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Förord 

I uppsatsarbetets inledningsfasen var vi inne på att skriva om Kroatien, under efterforskningen 

stötte vi på begreppet nautisk turism. Ett intresse väcktes kring detta begrepp då det var okänt 

för oss tidigare. Under arbetets gång har intresset kring ämnet växt mer och mer, det har varit 

intressant att få undersöka ett ämne som det inte finns mycket forskat kring fastän det är 

relativt känt inom turismindustrin. 

Vi hoppas att vår uppsats kommer berika läsarens förståelse för nautisk turism och dess 

framväxt i Kroatien samt möjligheten till att utveckla det i svenska förhållanden.   

Vi börjar med att rikta ett stort tack till alla respondenter som ställt upp på intervjuerna och på 

det viset gjort det möjligt för oss att slutföra vår uppsats. Vi vill även tacka vår handledare 

Bengt Jönsson och våra studiekamrater som kommit med konstruktiv feedback som har hjälpt 

stärka vår uppsats. Sist men inte minst tackar vi våra kära vänner som har ställt upp som 

bollplank och stöttepelare under dessa månader. 

Gotland, juni 2009 

Sara Haag och Josefine Wenck 
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Abstract 

A tourism genre that has developed in recent years is the nautical tourism, nautical tourism is 

described as a tourism genre that includes all activities in relation to water. Croatia is one 

country that has invested in and has good presumption for this type of tourism, and has also 

received an international recognition as a top destination within the nautical tourism genre. 

The purpose with this thesis is to increase knowledge about the nautical tourism development 

in Croatia, and to see if it would be possible to develop on Swedish conditions. Sweden is a 

destination with a large number of archipelagos, located in both inland lakes and along coastal 

areas. Stockholm archipelago is one of the world's largest archipelagos which has a long 

tradition as a tourist destination. Literature studies and a number of interviews with actors in 

the Croatian and the Swedish tourism industry have been made to enable this thesis. Based on 

this study, we have seen an increase of nautical activities in Croatia which has had positive 

impact on the country´s tourism industry and their citizen. When it comes to Sweden the 

study has shown that development of nautical tourism is possible, but in a smaller volume 

than in Croatia. Partly because of the short summer season and the image that is created 

around Stockholm archipelago.  

Keywords: tourism, nautical tourism, sustainable development, the archipelago 
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Sammanfattning 

Turismindustrin är en stor och växande industri och dagens turist är intresserad av att utföra 

olika former av aktiviteter på semestern. En turismgenre som utvecklats under de senare tio 

åren är nautisk turism, vilket handlar om verksamheter i förhållande till vatten. Kroatien är ett 

land som satsat på och har goda förutsättningar för denna typ av turism. Idag finns det i 

Kroatien ett 50-tal marinor, ett rent och klart hav med ett hundratals öar och som fått ett 

internationellt erkännande som en topp destination inom den nautiska turismgenren.  

Denna uppsats behandlar utvecklingsmöjligheterna av denna turismgenre på svenska 

förhållanden. 

Detta då Sverige har ett stort antal skärgårdar, både i inlandssjöar och utmed kustområdena. 

Stockholms skärgård är en av världens största skärgård och har länge varit en populär 

turistdestination för stockholmare och övriga Sverige.  

Syftet med denna uppsats är att beskriva utvecklingen av nautisk turism i Kroatien och 

diskutera vilken roll den haft inom deras turismnäring. Genom erhållen kunskap av Kroatiens 

utveckling inom nautisk turism har vi undersökt om en utveckling av denna turismgenre kan 

ske i Sverige. Studiens syfte ledde fram till en kvalitativ forskningsstrategi, vilket menas att 

en djupare förståelse och insyn i studieobjektet eftersöktes. För att få material till studien 

genomfördes litteraturstudier samt ett antal intervjuer med aktörer inom den kroatiska och 

svenska turismnäringen.  Intervjuerna genomfördes via e-mail och telefon. Respondenterna 

var aktörer som hade information om Stockholms skärgård och Kroatiens utveckling inom 

den nautiska turismen.  

Utifrån studien har vi sett en ökning av nautiska aktiviteter i Kroatien, i synnerhet är det 

yachtcharter och regattor som ökat men också kryssningar och utbyggnader av marinor. 

Utvecklingen av den nautiska turismen har haft en positiv verkan på landet genom ökad 

inkomst samt att utflyttning från öar i skärgården minskat. Men då Kroatien alltid värnat om 

dess skärgårdar finns det en fara i en alltför oreglerad verksamhet som kan bidra till 

miljöförstörelse. Genom regleringar, utbyggnad av marinor och utbildning arbetar man i 

Kroatien för en hållbar utveckling inom turismen. 

Utifrån studien kan vi också konstatera att Stockholms skärgård är beroende av turismen för 

att kunna fortleva. Stockholms skärgård erbjuder redan i dag ett antal nautiska aktiviteter som 

fiske, båtluffning och dykning. De vattenrelaterade aktiviteterna är de populäraste men trots 

det får det inte mycket utrymme i marknadsföringen av skärgården. Studien har visat att en 

utveckling av nautisk turism är möjlig i Sverige, men i en mindre skala än i Kroatien. Detta 

beror bland annat på den korta sommarsäsongen och den image som skapas runt Stockholm 

skärgård.  

Nyckelord: turism, nautisk turism, hållbar utveckling, skärgård 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Enligt Tillväxtverket (2008) är turismen en stor och växande industri, det internationella 

resandet runt om i världen har ökat med cirka 100 procent sedan 1991. Tillväxtverket 

förklarar vidare att i vissa länder är turismen den huvudsakligt viktigaste inkomstkällan men 

för Sverige har turismen fortfarande en mindre betydelse för ekonomin. Trots detta inbringar 

turismindustrin mycket pengar till den svenska ekonomin och är den industri som ökar mest i 

sysselsättningsgrad. Sysselsättningsgraden inom turismindustrin har enligt Nutek (2007:4) 

ökat med 32 procent sedan år 2000. Tillväxtverket (2008) anser att Sverige ska eftersträva en 

hög attraktionskraft som turistland samt att vara konkurrenskraftiga inom turismnäringen, 

detta för att skapa en varaktig tillväxt för Sverige.  

Lück (2007) menar att det har uppstått en ny typ av turist som har bidragit till en vändning 

inom fritidsaktiviteter och resor. Den "nya" turisten är mer utbildad och aktiv och ser sport, 

utbildning, natur och kultur som viktiga inslag i sin semester. Den större efterfrågan på ett 

mer mångsidigt utbud av aktiviteter ser Lück som en följd av att människors arbets- och 

rekreations mönster förändrats. 

Enligt Derksen (2007) är efterfrågan av specifika typer av turism en växande trend på 

marknaden. En typ som utvecklats under de senare årtiondena är nautisk turism som av 

Derksen förklaras som en turismgenre som berör all typ av verksamhet i förhållande till 

vatten. Exempel på nautiska aktiviteter kan vara vattensporter, kryssningar och observering av 

marint djurliv (Lück, 2007). Lück fortsätter med att påpeka att den marina miljön alltid har 

varit en del av människors liv och framhåller att den marina miljön idag är en av de mest 

attraktiva dragningskrafterna inom turism och rekreation. Användningen av begreppet nautisk 

turism har ökat mycket sedan ekoturismens framväxt under de senaste tjugo åren.  

Ett av de länder som har satsat på och har goda förutsättningar för nautisk turism är Kroatien. 

Många turister väljer att turista i Kroatien eftersom att havet är rent och klart, de har en 

skärgård bestående av hundratals öar samt en orörd natur och kustlinje (Kroatiska turistrådet, 

2002). Den nautiska turismen började utvecklas redan innan inbördeskriget i det forna 

Jugoslavien och genom det rika nätverket av hamnar och marinor i landet har Kroatien fått ett 

internationellt igenkännande som en toppdestination inom den nautiska turismen (Klaric, 

1991). Under de senaste åren har ett 50- tal marinor byggts upp och restaurerats kring kusten 

för att utveckla nautisk turism samt för att locka den nautiske intresserade turisten till 

Kroatien (Kroatiska turistrådet, 2007).  

