskaper är företagets viktigaste verktyg vid internationellt 
företagande. Genom författarna tolkar vi Steene som att näringsidkare bör skapa sig förståelse 
för sina konkurrenter, och dra lärdom av dem. Som tidigare nämnt i texten så är det kunskap 
som ofta framhålls som ett nyckelelement av såväl empiriska som teoretiska källor. Moslehi 
et al. (2006) menar att intellektuellt kapital alltmer anses vara en strategisk tillgång som kan 
bidra till hållbara fördelar och styrkor för företag inom servicesektorn. Vi tolkar Moslehi et al. 
(2006) att det är viktigt att det råder en balans av det intellektuella kapitalet och vi drar 
paralleller till Scandinavian Islands-projektet, i vilket det har funnits en obalans gällande 
erfarenhet, kunskap och resurser. Denna obalans grundas på att Åland och Åbo är 
exportmogna destinationer, som varit på export i flera år, till skillnad från Sverige. Delvis på 
grund av denna obalans mellan de medverkande parterna försvåras projektet ur ett 
exportmognadsperspektiv. Det blir helt enkelt svårare att gemensamt exportera turismtjänster 
när parterna har olika mycket erfarenhet, kunskap och resurser. 
 
Voltaire påpekar betydelsen av målmarknadsval för företag som söker exportmognad, och 
hon poängterar att det är viktigt med självinsikt för det berörda företaget. Företaget ska vara 
ärligt inför sig själv med vilken målgrupp man känner att man skulle kunna passa för. Sedan 
bör företaget vara berett att ställa om sin verksamhet för att passa målgruppen. Hon påpekar 
att företag oftast inte är exportmogna generellt, utan till en viss målgrupp. Johanson, 
Blomstermo och Pahlberg (2002) framhåller i detta avseende två frågor som de anser är 
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synnerligen viktiga vid internationellt företagande. Den ena behandlar marknaderna som 
företaget ska satsa på. Genom Johanson, Blomstermo och Pahlberg (2002) förstår vi 
betydelsen av Voltaires åsikter i ett exportmognadssammanhang. Att fastställa sin målgrupp 
verkar vara högsta prioritet för organisationer som vill bli exportmogna. Vi tolkar det som att 
information om den valda målmarknaden är avgörande för hur lyckosamt det berörda 
företaget blir i sin export. Den andra frågan som Johanson, Blomstermo och Pahlberg (2002) 
anser vara synnerligen viktig behandlar att fastställa i vilken form som arbetet ska bedrivas på 
den utländska marknaden. Författarna anser att båda frågorna leder till så kallade strategiska 
beslut, eftersom frågorna behandlar ämnen som kan antas ha långsiktiga konsekvenser för 
företaget. Gällande den andra frågan om hur, i vilken form, arbete ska bedrivas på en utländsk 
marknad så är Scherle och Coles (se Coles och Hall 2008) inne på samma linje som många 
andra författare när de resonerar kring att företag sällan kan gå in i en 
internationaliseringsprocess endast baserat på en vilja att expandera. De anser att det krävs 
intern utbildning om att bedriva affärsverksamhet på en utländsk marknad innan en etablering 
kan ske. Vi ser tydliga likheter i olika författares och respondenters resonemang kring 
etablering på och export till utländska marknader. 
 
B, Alm på Visit Skärgården anser att en internationalisering ligger långt i framtiden. Hon 
menar att Stockholms skärgård först behöver lägga en ordentlig etableringsgrund i Sverige, 
och när de är redo att internationalisera så är det de nordiska länderna som först är aktuella. 
Johanson, Blomstermo och Pahlberg (2002) belyser ett mönster i hur svenska företag väljer 
att etablera sin verksamhet internationellt. Svenska företag väljer i regel att gå in i de nordiska 
länderna först och därnäst i länder som Tyskland, Storbritannien och Nederländerna, samt i 
andra länder som är relativt lika de nordiska länderna. Genom Johanson, Blomstermo och 
Pahlbergs (2002) resonemang är det lätt att tolka B, Alm som att hon anser att Stockholms 
skärgård bör gå försiktigt och stegvis tillväga i sin export. Det är även lätt att dra paralleller 
till Scandinavian Islands eftersom vi genom Johanson, Blomstermo och Pahlbergs (2002) 
resonemang har fått en förståelse för hur Stockholms skärgårds nyckelaktörer har diskuterat 
kring destinationens exportsatsning. Scandinavian Islands syftar till att marknadsföra de 
medverkande regionernas gemensamma varumärke mot målmarknaderna Tyskland, 
Storbritannien och Nederländerna och vi tolkar det som att man inom Scandinavian Islands 
har valt dessa målmarknader för att de är relativt lika de nordiska länderna. De olika aktörerna 
är dock inte eniga om hur, och i vilken ordning Stockholms skärgårds internationella 
etableringsfas ska gå till. 
 
Vår analys tyder på att exportmognaden hos företagen i Stockholms skärgård är varierande, 
vilket också innebär att utländska turister möter en varierande grad av service. Baserat på våra 
sammantagna diskussioner och analyser presenteras i följande kapitel studiens slutsatser 
exportmognaden i Stockholms skärgård.  
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7. SLUTSATSER 
 
 
Slutsatsen avser att besvara uppsatsens forskningsfråga och på så sätt uppnå uppsatsens 
syfte. Slutsatsen bygger vår sammantagna tolkning av empiriskt och teoretiskt insamlat 
material samt våra egna tankar och idéer kring turismen i Stockholms skärgård ur ett 
exportmognadsperspektiv. Vi vill understryka att resultatets generaliserbarhet är begränsat, 
då destinationer eller turistföretag sällan är exportmogna generellt, utan till en viss 
målgrupp. Studiens slutsatser har även lett till insikten att Stockholms skärgård bör 
genomföra vissa åtgärder för att öka sin exportmognad. En sammanställning av dessa förslag 
på åtgärder presenteras därför avslutningsvis i studien.  
 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur nyckelaktörer arbetar med 
att göra Stockholms skärgård till en exportmogen turistdestination. För att uppnå syftet 
baserades vår undersökning på forskningsfrågan: Hur arbetar Stockholm skärgårds 
nyckelaktörer med destinationsutveckling och destinationsmarknadsföring för att 
attrahera fler internationella besökare? 
 
Internationell etablering av begreppet skärgårdsturism 
Studiens resultat visar att skärgårdsturism inte är en självklart etablerad form av turism på 
nationell nivå. Ur ett internationellt perspektiv har det framkommit att kännedomen om 
begreppet skärgård, som på engelska kallas ”archipelago”, är nästintill obefintlig. Vi anser att 
organisationen Visit Skärgården försöker etablera skärgårdsturismen, genom att samordna 
Stockholms skärgårds aktörer under ”samma tak”- de vill skapa en helhet. Vi ser därför Visit 
Skärgården som Stockholm skärgårds DMO; destinationsmarknadsföringsorganisation. Visit 
Skärgården har insett vikten av att finnas tillgängliga på ett attraktivt ställe och då de öppnade 
sin resebyrå på Strandvägen i centrala Stockholm. Resebyrån är en viktig informationspunkt 
och kommunikationscentral för både skärgårdsaktörer och besökare. Vi anser att den samlade 
kompetensen inom Visit Skärgården kan hjälpa både turistorganisationer och enskilda 
turistföretagare att identifiera rätt målmarknader och även att nå ut till de utvalda 
målmarknaderna.  
 
Arbetet med finansiärer och näringsidkare i Stockholms skärgård 
Visit Skärgården har även lyckats uppmärksamma företagare utanför besöksnäringen på 
skärgårdsturismens fördelar. Skärgårdsturismen genererar skatteintäkter, bygger upp en 
infrastruktur och förbättrar kommunikationer. Den offentliga sektorn har först nu intresserat 
sig för besöksnäringen i Stockholms skärgård. Vi hävdar att destinationsutvecklingen i 
skärgården är en del av kommunernas regionala utveckling, då de ser turismen som en 
katalysator för annan utveckling. Vi anser att regional samverkan mellan privata och 
offentliga sektorn är en förutsättning för att Stockholm skärgård ska kunna etableras på en 
internationell marknad.  
 