Enligt Ankré (2007) och Glesbygdsverket (2006) har Sverige ett långt och varierande 

kustlandskap, med en kust som är 11500 km lång, och det finns ett stort antal skärgårdar, både 

i inlandssjöar och utefter kustområdena. Det som enligt Glesbygdsverket utmärker de svenska 

skärgårdarna är att de består av många öar med få invånare på varje ö. Enligt Ek och Hultman 

(2007) är den största delen av turistandet i skärgården relaterad till seglare och båtburna 

turister men trots detta fokuseras marknadsföring av skärgårdar till största delen på landburna 

aktiviteter så som ridturer, golf och fågelskådning. Därmed menar Ek och Hultman (2007) att 

det i marknadsföringen om skärgård inte finns mycket utrymme för de aktiviteter som 

förknippas med fritidsbåtar och andra vattenaktiviteter.  
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1.2 Problemdiskussion 
Jorden består av 2/3 delar av vatten och enligt Lück (2007) är närheten till vatten den 

huvudsakliga faktorn för en turistdestinations existens. Shellharbour (2008) påpekar att den 

nautiska turismen kommit att bli alltmer populär och ökat i tillväxt under de senaste åren. 

Sverige har ett rikt utbud av kustområden och skärgårdar och enligt Glesbygdsverket (2008) 

flyttar människor ifrån skärgårdarna som blir allt mer glesbebodda, bland annat på grund av 

dålig tillgång till arbeten, nedläggning av butiker etcetera. För att motverka denna trend, 

skulle möjligtvis en utveckling av den nautiska turismen kunna bidra till en ökad ekonomisk 

tillväxt och sysselsättningsgrad i skärgårdsområden. Kan en utveckling av denna genre bidra 

till att skärgården och Sverige i helhet blir mer konkurrenskraftig som turistdestination? 

 Ek och Hultman (2007) påtalar att det är de båtburna turisterna som utgör den största delen 

av skärgårdsturismen. Trots detta fokuseras marknadsföringen på rekreation och aktiviteter på 

land  medan båtliv och andra typer av vattenaktiviteter inte framhävs i marknadsföringen.  

Enligt Klaric (1991) ses Kroatien som en förebild inom utvecklingen av den nautiska 

turismen. Zoppe (2004) menar att denna turismgenre i Kroatien har utvecklats markant under 

det senaste 10 åren och står idag som den ledande destinationen för nautisk turism.  

Turismindustrin världen över står inför en stor utmaning då den har en stor inverkan på miljön 

och måste därför skapa en hållbar utveckling för att kunna tillgodose det turisterna efterfrågar 

(Tillväxtverket, 2008). Detta eftersom turisten enligt Lück (2007) kommer till en destination 

för dess omgivande natur och djurliv. Apostolopoulos et al (2001) menar att forskning kring 

turism och rekreation i havs- och kustområdena visar på att omgivningen tar skada av den 

snabba tillväxten inom turismindustrin. Lück (2007) understryker att alla aktörer inom 

turismen gemensamt måste sätta upp mål för att nå en hållbar utveckling för att den framtida 

turismen ska kunna verka. Denna diskussion har lett fram till följande frågeställningar. 

 Hur har nautisk turism utvecklats i Kroatien och vilken inverkan har den haft på 

tillströmningen av turister till landet?  

 Vad kan läras från utvecklingen av nautisk turism i Kroatien och hur kan denna 

kunskap överföras till svenska förhållanden? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva utvecklingen av nautisk turism i Kroatien och 

diskutera vilken roll den haft inom deras turismnäring. Det framtagna underlaget ska det bidra 

till:   

 En ökad kunskap kring nautisk turism 

 Genom lärdom av utvecklingen av nautisk turism i Kroatien se om denna kunskap kan 

appliceras på svenska förhållanden i kust- och skärgårdsområdena. 
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2. Tillvägagångssätt 

2.1 Val av metod  
Med metod avses enligt Ejvegård (2003) det vetenskapliga sätt man ämnar närma sig det 

ämne som ska undersökas samt hur det kommer behandlas. Bryman och Bell (2005) påtalar 

att inom den företagsekonomiska forskningen brukar forskare åtskilja två metodologiska 

strategier, kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi. Dessa strategier särskiljs utifrån sin 

form där den kvantitativa strategin fokuserar på kvantifiering vid insamling och analys av 

data, medan den kvalitativa strategin istället lägger vikten på ord för att få en djupare insyn 

och förståelse i det som undersöks. Då syftet med vår studie är att få en insyn och förståelse i 

hur utvecklingen av den nautiska turismen sett ut i Kroatien för att sedan kunna se om Sverige 

skulle kunna dra lärdom av den, är en kvalitativ forskningsstrategi att föredra.  

Veal (2006) beskriver tre olika sätt att angripa ett ämne, genom deskription, förklarande eller 

utvärderande. Deskription är det angreppssätt som bäst lämpar sig för vår studie då de enligt 

Ejvegård (2003) beskrivs som en närmare åskådan av ett fenomen. Fokus ligger inte så 

mycket på att förklara varför fenomenet ser ut just som det gör utan att så långt det är möjligt 

försöka beskriva det. Deskription är enligt Veal (2006) vanligt förekommande inom 

turismforskningen på grund av att det är ett relativt nytt område, samt att det fenomen som 

studeras är av föränderlig natur. 

2.2 Teknik för insamling av data 
Inom den kvalitativa forskningen finns ett flertal olika tekniker för insamling av data och 

forskare använder sig ofta av flera tekniker i samma undersökning enligt Bryman och Bell 

(2005).  De tekniker som ansågs lämpligast för insamling av data till denna studie var 

litteraturstudier och intervjuer. 

2.2.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudier beskrivs av Ejvegård (2003) som ett översiktsarbete av tidigare forskning och 

som kan användas för att få fram flera olika synvinklar av ett ämne. En fördel med 

litteraturstudier är enligt Bjärnered (2008) att man på mycket kort tid och med lite resurser 

kan samla in en stor mängd information. Med litteratur menas allt skrivet material, och 

huvudprincipen är enligt Befring (1994) att alltid börja med den litteratur som ligger närmast i 

tiden och sedan orientera sig bakåt för att få grepp om dess ursprung. De material som fås in 

genom litteraturstudierna är sekundärdata, det vill säga att uppgifterna tagits fram för annat 

syfte än för den aktuella studien (Christensen et al, 2001). Detta bidrar till att det inte alltid 

går att se hur sekundärdata har samlats in och för vilket syfte. 

Den litteratur som använts i uppsatsen kan kopplas till turism, nautisk turism, skärgårdar samt 

olika utvecklingsmodeller inom turism. Materialet har samlats in från böcker, vetenskapliga 

artiklar, uppsatser och hemsidor. 

2.2.2 Intervjuer  

Inom den kvalitativa forskningen är intervjuer en ofta förekommande teknik som fungerar 

som ett mer eller mindre strukturerat samtal med en eller flera respondenter och används för 

att undersöka en populations uppfattningar och kunskaper inom ett givet ämne (Christensen et 

al, 2001). Intervjuer kan vara av olika karaktär och kan utföras på olika sätt.  
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Inom kvalitativforskning särskiljer man i första hand två olika intervjuformer, semi- 

strukturerad och ostrukturerad intervju (Bryman & Bell, 2005).  

Vi har valt att använda en semistrukturerad utformning som grundar sig i en intervjuguide där 

de teman och frågor som skulle besvaras sammanställts. Här ges endast ramen inom vilken 

respondenten ska svara och detta kan bidra till utförliga svar där respondentens egna 

uppfattningar kommer fram. 

I och med det geografiska avståndet till respondenterna genomfördes intervjuerna via e-mail 

och telefon. Intervjuerna skickades ut tisdagen den 21 april 2009 för att respondenterna skulle 

få tillräckligt med tid att besvara dem samt för att vi skulle ha möjlighet att återkomma om det 

var något ytterligare som skulle vara av intresse att få kunskap om.  

Fördelar med att använda e-mail och telefon som intervjuteknik menar Christensen et al 

(2001) är att de är billiga samt snabba att genomföra. Dock påpekar Christensen et al att 

intervjuareffekten kan uppstå, vilket innebär att intervjuaren kan påverka hur respondenten 

svara genom frågans formulering eller på tonfallet. Att använda e-mail som intervjuteknik 

kräver en del färdighet inom tekniskt kunnande hos både respondenten och den som utför 

intervjuerna enligt Malhotra och Birks (2007). Intervjuerna har därför försökt strukturerats på 

ett så lättförståeligt sätt som möjligt för att minska dessa krav och minska möjligheten av 

bortfall och ofullständiga intervjusvar. En annan negativ aspekt som varit tvungen att tas i 

beaktning är att vi vid en e-mail intervju inte har möjligheten att komma med direkta 

följdfrågor om det är något som anses extra intressant samt ge förklaringar om det är något 

som är oklart. För att komma till rätta med det har respondenterna tillfrågats om vidare 

kontakt kan ske om ytterligare funderingar och frågor skulle uppstå.  

2.3 Utformning av intervjufrågor 
För att frågorna till intervjuerna skulle bli rätt formulerade hämtades information angående 

intervjufrågors utformning från Malhotra et al (,-2007), Bryman och Bell (,-2005) samt 

Andersson (,-1994). Frågorna formulerades som öppna frågor då det möjliggör att 

respondenten skriver mer utförligt, vilket Bryman och Bell (2005) menar är positivt då nya 

tankesätt och mönster kan komma fram när respondenten får analysera fritt. Två olika 

frågeformulär utformades, ett till de svenska respondenterna respektive ett till de kroatiska då 

olika information efterfrågades från dessa.   

2.4 Urval och beskrivning av undersökningsgrupp 
Anledningen till att använda Kroatien som studieobjekt är att det finns möjligheter att spåra 

likheter mellan Sverige och Kroatien samt Kroatiens position som ledande destination inom 

nautisk turism. Även om Kroatien har ett annat klimat har Sverige liksom Kroatien en lång 

kuststräcka med många skärgårdar och ses därför som ett relevant studieobjekt för att kunna 

urskilja möjligheter för utveckling av nautisk turism i Sverige. Då Sverige har många 

skärgårdar valdes Stockholms skärgård som utvecklingsobjekt eftersom det är Sveriges största 

skärgård och ligger i anknytning till en av Sveriges mest besökta destinationer, Stockholm.    

I valet av undersökningsgrupp ansågs ett strategiskt urval mest relevant för syftet där de som 

vi ansåg förfogade över mest relevant information har intervjuats. I ett strategiskt urval 

bedömer undersökaren själv vilka respondenter som ska ingå i urvalet.  



10 

 

Enligt Christensen et al (2001) lämpar sig strategiskt urval bra i kvalitativa undersökningar 

där syftet är få en djupare förståelse av ett fenomen eller en företeelse. Undersökningsgruppen 

består av sex olika organisationer och företag, två i Kroatien och fyra i Sverige.  

Företagen i Kroatien är: 

 ACI (Adriatic Croatia International Club) är det ledande företaget inom nautisk turism 

i Kroatien och representerar en individuell kedja av 21 stycken småbåtshamnar utefter 

Kroatiens kust. 

 Ministry of Tourism är en del av den Kroatiska regeringen som arbetar med 

turismfrågor. 

 Företagen i Sverige är: 

 Kroatiska turistrådet är Kroatiens egna turistbyrå belägen i Stockholm.  

 Visit skärgården är skärgårdens egna turistbyrå.  

 Skärgårdsstiftelsen är en organisation som finns för att bevara skärgårdens natur- och 

kulturvärden samt se till att skärgården är öppen för alla.  

 Strömma kanalbolaget är en del av Strömma Turism och Sjöfart som erbjuder turer i 

Stockholms skärgård, allt från dagsutflykter till middags- och festkryssningar. 

Informationen om nautisk turism är begränsad vilket krävt att empirisk information blivit en 

väsentlig del för studien. Enligt Bryman och Bell (2005) kan öppna intervjuer bidra med 

mycket information samtidigt som de är tidskrävande att bearbeta då respondenten fritt 

analyserar kring ämnet och lätt svävar ut i sina svar. Vi var därför tvungna att begränsa antalet 

intervjuer, sex intervjuer ansågs som ett relevant antal som skulle kunna generera mycket 

information samtidigt som vi skulle ha tid att bearbeta dem. ACI valdes utifrån att de är det 

ledande företaget inom denna turismgenre i Kroatien, aktörerna vid Stockholms skärgård 

valdes då de låg i direkt anknytning med uppsatsens undersökningsområde. Vi ville också få 

en mer allmän bild av nautisk turism och turismen i allmänhet och av den anledningen valdes 

resterande intervjuobjekt.  

2.5 Metodkritik 
För att uppnå vetenskaplighet beskriver Ejvegård (2003)  att en studie måste sträva efter att 

vara saklig, objektiv och balanserad. Med saklighet menas att de uppgifter som anges ska vara 

sanna och riktiga, samt att de data som används  i så stor utsträckning som möjligt bör tas från 

originalkällor, det vill säga primära källor. Enligt Bryman och Bell (2005) menas med 

objektivitet att forskaren bör vara opartisk samt ange ståndpunkter från olika håll, med belägg, 

relevans och påstående för att innehållet inte skall innefatta vinklingar. Man bör även sträva 

efter att ge rätt utrymme till det ämne som behandlas och inte låta oväsentliga detaljer uppta 

allt för mycket plats i arbetet som utförts. 

Då forskningen kring nautisk turism är relativ ny, finns därför inte mycket data att tillgå inom 

ämnet nautisk turism. Bristen av information inom området kan bidra till att vissa avsnitt kan 

innefatta vinklingar då det endast finns en källa att förlita sig till.  
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2.6 Bortfall 
Bortfall är enligt Bryman och Bell (2005) en felkälla som kan uppstå av olika anledningar, 

exempelvis av att respondenten inte går med på att delta eller inte kan lämna ifrån sig den 

information som efterfrågas.  

Vi kontaktade sex olika respondenter i frågan om dem kunde tänka sig delta i en intervju, fem 

av dem svarade ja. När intervjun sedan skickades ut fick vi endast svar från tre av de fem 

respondenter som svarat ja till deltagande i intervjun.  

3. Använda begrepp inom turism och nautisk turism 
Nedan beskrivs några av de begrepp som vi använder oss av i uppsatsen, för att ge en bättre 

förståelse, och där begreppet nautisk turism förklaras mer detaljerat.  

Attraktioner är enligt Matsson et al (2008) det som på en plats attraherar besökare till en 

destination. 

Blå flagg är enligt stiftelsen Håll Sverige Rent (2009) en internationell miljöutmärkelse för 

hamnar, stränder och marinor som ger turisten en säkerhet om bra vattenkvalitet, service och 

miljöinformation.  

Destination beskrivs av Bohlin och Elbe (2007) som ett diffust begrepp som används olika i 

olika sammanhang och situationer. Dels beskrivs destination som rumsliga fenomen som 

innehåller utbud av tjänster och attraktioner och dels som platser utan klara gränser som 

skapas genom ständigt pågående och föränderliga sociala interaktioner mellan olika aktörer 

inom turismen.  

Hållbar utveckling definieras av Page och Connel (2006) som utveckling som möter de 

nuvarande behoven utan att kompromissa med behoven för kommande generationer. 

Naturvårdsverket (2009) menar att ”hållbar utveckling” handlar om tre olika dimensioner som 

samspelar på ett ömsesidigt och beroende sätt av varandra. Dessa dimensioner är social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

Image beskrivs enligt Mossberg (2003) som en persons uppfattar om exempelvis en produkt 

eller en plats. 

Marina är enligt nationalencyklopedin (2009) en hamnanläggning för nöjesbåtar med tillgång 

till service, bränsle, vatten och dylikt.  

Marin turism definieras som rekreationsaktiviteter som involverar att resa bort från sitt eget 

hem och där resans fokus är en plats i marin miljö (Lück, 2007). 

Produkt definieras enligt Bohlin och Elbe (2007) som ett erbjudande som fyller en viss 

funktion eller tillfredsställer ett behov för någon.  

Skärgård definieras enligt Nationalencyklopedin (2009) som ett område vid kusten med 

många öar, holmar, skär, kobbar och grynnor. 

Turism omfattar 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, 

2008:6) 
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Nautisk turism: Turism- och fritidssektorn har ökat under 2000- talet (Tillväxtverket, 

2004c). Hall och Page (2006) påpekar att kustturismen och rekreation är det som ökar mest 

både i volym och i mångfald av alla aktiviteter som finns i eller nära kust- och havsområden. 

Ankré (2007) tillägger att anledningen till den växande kustturismen är dess komplexa 

relation mellan möjligheter, image, upplevda fördelar, kostnader och den bakomliggande 

historien. Ankré beskriver vidare att de destinationer vid kusten som är på topp är de som har 

skapat nya aktiviteter och platser genom den teknologiska utvecklingen samt att människor 

väljer att besöka kustområden för dess möjligheter av att blanda turistandet och utomhus 

aktiviteter. Lück (2007) påpekar att den marina miljön har en av de mest attraktiva 

dragningskrafterna inom turism och rekreation idag och framhåller att den marina miljön 

alltid varit en del av människors liv. 