Undersökningens resultat visar på att det är först nu som aktörerna i Stockholms skärgård 
börjat planera kring destinationsutveckling som kräver omställningar av grundläggande 
funktioner så som; vägar och transporter, avlopps- och sophantering, badstränder, parkeringar, 
hotell och restauranger. Vi har fått intrycket av att hållbar utveckling ses som en självklarhet, 
och massturism är en oacceptabel utveckling i Stockholms skärgårds destinationsutveckling.  
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Vi anser att nyckelaktörerna i Stockholms skärgård hittills lyckats hantera en av turismens 
ständiga paradoxer. Paradoxen innebär att samtidigt som målet är att öka turismen, måste 
turismen reduceras för att inte slita för mycket på destinationen. Genom studiens gång har vi 
fått en förståelse för skärgårdsbefolkningens engagemang i utvecklingen av Stockholm 
skärgård som en turistdestination. Vi anser att skärgårdsbefolkningens åsikter kring 
skärgårdens destinationsutveckling tas hänsyn till, och att det existerar ett ömsesidigt 
deltagande mellan Visit Skärgården, skärgårdskommunerna och lokalbefolkningen. 
 
Internationalisering genom Scandinavian Islands-projektet 
Vi anser att aktörerna i Stockholm skärgård visar på förståelsen för nyttan av nå ut på nya 
marknader genom deras deltagande i Scandinavian Islands-projektet. Dock menar vi att de 
inblandade aktörerna stundtals resonerar på olika sätt kring nyttan med sitt deltagande i 
Scandinavian Islands-projektet. En del ser unika möjligheter med den tillväxt som kan skapas 
genom en internationalisering. Andra ser det som en lösning på det missnöje som råder bland 
skärgårdsbefolkningen, att kommunerna inte engagerar sig i skärgårdsområdena. Samtliga 
aktörer ser det som en möjlig lösning på den hårda säsongsproblematiken som råder i 
Stockholms skärgård. Då en utländsk marknad kan innebära ett mer jämt besöksflöde året 
runt. Vår sammantagna ståndpunkt är att Stockholm skärgårds aktörer bör söka nya 
målmarknader och vara beredda på att anpassa sig efter de nya målmarknaderna. Det finns 
ingen mening med att Scandinavian Islands lockar hit utländska besökare, i hopp om att skapa 
nya säsonger, om näringsidkarna håller sina verksamheter stängda i skärgården. Enligt oss är 
det för näringsidkarnas skull som Scandinavian Islands existerar. Därför måste 
säsongsförlängningen ske genom en samverkan mellan samtliga aktörer. 
 
Undersökningens resultat visar att det till viss del råder delade åsikter bland aktörerna i 
Stockholms skärgård, om hur och i vilken ordning destinationens internationella 
etableringsfas ska gå till. Vissa anser att Stockholms skärgård ska satsa på en grundlig 
nationell utveckling tillsammans med Stockholms län och VisitSweden innan de vänder sig 
mot en internationell marknad. Andra menar att en internationell satsning kan väcka ett 
intresse hos investerare inom både nationella och regionala organisationer. Med utgångspunkt 
i de olika åsikterna, anser vi att en internationell satsning kan tvinga företag till utveckling 
och kan leda till vidgade vyer.  

   
Vår studie visar på de komplexa relationer som råder mellan aktörerna i Stockholms skärgård 
och svårigheterna som samarbete innebär. Många aktörer vill tycka och tänka utan att 
kompromissa kring beslut som rör destinationen. Inom Scandinavian Islands-projektet är det 
än mer aktörer som ska enas kring beslut, i och med att besluten berör tre destinationer. 
Gällande marknadsföringssatsningar inom Scandinavian Islands har vi insett att de regionala 
turistorganisationerna; Visit Skärgården, Visit Åland, Turku Touring och Väståboland, främst 
gynnar sina egna organisationers intressen, än Scandinavian Island som helhet. Vi hävdar 
dock att detta är naturligt, att respektive regional turistorganisation främst säljer sin egen 
destination. Vi har fått en förståelse i att detta kan benämnas ”coopetition”, då det råder både 
konkurrens och samarbete inom projektet. Ur ett internationellt perspektiv menar vi dock att 
den coopetition som råder inom Scandinavian Islands ger en splittrad framtoning, både till 
näringsidkarna inom de tre skärgårdarna samt till återförsäljare och besökare på de tre 
målmarknaderna. 
 