Nautisk turism är ett komplext begrepp och Derksen (2007) framhåller att det inte finns någon 

allmän accepterad definition av begreppet. Begreppet härstammar från början från ordet 

nautik som i fackspråk benämns som sjömanskonst och seglingskonst (Svenska Akademin, 

2008). Det nautiska begreppet har enligt Derksen (2007) länge definierats med samma 

innebörd som marinturism och seglingsturism, men hur och vad som ska ingå i begreppet har 

på senare år börjat diskuteras av kunniga inom området.  

Runt medelhavet används nautisk turism oftast i samband med segling och motorsegling, 

detta menar Derksen (2007) endast är en del av begreppet. Lück (2007) sammanställer 

innebörden av nautisk turism med marin turism. Lück definierar den marina turismen som 

rekreationsaktiviteter som involverar att resa bort från sitt eget hem och där resans fokus är en 

plats i marin miljö. Genom en närmare anblick på marin turism konstaterar Lück att begreppet 

är mycket mångsidigt då dess aktiviteter är mycket varierande. Det kan vara allt från dykning, 

vindsurfing, jet skiing, fiske och observering av det marina djurlivet till all typ av strand- och 

båtaktiviteter. Denna definition liknar den Derksen (2007) använder där nautisk turism ses 

som all typ av verksamhet som rör vatten, både i hav och insjöar, inklusive vattensporter och 

marinbiologisk verksamhet.  

Lück (2007) skriver att turism kring kust- och havsområden är den snabbast växande inom 

nutidens turism världen över, och den ökade populariteten av turism i marin omgivning har 

bidragit till ett ökat tryck på kusten, ett område som redan påverkas och nyttjas av flera andra 

industrier och bebyggelser. Hall och Page (2006) menar att på grund av den aktiva naturen 

som är kring kustområdena kan all utveckling som påverkar natur få konsekvenser för den 

långsiktiga stabiliteten av miljön.  För att den nautiska turismen ska kunna dra fördelar av de 

förändringar som sker måste turismgenren vara motståndskraftigt mot yttre faktorer.  

Lück (2007) påpekar även att infrastruktur har en tydlig betydelse inom turismen och när man 

talar om nautisk turism är den vattenrelaterade infrastrukturen en viktig och central aspekt. 

Den nautiska turismen är beroende av stödjande infrastruktur på grund av dess position i 

gränssnittet av mark och marin miljö. Lück menar därför att vatten kan betraktas som en 

avgörande betydelse för turismen. Vatteninfrastrukturen blir därmed en grundläggande faktor 

inom turistnäringen i dessa typer av omgivningar för att kunna driva turistanläggningar. 
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           Social hållbarhet 

4. Utvecklingsmodeller 

4.1 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är att ta gemensamt ansvar för kommande generationer, och då hela 

världen är beroende av varandra borde detta ske mellan generationer, kön, folkgrupper och 

länder (Skolverket, 2004). Skolverket fortsätter med att poängtera att en hållbar utveckling är 

till för att tillgodose dagens utvecklingsbehov samt att värna om den framtida generationens 

fortlevnad.  

Hållbar utveckling handlar enligt Naturvårdsverket (2009) och Skolverket (2004) om att hitta 

ett samspel mellan ekonomiska, ekologiska och sociala förhållanden. För att kunna investera 

långsiktigt i människors- och miljöns hälsotillstånd bör samhället enligt Naturvårdsverket 

(2009) anpassas efter samspelet med de ovanstående förhållandena. Figur 1 visar en 

traditionell definition av hållbar utveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Traditionell definition av hållbar utveckling (Gelter, 2007:3). 

Ekonomisk hållbarhet innebär att jobba för en ökad sysselsättning genom företagen, skapa en 

hållbar ekonomisk tillväxt som ska göra arbets-, kapital- och produktmarknaderna mer 

flexibla (Tillväxtverket, 2004a). Enligt Skolverket (2004) kan den ekonomiska hållbarheten 

kännas självklar men poängterar att en hållbar ekonomi inte kan ske om miljön försämras. 

Med social hållbarhet menar Skolverket (2004)  att människor ska känna trygghet och 

delaktighet, men också på att makt, resurser och inflytande ska bli jämt fördelade.  

Ekologisk hållbarhet handlar om att ta hand om de naturliga resurser som finns samt dess 

återhämtningsförmåga (Skolverket, 2004). Tillväxtverket (2004a) poängterar att människor 

ska sträva efter att lämna världen vidare med miljöproblemen lösta, samhället ska leva i en 

värld där miljön inte blir lika påverkad av människan, använda naturresurser varsamt samt att 

näringslivet borde fundera på hur de använder miljön. Gelter (2007) menar att allt handlar om 

det ekologiska avtryck vi människor lämnar efter oss.  
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4.1.1 Miljöaspekten i kust- och havsområden 

Genom den snabba utvecklingen av turismindustrin i världen kommer miljöaspekten i 

skymundan enligt Ascencao et al (2008) och Hall (2005) konstaterar att i och med den 

teknologiska utvecklingen har havet blivit mer åtkomligt för människor genom exempelvis 

turistbåtar och dykning. Ankré (2007) fortsätter med att belysa att natur och miljö i kust- och 

skärgårdsområden är mycket ömtålig. Fastän turismens påverkan på miljön är medveten 

påpekar Hall (2005) att människor har svårt att riktigt förstå vilken påverkan det blir i 

interaktionen mellan turism och miljön speciellt i kustområden. Faktorer som inverkar på kust 

och skärgårdsområden är enligt Hall (2005) oftast sådant som vi inte tänker på, exempel 

ankare från småbåtar, dykning, grundade båtar, erosion
1
, bekämpningsmedel, spill från 

kloakvatten och olja samt överfiske.  Enligt Hall (2005) är det korallrev, det marinalivet och 

vattenkvaliteten som drabbas av ovanstående faktorer men Garrod och Wilson (2003) menar 

på att det finns tendenser på att folk börjar bli mer medvetna om vilken effekt turismen har på 

miljön.  

Ankré (2007) konstaterar att åtkomligheten till skärgårdarna skapar konflikter genom att 

transporter till och från öarna skapar erosion och avlossning. Konflikterna rör förändringarna 

av mark (hamnområden blir husområde), användandet av vatten nära kusten (kryssningsskepp 

i Stockholm skärgård). Användandet av båtar både för nöjes aktiviteter, transport eller för 

fiskeindustrin skapar konflikter och även om det enligt Ascencao et al (2008) finns en vilja 

hos turistaktörer att tänka från ett ekonomiskt-, ekologiskt- och socialt perspektiv är det svårt 

att skapa en jämvikt mellan dessa tre. Antingen blir det fokusering på bevarande och skydd 

eller förnyelse och fördelar till samhället.  Från ekonomiskt och socialt perspektiv fokuserar 

turismen enligt Ascencao et al (2008) på att få fler turister till destinationen, målet är att skapa 

nya arbetstillfällen, få återkommande turister samt att öka engagemanget från lokal 

befolkningen att interagera med turisterna. Från det ekologiska perspektivet är målet 

annorlunda, eftersom man där fokuserar på att skydda och bevara både det kulturella och 

miljön.  

I diskussionen kring hållbarhet menar Lück att det i åtanken måste finnas att det inte bara är 

turismen som står ansvariga för miljöförstörelsen. Jordbruk, tungindustrin, handelsfartyg och 

andra aktörer har också delaktighet. Lück (2007) understryker att om det ska kunna ske en 

förändring måste alla aktörer och intressenter börja titta på hur de själva påverkar miljön och 

sedan arbeta tillsammans mot gemensamma mål för att kunna skapa en hållbar utveckling för 

framtida generationer. 

4.1.2 Miljöaspekten i de svenska skärgårdarna 

Då svenska skärgårdar och kustlandskap är populärt resemål för många människor skapas 

också ett intresse från intressenter och aktörer att utveckla turismen samtidigt som hänsyn ska 

tas till natur och det växt- och djurliv som existerar där (Ankré 2007). Ankré forsätter med att 

påpeka att det finns en problematik mellan bevarandet av natur- och kulturvärden och 

utveckling (planering för turism och friluftsliv). Det viktiga för intressenterna är att identifiera 

de konflikter som finns för att kunna jobba för en hållbar utveckling.  