För att nå ut till sina utvalda målmarknader; Tyskland, Nederländerna och Storbritannien, 
tillämpar Scandinavian Islands FAM-trips, pressresor, hemsidan och deltagande i 
internationella mässor. Marknadsföringen riktar sig främst till återförsäljare på de tre 



67 
 

målmarknaderna. Vi anser att Scandinavian Islands utvalda målmarknader är lämpliga 
eftersom stora delar av befolkningen reser mycket, de har råd att resa, bra kunskaper i 
engelska, liknande kultur och de är intresserade av natur- och upplevelseturism. De tre 
utvalda målmarknaderna har stor potential att bli flitigt återkommande besökare i 
Scandinavian Islands. Vi anser att Scandinavian Islands-projektet kan ses som en ”learning by 
doing” process. Där Turku Touring, Visit Åland och Väståboland kan bidra med kunskap om 
exportmognad till Visit Skärgården och Stockholms skärgård.  
 
Vi hävdar att som organiseringen ser ut i dagsläget inom Scandinavian Islands-projektet, är 
EU-fananseringen ett måste för projektets existens. Vi har fått intrycket att de regionala 
turistorganisationerna inte är villiga att bedriva samarbetet med egna resurser. Vi ser detta 
som ett bekymmer, eftersom projektet pågår under förhållandevis kort tid och det blir svårt 
för både för de medverkande aktörerna och för dem som leder Scandinavian Islands-projektet, 
att skapa kontinuitet och se resultat av samarbetet. Ändock ser vi att de inblandade parterna 
inser samarbetets fördelar, är villiga att dra lärdomar av varandra samt ser nyttan i ett starkt 
och välkänt varumärke- Scandinavian Islands. Samtliga parter i Scandinavian Islands anser att 
det ligger en styrka i Skandinaviens image, pure nature, pure quality och pure adventure. Vi 
har skapat oss en tydlig uppfattning av att image är avgörande för skärgårdarnas 
marknadsföring mot en internationell marknad, eftersom den internationella marknaden inte 
har en tidigare bild av skärgården.  
 
Exportmognad kommer innebära en lång och omfattande process för Stockholm skärgård, 
eftersom de olika aktörerna är beroende av varandras exportmognad. För att en destination 
ska kunna klassificeras som exportmogen krävs samverkan, kunskap och en vilja att 
utvecklas. Vi hävdar därför att Stockholms skärgård inte är en exportmogen destination. 
Stockholms skärgård är precis i början av sin internationaliseringsprocess. Vi ser en ökad vilja 
att anpassa sin verksamhet mot en internationell marknad, då vissa företagare i skärgården 
vidtagit åtgärder som ska förbättra kvaliteten och servicen i deras produkter.    
 
 
Åtgärder 
 
Följande åtgärder utgår från den nationella strategin; Strategi2020 som diskuterats ett flertal 
gånger genom studien. Flera av våra respondenter har beskrivit att de vill arbeta ner den 
nationella strategin till en regional strategi för Stockholms skärgård. Då vårt resultat visat på 
åtgärder Stockholms skärgård kan göra för att öka sin exportmognad, såg vi det nödvändigt 
för oss som forskare att belysa dessa.  
 
 
 
Den nationella strategins sex huvudstrategier: 
 

1)  Strategi för destinationsutveckling, att utveckla destinationer i världsklass. 
 