 

                                                           
1
 Erosion beskrivs av nationalencyklopedin (2009) som nötning och skulptering av berggrund och jordtäcke 

genom rinnande vatten, vind, vågor eller glaciäris. 
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För att värna om den miljö som finns runt kust- och skärgårdsområden har flera lagar och 

regleringar växt fram under åren. För att skydda djur och natur i skärgårdarna växte 

strandskyddet fram i Sverige på 1900-talet (Lennartsson & Stighäll, 2005). Strandskyddet 

reglerar enligt Tillväxtverket (2004b) även bestämmelser om bebyggelse vid strandområden.  

Andra regleringar som berör miljön i dessa områden är enligt Tillväxtverket (2004b) 

miljöbalken som innefattar tidigare lagar som naturresurslagen, naturvårdslagstiftningen och 

annan miljöstiftning. I denna balk beskriver Tillväxtverket (2004b) att exploatering och 

ingrepp på miljön bara får göras om det inte skadar kultur och naturvärden men det ska dock 

inte hindra utvecklingen av existerande tätorter, lokala näringslivet eller totalförsvaret.  

1999 tog riksdagen ett beslut om hur skärgårdarna ska brukas utifrån miljösynpunkt enligt 

Tillväxtverket (2004a). Näringar, aktiviteter, rekreation och annat nyttjande av hav ska 

användas med försiktighet, för att främja en hållbarutveckling. Skyddade och värdefulla 

områden ska inte utsättas för ingrepp och störningar.  Kust och skärgård ska ha en hög grad av 

biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur och kulturvärden (Tillväxtverket, 2004a). 

4.2 Destinationsutveckling 
För att en plats ska räknas som en destination påpekar Bohlin och Elbe (2007) att det krävs tre 

saker: attraktioner, infrastruktur och ett utbud av stödjande tjänster som möjliggör en vistelse 

på en destination. 

Begreppet destination anses enligt Bohlin och Elbe (2007) vara centralt inom 

turismforskningen. Trots det saknas en gemensam definition av begreppet som används med 

olika innebörd och betydelse i olika sammanhang. Bohlin och Elbe beskriver att destinationer 

dels uppfattas som rumsliga fenomen som innehåller utbud av tjänster och attraktioner och 

dels som platser utan klara gränser som skapas genom ständigt pågående och föränderliga 

sociala interaktioner mellan olika aktörer inom turismen.  

Varje destination genomgår enligt Bohlin och Elbe (2007) en livscykel under sin existens, 

bestående av olika faser som kan ses i figur 2.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur2: Butlers destinationslivscykel (Bohlin & Elbe, 2007:202). 
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 Första fasen kallas upptäcktsfasen, som kännetecknas av att en enskild person, ofta en 

artist, äventyrare eller annan känd person, besöker ett resemål. Deras handlingar 

bidrar till att andra vill efterlikna dem vilket i sin tur genererar i nya besöksströmmar 

samt även att infrastruktur utvecklas för att kunna ta emot ett ökande besöksantal.  

 I nästa fas, utvecklingsfasen börjar andra aktörer än de lokala att uppmärksamma 

destinationen vilket medför att kost- och logi, samt attraktioner utvecklas. 

 Utvecklingen leder sedan till en konsolideringsfas, då antalet besökare stagnerar 

samtidigt som stora turismkoncerner förvärvar majoriteten av de lokala 

turismföretagen. Få nya produkter läggs till det existerande utbudet under denna fas.  

 En destination hamnar sedan i stagneringsfasen vilket kan bli ett stort hot då det 

lokala näringslivet vid det laget är beroende av turismen. Att en destination hamnar i 

en stagneringsfas kan bero på flera olika faktorer som exempelvis att destinationen 

inte längre upplevs som genuin då den blivit för kommersialiserad eller att 

utvecklingen av destinationen stannat upp. Här måste åtgärder vidtas för att 

destinationen inte ska hamna i en nedgångsfas och besökare välja andra destinationer. 

Bohlin och Elbe (2007) förklarar två olika vägar som kan tas för att hantera krisen: 

Produktförnyelse genom dels konstgjorda attraktioner eller produktförnyelse genom att 

använda naturliga resurser. 

Utveckling av turism ses enligt Bohlin och Elbe (2007) ofta som en möjlighet till skapande av 

ny arbetstillfällen samt att vända negativa utvecklingstrender på en plats, inte minst i 

landsbygdsområden. Alla platser (länder, städer och regioner) menar Kotler (2006) 

konkurrerar med varandra om att locka turister, företag och nya invånare. Utveckling av 

turismsatsningar kan enlig Bohlin och Elbe vara förutsättningen för attraktionskraften hos en 

destination. För att öka en plats attraktivitet, konkurrenskraft och tillgänglighet är rumslig 

interaktion mellan ett antal grundläggande faktorer väsentliga enligt Bohlin och Elbe (2007). 

Mattsson et al (2008) benämner fyra faktorer som påverkar en destinations utveckling: 

 Samhällsdesign är en destinations karaktär, atmosfär och fysiska uppbyggnad. Det 

kan bland annat vara den arkitektur som finns på en destination. 

 Infrastrukturen innefattar nödvändiga inrättningar i samhället som framförallt 

säkerställer transport av personer, varor och information samt vatten- och energi 

försörjning. För att en destinations produktivitet ska kunna upprätthållas måste 

infrastukturen kontinuerligt underhållas.  

 Grundläggande Service innefattar en destinations offentliga service som till exempel 

polis, brandförsvar och utbildning. För att en destination ska kunna bibehålla dess 

attraktion och kvalitetskraft måste trygghet och bekvämligheter erbjudas. Även 

möjligheter att transporteras till destinationen till acceptabla priser.  

 Attraktioner är det som på en plats attraherar besökare till en destination och det 

skulle kunna bidra till att en destinations image förstärks eller skapas. Till exempel 

Skara Sommarland. 

Bohlin och Elbe (2007) tar upp ännu en faktor och denna är: 
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 Mellanliggande möjligheter som avser huruvida det finns samma sak att tillgå på 

andra ställen utan att behöva resa långt bort. 

En destinations uppgift menar Bohlin och Elbe (2007)är att förmedla utbudet av aktiviteter 

som finns att tillgå på en plats. 

 

4.3 Produktutveckling 
En produkt definieras av Bohlin och Elbe (2007) som ett erbjudande som fyller en viss 

funktion eller tillfredsställer ett behov för någon. En produkt kan antingen skapas utifrån ett 

identifierat behov på marknaden eller kan den utvecklas utifrån de resurser som finns 

tillgängliga inom till exempelvis en destination. I regel utgörs en produkt av tjänster eller 

varor, eller en kombination av dessa. Inom turismindustrin utgörs en produkt främst av en 

tjänst men i tjänsten kan inslag av varor förekomma. Bohlin och Elbe menar på att varje tjänst 

består av en kärntjänst men kan även ha en eller flera stödtjänster eller bitjänster. Kärntjänsten 

är den tjänst som uppfyller den grundläggande funktionen som kunden efterfrågar medans 

stödtjänsterna utgörs av olika tilläggsvärden som kan bidra till ett ökat värde för kunden och 

genom det medverka till att skilja en viss produkt från andra liknande produkter som erbjuder 

samma kärntjänst. 

För att hålla sig ajour med vad marknaden efterfrågar måste utveckling av produkter ständigt 

ske och den huvudsakliga drivkraften menar Ylinenpää et al (2006) är kampen om kunder. 

Alla produkter genomgår liksom destinationer en livscykel enligt Kotler (2006). Livscykeln 

brukar delas in i fyra olika faser, introduktionen som består av långsam tillväxt när produkten 

introduceras på marknaden, när produkten introducerats inleds en tillväxtfas med ökad 

efterfråga och vinst. Produkten hamnar sedan i en mognadsfas där tillväxten sjunker pågrund 

av att produkten vid det läget är välkänd och accepterad. Mognadsfasen leder sedan till en 

nedgång på efterfrågan av produkten. Ylinenpää et al (2006) menar därför att det är viktigt att 

bevaka de trender som är aktuella. Kotler (2006:89) nämner att det finns sex strategier för 

produktutveckling och dessa är: 

 Nya produkter som skapar en helt ny marknad  

 Nya produktlinjer som gör att företaget kan komma in på etablerade marknader  

 Nya produkter som supplement till en redan etablerad produktlinje  

 Förbättringar och revideringar av redan existerande produkter  

 Repositionering, existerande produkter riktas mot nya marknader och segment  

 Nya produkter som kan erbjuda något som redan finns, fast till ett lägre pris 

Merparten av all produktutveckling är förbättringar av redan existerande produkter, endast tio 

procent är innovationer eller nyheter (Kotler, 2006). 
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5. Sammanställning av tidigare studier inom turism i 

Kroatien och Sverige  

5.1 Turism i Kroatien 
Kroatien är ett medelstort land beläget i centrala Europa. Det ligger centrerat till Medelhavet, 

Alperna och den Pannoniska slätten och enligt Apostolopoulos et al (2001) bidrar de 

tillsammans till att skapa en unik miljö som har kommit att bli turistprodukten Kroatien.  

Kroatiens kustlinje inklusive öarna har en areal på 5789 km2 som innefattar 1185 öar, klippor 

och rev. Den adriatiska kusten medverkar enligt Apostolopoulos et al till att de nautiska 

aktiviteterna är så viktiga för landets turism.  

Kroatien är enligt Apostolopoulos et al (2001) den minst förstörda och minst mättade 

turistdestinationen i Medelhavet, cirka 7.5 procent av landets yta är skyddad i form av 

nationalparker eller under annan form av regionalt skydd. Apostolopoulos et al konstaterar att 

de huvudsakliga turistattraktionerna i Kroatien idag är den Adriatiska kusten och dess öar som 

karaktäriseras av fritid och rekreation.  

För att förstå varför turismen ser ut som den gör idag krävs en inblick i landets historia. 

Kroatien har en 150 år lång historia inom turism, men Apostolopoulos et al (2001) framhåller 

att det bara är sedan 1960-talet som den har haft formen av massturism. Under 1990 och 1995 

minskade turismströmmarna på grund av det dåvarande inbördeskriget som utspelade sig i 

Kroatien till en följd av deras självständighetsförklarande från Jugoslavien. Kriget orsakade 

allvarliga problem för turismen och utvecklingen av turismindustrin i princip stannade upp 

under denna tid. Skador på infrastruktur, turistfaciliteter, historiska monument samt på 

naturen uppstod till följd av kriget. På 10 år har landet byggts upp igen efter all förstörelse 

som kriget vållade.  Apostolopoulos et al konstaterar att Kroatien börjar komma upp i 

liknande siffror som innan kriget och de har återigen blivit ett populärt turistmål som erbjuder 

en mängd olika former av turism.  

Den nautiska turismen började utvecklas redan innan inbördeskriget i det Forna Jugoslavien 

men trots det är den enligt Derksen (2007) fortfarande i ett tidigt utvecklingsstadium. Men 

Derksen konstaterar dock att den nautiska turismen redan nu är den mest attraktiva och 

blomstrande formen av turism i Kroatien. På grund av Kroatiens satsning av denna 

turismgenre och genom det rika nätverket av hamnar och marinor i landet har Kroatien enligt 

Klaric (1991) fått ett internationellt igenkännande som en topp destination inom den nautiska 

turismen.  

Derksen (2007) understryker att Ministret för hav, turism, transport och utveckling håller på 

utarbeta en strategi för den nautiska turismen som stöd för en hållbar utveckling av 

kustområdena och öarna i landet. Tonvikten i strategin ligger i att bevara de befintliga 

resurserna samt utveckla den nautiska turismen till den mest kända turismformen i Kroatien. 

De grundläggande målen i strategin är enligt Derksen att genomföra en hållbar utveckling 

inom den nautiska turismen som ska öka livskvaliteten i kust- och öområden.          
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5.2 Turism i Sverige 

Samtidigt som sysselsättningen inom många näringar minskar i Sverige har turistnäringen 

enligt Tillväxtverket (2008) sedan 1995 skapat cirka 50 000 nya jobb. Under 2006 ökade den 

totala omsättningen för den svenska turismindustrin med 10 procent.  

Enligt Affärsvärlden (1998) semestrar svenskarna mer i utlandet än det kommer semestrande 

utlänningar till Sverige. Affärsvärlden poängterar också att det gäller att få svenskarna att 

stanna kvar i Sverige samt att få utländska turister att komma hit. Cirka 10 år senare påpekar 

Ruin (2007) att de utländska turisterna fortfarande få medan svenska turister som stannar i 

Sverige är tre gånger fler än de utländska, trots det är det ändå den utländska turismen som 

ökar mest i landet. Tillväxtverket (2008) konstaterar att Sverige står för den största andelen 

utländska turister i Norden. De största grupperna av utländska turister är norrmän, tyskar, 

danskar och holländare (Ruin, 2007). 

Stenström (2009) menar på att Sverige har bra möjligheter som turistdestination men är dåliga 

på att ta vara på dessa. Aktörerna i Sverige måste bli bättre på att se möjligheter istället för att 

bara tänka produktion och tillverkning konstaterar Stenström.  

Enligt Ruin (2007) är Stockholms län det län i Sverige som drar mest turister och kommer 

vara den ledande turistmagneten även i ett femårs perspektiv. Det besöksmål som drar mest 

turister i Sverige är enligt Turistdelegationen (2005) besöksmål som erbjuder aktiviteter inom 

bad och skidanläggningar. 

I och med finanskrisen kommer turismen i Sverige att expandera enligt Stenström (2009), 

svenskar kommer välja att turista i Sverige istället då de inte har råd att åka utomlands. Den 

slutsatsen drar Stenström från att det sett ut på det viset genom alla kriser. 

5.3 Svenska skärgårdar  
Det svenska kust- och skärgårdslandskapet innefattar drygt 60 000 öar, kobbar och skär 

belägna både runt kusten och i insjöar (Länsstyrelsen, 2008).  Glesbygdsverket (2004a:28) har 

delat in de svenska skärgårdarna i sex regioner:  

 Norrlandskusten (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrlands- och Gävleborgs län)  

 Stockholm, Uppsala och Södermanland läns skärgårdar 

 Östergötland och Kalmar läns skärgårdar 

 Sydkustens skärgårdar (Blekinge- och Skåne län) 

 Västkustens skärgårdar (Götaland- och Hallands län) 

 Öar i landets insjöar (Hjälmaren, Vänern, Vättern, Storsjön, Ivösjön, Mälaren) dessa är 

de utan fast landsförbindelse med störst antal invånare.  

Den största skärgården i Sverige är Stockholms skärgård som även är en av världens örikaste 

skärgård med ca 30 000 öar enligt Destination Stockholms Skärgård (2009).  

Enligt Hedenstierna (1989) och Svenska Turistföreningen (2006) finns det bara ett fåtal 

riktiga skärgårdar runt om i världen och de ligger belägna i Skandinavien, nordöstra 

Nordamerika och i vissa avgränsade områden vid Grönlands- och Skottlands gnejs- och 
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granitregioner. Vad som menas med ”riktiga” skärgårdar beskriver Hedenstierna (1990:9) 

som följande:   

”De består av en urberggrund som ger kusten en unik karaktär som är skild från alla andra och 

som också består av yngre bergarter. Områdena ska ha varit täckt av inlandsisen som 

resulterat i nedpressning under havet samt senare en landshöjning.” 

Frisén (2000) och Hedenstierna (1990) framhåller att skärgårdarna runt om Östersjön och 

utmed Sveriges och Finlands kust är unik i sitt slag. Den svenska kusten har en rik och 

varierande omgivning som skiljer sig åt beroende på vilken typ av berggrund, 

sprickbildningar, klimat och dylikt som infinner sig. Den varierade omgivningen och den 

speciella miljön har bidragit till att ett internationellt intresse skapats för de svenska 

skärgårdarna (Naturvårdsverket, 2006; Hedenstierna, 1990). Frisén (2000) understryker att det 

är viktigt att kust- och skärgårdsomgivning skyddas och vårdas för att bevara sin unikhet.  

Ek och Hultman (2007) betonar att skärgårdarna är en attraktiv plats, inte bara för året runt 

boende, utan även för båtturister, fritidshusägare samt dagsbesökare som är dem som står för 

de aktiviteter som tar plats i skärgårdarna idag. Skärgårdar i Sverige räknas som glesbygd och 

den miljön blir allt mer eftertraktad.  