Vi anser att man bör ha tydliga och rimliga mål för att lyckas med destinationsutveckling i 
Stockholms skärgård, och man borde tydligare framhålla turismen som en katalysator för 
annan utveckling Vi menar att Strategi2020 innehåller tydliga riktlinjer som går att applicera 
på såväl lokal, regional som nationell destinationsnivå. Vi tycker att det är bra att 
besöksnäringen enats kring gemensamma strategier, vilket visar på en vilja att utvecklas. Vi 
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ser dock att det skulle vara bra med en mer samlad, central styrning för utvecklingen av 
Stockholms skärgård. Vi anser att ambitionen med Scandinavian Islands är bra, men för att ta 
tillvara på den kunskap som finns i projektet och för att den hittills uppnådda 
internationaliseringen ska kunna påbyggas borde det tillsättas en ”skärgårdens styrgrupp” 
efter projekttidens slut. Detta för att kunna uppnå gemensamma förbättringar mellan olika 
aktörer på både nationell och internationell nivå och på så sätt öka Stockholm skärgårds 
exportmognad. För att kunna få en bild av vilka strategier som Stockholms skärgård bör 
tillämpa vid destinationsutveckling menar vi att Stockholms skärgård bör använda 
benchmarking i högre grad. De borde med andra ord besöka andra destinationer med 
likvärdiga produkter som lyckats i sina exportmognadssatsningar och jämföra om den egna 
produkten håller samma nivå.  
 

2)  Strategi för finansiering, att attrahera kapital som accelererar utvecklingen av 
näringen.  

 
Vi anser att Stockholms skärgård kan bli bättre på att attrahera och acceptera internationella 
finansiärer. För även om vi förstår att aktörer helst ser svenska investerare, så tror vi att det 
kan krävas en bredare satsning på finansiärer för att möjliggöra en högre grad av 
exportmognad i Stockholms skärgård. Vi tycker också att utländska finansiärer kan betraktas 
som en marknadsföringsmöjlighet, då finansiären i fråga kan marknadsföra Stockholms 
skärgård mot sin hemmamarknad. Skärgårdsturismen genererar skatteintäkter, bygger upp en 
infrastruktur och förbättrar kommunikationer. Besöksnäringen bör bli bättre på att framhålla 
dessa uppenbara fördelar i all sin kommunikation. Genom att finansiärer får större förståelse 
för skärgårdsturismens fördelar, samt en inblick i att turism är en framtidsnäring, anser vi att 
fler finansiärer skulle lockas att investera finansiellt kapital i skärgårdsmiljöer.       
 

3)  Strategi för samverkan mellan privat och offentlig sektor.  
 
Vår sammantagna uppfattning är att samverkan mellan de olika aktörerna i Stockholms 
skärgård, både inom privat och offentlig sektor, inte alltid fungerar så bra i dagsläget. För att 
Stockholms skärgård ska kunna utveckla destinationen med syfte att öka exportmognaden så 
krävs samordning på central nivå. Vi har fått förståelse i att det är viktigt för internationella 
turistoperatörer med tidtabeller gällande båttrafiken, för att de ska kunna paketera och sälja en 
skärgårdsdestination. Således anser vi att det bör göras en central kraftansträngning för att få 
till stånd ett samarbete mellan privat och offentlig sektor gällande tidtabeller över tågtrafiken. 
Den offentliga sektorn har först nyligen intresserat sig för besöksnäringen i Stockholms 
skärgård. Vi anser att Stockholms skärgårds nyckelaktörer ytterligare bör framhålla att 
regional samverkan mellan privata och offentliga sektorn är en förutsättning för att Stockholm 
skärgård ska kunna etableras på en internationell marknad. 
 

4)  Strategi för marknadsföring, att attrahera utvalda målgrupper.  
 
Som tidigare nämnt anser vi att Stockholm skärgårds olika aktörer borde fokusera mer på 
samordning och samverkan, och så även inom marknadsföringen, för att mer effektivt kunna 
nå ut till utvalda målgrupper. Vi anser att det borde avsättas tillräckliga medel för Visit 
Skärgården att genomföra de marknadsundersökningar som de gärna vill. Detta för att 
förbättra Visit Skärgårdens målgruppskunskaper, vilket i sin tur skulle innebära en förbättrad 
och mer riktad marknadsföring. Marknadsundersökningarna skulle innebära ett mer effektivt 
marknadsföringsarbete för Stockholm skärgårds aktörer. De som är ansvariga för 
marknadsföringen av Stockholms skärgård måste bli bättre på att framhäva vår-, höst-, och 
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vintersäsongen, då de flesta idag endast har sommarbilden av skärgården. Man måste bygga 
upp bilden av den exotiska naturupplevelsen året runt.  Vi anser även att Stockholms skärgård 
kan bli bättre på att tydligt profilera sin turism kring olika utomhusaktiviteter, så folk 
förknippar det med något mer än bara avkoppling, frihet, tradition, sommar och idyll.          
 