I dag byggs det allt fler fritidshus i skärgården och Ek och Hultman (2007) konstaterar vidare 

att det idag inte räcker med en enkel stuga utan många fritidshus har byggts om och är idag 

bekväma och fullt utrustade. I och med det ökade fritidshusbyggandet och standarden på 

dessa har en prisstegring skett. De attraktiva delarna av skärgården, de inre och mest centrala 

delarna, blir allt mer tillför dem som har mycket pengar och många året-runt boende övergår 

till att vara fritidsboende. Detta beror inte bara på de ökade fastighetspriserna enligt Ek och 

Hultman utan även på bristen av kommunikation och service som uppstått som en följd av 

detta då de fastboende blir tvungna att flytta till utkanten av skärgårdarna. En konsekvens av 

detta kan komma att resultera i att orterna i skärgårdarna dör ut om större delen av 

fastigheterna ägs av endast sommargäster. Denna trend ses främst i Stockholms skärgård 

konstaterar Ek och Hultman. 

Ankré (2007) påpekar att kust- och skärgårdsområden har en rik miljö med kapacitet att 

erbjuda olika former av aktiviteter så som segling, motorbåt, dykning, vindsurfing och dylikt, 

utbudet av aktiviteter varierar dock stort beroende på vart du befinner dig runt i Sveriges kust- 

och skärgårdslandskap. Ankré understryker att idag är båt den populäraste aktiviteten att tillgå 

i skärgårdarna. Enligt Glesbygdsverket (2006:93) finns det stor potential för utveckling av 

turismnäringen i skärgårdsområdena, främst inom natur- och kulturturism. En utvecklad 

turism skulle bland annat kunna bidra med nya arbetstillfällen samt att kunskapen om öarna 

och dess kultur och historia sprids. Naturvårdsverket (2005) ser kusten som en självklar 

tillgång men samtidigt som en begränsad resurs och menar på att om skärgårdarna utsätts för 

exploatering hotas dess natur- och kulturvärden.  
 
5.3.1 Stockholms skärgård 
Stockholms skärgård har en lång tradition som turistdestination både för stockholmare och för 

besökare från övriga Sverige (Roupé, 2005). Under sommarhalvåret mångdubblas 

befolkningen i skärgården genom det stora antalet sommargäster och tillfälliga turister som 

besöker övärlden.  

Enligt Bohlin och Elbe (2007) har det skapats en stark image och varumärke kring 

Stockholms skärgård som ses som en landskapsidyll för sommargäster och turister.  
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Bilden av skärgården har formats av konst, litteratur, film och massmedia och bilden av 

skärgården som finns i dagens reklambroschyrer är fortfarande densamma som beskrevs 

under 1960- talet i bland annat Astrid Lindgrens filmatisering av Saltkråkan. Denna syn, 

menar Bohlin och Elbe (2007), förstärks av den framställning som media och marknadsföring 

har av skärgården idag. Skärgården beskrivs genomgående i massmedia och marknadsföring 

som en plats med tydliga rötter i en traditionell jordbruks- och fiskekultur med byggda miljöer 

och landskapsbilder. Bohlin och Elbe konstaterar att turismen är en viktig inkomstkälla i 

skärgården och många företagare är helt eller delvis beroende av turismen för att kunna driva 

sin verksamhet. Samtidigt som turismen är viktig finns det en problematik i dess utveckling i 

skärgårdsområdena betonar Bohlin och Elbe. Ökade turisttillströmningar går emot 

föreställningen om den image som skapts kring skärgården som en orörd och idyllisk plats.  

Naturen i Stockholms skärgård är speciell då den är formad utav inlandsisen, landshöjningen 

och det svenska kustklimatet (Länsstyrelsen, 2008). Stockholms skärgård består av en yttre- 

mellan- och inre skärgård vars landskap skiljer sig åt på grund av olika väderförhållandena 

(Hedenstierna, 1990; Nationalencyklopedin, 2009).  Enligt Grönwall (2006) finns det inte 

många öar kvar i Stockholms norra skärgård som inte är privatiserade eller exploaterade. 241 

öar i Stockholms skärgård är bebodda och den största befolkningsökningen sker enligt 

Tillväxtverket (2004a) i skärgårdens inre områden.  

5.3.2 Norra och Södra skärgården 

Hedenstierna (1989) påpekar att Stockholms skärgård är mycket mångsidig, där ingen ö är lik 

någon annan. Gränsdragningarna mellan norra och södra skärgårdarna dras vid Värmdölandet 

genom Strömma kanal, över södra Kanholmsfjärden och ut mot Sandhamn som kan ses av 

figur 3 nedan. Enligt Hedenstierna (1990) skiljer sig miljön åt mellan de södra och norr 

skärgården. Den södra delen av Stockholms skärgård karakteriseras av stora fjärdar och öar, 

höga berg samt djupa och klyft liknande dalar. Det är här seglare och andra båtburna turister 

kan prova sin utrustning då vattnet är djupare än i den norra skärgården. I norr är bergen lägre 

och jämnare som åtskiljs av bredare dalar, små åkerområden, många grund och snåriga vägar 

genom ö-landskap. Hedenstierna (1990) beskriver även att Stockholms skärgård skiljer sig åt 

vegetationsmässigt mellan söder och norr. Norr har mer osammanhängande skogar bestående 

av övervägande lövskog, i söder täcks stora delar av de inre öarna av tall och gran, och där 

finns mossar och myrmarker som ger ett intryck av vildmark.   
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Figur 3. Karta över Stockholms skärgård (Skärgårdsevent, 2009). 

6. Empiriska utsagor 
För att få ett empiriskt underlag till studien genomfördes intervjuer med tre aktörer inom 

turistindustrin, både i Sverige och i Kroatien. Intervjuerna genomfördes för att få ytterligare 

fördjupad kunskap om hur nautisk turism utvecklats i Kroatien, samt för att ta reda på hur 

turistaktörerna i Sverige ställde sig till en framtida utveckling av den nautiska turismen i 

Stockholms skärgård. Nedan redovisas en sammanställning av intervjuerna. 

6.1 Kroatiens utveckling av nautisk turism 
Nedan följer en sammanställning av intervjun med Marija Bakovic, Pressansvarig på 

Kroatiska turistrådet, Sverige. 

Bakovic börjar med att benämna nautisk turism som ett begrepp som är knutet till 

sjöaktiviteter som segling, kryssning och dykning och som är uppdelat i två delar.  

En seglingsdel som består av chartertjänster, organiserade kryssningar, turistregattor
2
 och 

tävlingar, samt en utbildningsdel som representeras av seglarskolor och skepparkurser. 

Bakovic beskriver att en ökad efterfråga på nautiska aktiviteter kan utläsas. Under det två 

senaste åren har den kroatiska flottan med fartyg för uthyrning ökat med 40 procent. Ett ökat 

utbud och förfrågningar av svenska företag som hyr yachtcharter i Kroatien har skett, nya 

gästmarinor har anlagts samt en ny lagstiftning om reglering av nautisk turism i landet har 

instiftats. Detta har bland annat gjorts för att underlätta segling i kroatiskt farvatten för 

utländska turister.  

                                                           
2
 Regattor är en serie kappseglingar som pågår under flera dagar och för ett flertal båtklasser 

(Nationalencyklopedin, 2009). 
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Detta menar Bakovic kommer underlätta charterverksamheten i Kroatien samt att havets 

säkerhet inte är i fara. Lagstiftningen hoppas också kunna förhindra olaglig verksamhet och är 

nödvändig för värnandet av marina miljön.  

Kryssningar är en annan aktivitet som Bakovic sett öka under de senare åren. Under det första 

åtta månaderna 2008 ökade kryssningar på kroatiskt farvatten med 30,6 procent från året 

innan. Även en ökning av besöksantalet och antalet dagar kryssningsturisterna stannade i 

landet ökade jämfört med året innan. De sammanlagda inkomsterna från kryssningarna i 

Kroatien beräknas i år uppgå till 32 miljoner euro, och om 10 år menar Bakovic att de 

sammanlagda direkta och indirekta inkomsterna från den internationella 

kryssningsverksamheten skulle kunna nå upp till 200 miljoner euro. De nautiska aktiviteter 

som Bakovic ser är mest populära för tillfället är yachtcharter och regattor. 

Utvecklingen av denna turismgenre har Bakovic sett bidra till en ökad efterfrågan samt att en 

ökad del av turismintäkterna kommer från denna sektor. Bakovic nämner även att invånarna 

på öarna i Adriatiska havet påverkats av utvecklingen av denna genre. Dels genom att det gett 

extra inkomst för invånarna och möjliggjort försörjning som minskat flykt från öarna och dels 

har det bidragit till att utveckla öarnas utbud. 

Miljöfrågan har alltid diskuterats förklarar Bakovic och menar att det alltid finns en fara i att 

en alltför oreglerad yachtcharter medför miljöföroreningar. För att minska de eventuella 

skador som aktiviteterna bidrar till, arbetar Kroatiska turistrådet med reglering, utbyggnad av 

marinor, utbildning etcetera.  