5)  Strategi för entreprenörskap, företagande och kompetens.  
 
Vi har fått en förståelse kring att kreativitet, i högre grad än finansiellt stöd, kan vara det som 
fattas för att en destinations exportmognad ska ta fart. Då vi har fått påtalat att image- 
begreppet är helt avgörande i marknadsföring så anser vi att man bör ta fasta på Steenes 
förslag gällande kulturell draghjälp till besöksnäringen. Han tar den svenska konstnären, 
tecknaren och författaren Albert Engström som exempel. Engström hade en stuga i norra 
delen av Roslagen i Stockholms skärgård och även om han var mer känd i Sverige än 
internationellt, så umgicks Engström flitigt med de internationellt kända 
kulturpersonligheterna Werner von Heidenstam, August Strindberg och Anders Zorn, som 
alla tillbringade mycket tid i stugan i norra Roslagen. Detta menar Steene är ett exempel på en 
plats som skulle kunna marknadsföras med de kända namnen som dragplåster, både mot en 
nationell och en internationell marknad. Vi anser att det bör fokuseras på utbildning av 
paketerare inom skärgårdsturism, då vi under studien har fått förståelse i att det råder brist på 
komptenta paketerare.  
 

6)  Strategi för en hållbar besöksnäring.  
 
Vi anser att nyckelaktörerna i Stockholms skärgård har varit lyhörda gentemot den bofasta 
skärgårdsbefolkningen, men vi anser att dialogen skulle kunna bli bättre. Då det har 
framkommit i vår studie att kunskap i mångt och mycket är nyckeln till utveckling och 
framgång, tror vi att det skulle vara givande för framtida samarbeten att i större utsträckning 
informera om och involvera skärgårdsbefolkningen i exportsatsningar i skärgårdsmiljön. 
Avslutningsvis bör tilläggas att samtliga källor har varit överens om att ingen utveckling kan 
genomföras utan att inkludera hållbarhetsfaktorn. Att Stockholm skärgårds aktörer är eniga 
kring att expansion ska ske genom hållbar utveckling anser vi borgar för en ljus framtid för 
skärgårdsturismen.  
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Bilaga 1 
 
 

INTERVJUFRÅGOR- Till Åsa Stanaway 
 

1) Intervjuobjektet (Lite kort om dig själv och er verksamhet) 
- Bakgrund? 
- Verksamhet? 
- Din roll i verksamheten? 
 

2) Exportmognad (Med fokus på detta) 
- Har begreppet exportmognad används länge inom turistnäringen, och har begreppet 
utvecklats/förändrats genom tiderna? 
- Om inte, vad har väckt intresset för exportmognad? 
- Vad innebär det att en turistprodukt är exportmogen? 
- Brukar man prata om exportmogna produkter eller exportmogna destinationer eller 
är det samma sak? 
- Vilka kriterier är mest basala när man avgör om en turismprodukt är exportmogen 
eller ej?  
- Generellt sett, hur står sig den ”svenska standarden” på hotell, restauranger, 
attraktioner, infrastruktur osv internationellt? 
- Vilka metoder och insatser använder ni er av för ökad exportmognad? 
- Hur uppfattar du viljan, engagemanget och kunskapen kring exportmognad hos 
mindre privata aktörer? 
 

3) Efterfrågan 
- Hur uppfattar du efterfrågan, för att besöka Sverige, hos utländska turister? 
- På vilka/vilken internationell marknad verkar efterfrågan av att besöka Sverige vara 
störst? 
 

4) Varumärke 
-Vad bör man tänka på när man som företag ska marknadsföra sitt varumärke 
internationellt?  
- Kan det vara svårt att skapa en image av en destination som internationellt sätt är 
relativt unik, exempelvis den svenska skärgården?  
- Finns det även fördelar med att internationella turister inte har en klar bild av 
Sverige och våra olika destinationer, när det kommer till att skapa en image av 
destinationen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 
och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 
erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linnéuniversitetet 
391 82 Kalmar/351 95 Växjö Telefon 0772-28 80 00 