Kroatien deltar även i programmet Blå flagg som är ett miljöprogram för hav, kust, stränder 

och marinor i Europa. Blå flagg symboliserar en bevarad, säker och tilltalande miljö som är 

lämplig för semester, nöjen och rekreation. Ett väl utarbetat system för ekonomisk styrning i 

kustområdet och en hållbar utveckling inom turism. Att bära Blå flagg menar Bakovic innebär 

en utomordentlig turistisk marknadsföring för en strand eller marina. Det ger en garanti till 

turisten, att tjänster håller en hög kvalitet, rent havsvatten och en ren kustlinje samt att 

stränderna har hög servicenivå och är välskötta. Under 2008 delades det sammanlagt ut 125 

blå flaggor till stränder och 21 till marinor i Kroatien.  

Enligt Bakovic kan man se att utvecklingen av nautisk turism haft en effekt utifrån ett 

ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Seglingsverksamheten har utvecklat turismen 

på öarna. Då Kroatien har en stor orörd skärgård som man alltid värnat om menar Bakovic att 

det finns en fara i att en alltför oreglerad charterverksamhet inkräktar på dess områden.   

Regleringen har därför inte alltid varit välkommen, då seglingssektorn ses som väldigt 

lukrativ. Konflikter mellan dessa aspekter nämner Bakovic givetvis uppstått och ett av det 

mest diskuterade problemen är olaglig dumpning av sopor. Här menar Bakovic att det 

återigen är viktigt med utbildning och reglering.  

Bakovic nämner även att aktörer, bland annat ACI (ett kroatiskt företag inom nautisk turism) i 

Kroatien planerar att satsa på marinor för stora megayachter. Med begreppet megayachter 

menas fartyg som har en längd mellan 30 och 150 meter. Med hänsyn till den ökade 

angöringen av megayachter på marinor vänder man sig gradvis mot detta marknadssegment. 

Bakovic berättar att när de flesta av deras marinor byggdes, för över 20 år sedan, var längden 

på fartygen i genomsnitt 8 meter. I dag är den genomsnittliga fartygslängden drygt 12 meter.  
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Bakovic nämner även att byggandet av den första marinan för megayachter har 

tillkännagivits. Projektet Hotel Šibenik och Mandalina Megayacht marina kommer bli den 

första specialiserade marinan i Kroatien för megayachter, till ett värde av 80 miljoner euro. 

Förutom denna lyxmarina kommer det separat att byggas en marina för mindre fartyg med 

400 båtplatser. I anknytning till detta kommer det även att byggas upp ett shoppingområde 

med affärer, restauranger, spa, utomhus- och inomhuspooler, underjordiska garage och 

idrottsbanor liksom ett var för reparation och service av båtar. Hela marinan beräknas vara 

klar till slutet av 2009. 

6.2 Turism och utvecklingsmöjligheter i Stockholms skärgård 
Nedan följer en sammanställning av intervjuerna med Mats Wåhlin på skärgårdsstiftelsen och 

Cecilia Grape på Visit Skärgården AB.  

6.2.1 Intervju med Mats Wåhlin på Skärgårdsstiftelsen 

Wåhlin (2009) berättar att skärgårdsturismen domineras av fritidsboende, var av många äger 

en egen båt. Den största målgruppen är människor från Stockholm- Mälardalen. Andra 

besökare är släkt och vänner till de fritidsboende, fritidsbåtturism, kanotister, stuggäster, 

fritidsfiskare, sommargäster, skridskoåkare, båtluffare, barnfamiljer samt dagsbesökare både 

svenskar och utländska besökare som kommer till öarna med reguljära båtar.  

Wåhlin (2009) forsätter med att säga att aktiviteterna i Stockholms skärgård är relativt få för 

dagsbesökare, många av dem åker ut till öarna för att bada. De besökare som innan avresan 

söker aktiviteter att tillgå kan bland annat hyra cykel och kajak, ta en kurs i segling, segla med 

skeppare, åka på fiskeguidning samt båtluffa med Waxholmsbåtarna. På de större öarna finns 

det varje sommar skärgårdsmarknader, utställningar, guidade turer och skyltade natur- och 

kulturstigar. 

Då turismsäsongen i skärgården är kort och väderberoende är turismen mycket viktigt för 

skärgården och en förutsättning för människors levnad där. Den korta säsongen medför att 

nya investeringar i nya anläggningar och attraktioner är svåra att finna, vilket kan skapa en 

problematik i och med en eventuell utveckling av nautisk turism. Wåhlin menar att det kanske 

är därför som turismen i skärgården är så småskalig. Wåhlin anser ändå att en utveckling av 

nautisk turism är möjlig. I första hand genom att förbättra befintliga anläggningar samt att 

höja standarden i skärgården då den oftast är låg med våningssängar, torrtoalett och höga 

priser. Inom utvecklingsplanerna nämner Wåhlin Visit Skärgården som är skärgårdens 

turistbyrå som sedan några år tillbaka arbetat för att göra skärgården mer bokningsbar och 

därmed mer tillgänglig.  

Wåhlin berättar vidare att det finns ett projekt inom nautisk turism på gång. En snorklingsled i 

form av en undervattenstig som berättar om livet under ytan kommer invigas på Nåttarö 

sommaren 2009.  

Wåhlin tror att de som kan tänkas nappa på utveckling av nautiska aktiviteter i första hand är 

dem som redan har någon form av turistisk verksamhet i skärgården, företag som redan har en 

del kundkontakter och som vill bredda sin verksamhet. Wåhlin kan även tänka sig att intresse 

finns i de små företagen.  

Skärgården påverkas av turismen genom ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. 

Wåhlin påtalar att skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar 15 procent av ytan i Stockholms 

skärgård. Indirekt är de skärgårdens största turistvärd och deras anläggningar är för de mesta 

utarrenderade.  
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Skärgården har ett antal gäst- och naturhamnar och skärgårdsstiftelsen ser gärna att så många 

som möjligt besöker dem. För att få fler besökare till skärgården arbetar de med att höja 

standarden av anläggningarna, förbättra information, skyltning och dylikt. Fler besökare 

resulterar i mer intäkter för anläggningarna, men ger också högre kostnader genom tillsyn, 

tömning av toaletter etcetera, och det betyder också en ökad belastning på naturen. Wåhlin 

poängterar att de är i allmänhetens tjänst då Skärgårdsstiftelsens mål är att hålla skärgården 

tillgänglig för besökare och att belastningen på naturen då får vägas upp av trivseleffekten. 

Den påverkan turism har på miljön är främst överträdelser vid fågelskyddsområden och 

markbränder efter grillningar. Men i det stora hela är det hanterbart och Skärgårdsstiftelsen 

med berörda myndigheter disponerar över en del styrmedel vilket kan medföra att riskerna 

med konflikter minskar.   

6.2.2 Intervju med Cecilia Grape från Visit Skärgården 

Visit Skärgården är ett relativt nystartat företag som uppstod som ett dotterbolag ur 

medlemsföretaget Öppen skärgård, vilket innebär att företag kan bli medlemmar genom att 

betala in en insats. För att kunna marknadsföra dessa medlemmar startades Visit skärgården. 

Grape berättar att Visit skärgårdens uppgift är att visa upp vad medlemmar har att erbjuda och 

marknadsföra dem. Medlemmarna i Visit skärgården är alla typer av företag och 

organisationer ute i skärgården som har med besöksnäringen att göra, som exempelvis 

boendeanläggningar, fiskeguidning, segling, båttransporter, restauranger. 

Grape berättar vidare att Visit skärgården även öppnat en resebyrå, för att kunna visa, sälja 

och marknadsföra dessa verksamheter. Det finns även en bokningsbar hemsida, som är till för 

att marknadsföra skärgården och visa vad deras medlemmar har att erbjuda.  

Den främsta målgruppen ser Grape är barnfamiljer och det är även dem som de i första hand 

riktar sig mot. Den största gruppen ser Grape kommer från ”stor Stockholm” men nämner att 

marknadsföringen även sker över hela Sverige och internationellt. Grape ser att de flesta 

besökare i skärgården är mest intresserade av att bara åka ut och ha det bra. Annars är 

aktiviteter som att hyra en mindre båt, segla, paddla kajak och fiske populära aktiviteter. 

Barnfamiljer menar Grape inte söker några direkta aktiviteter, utan skapar dem själva när dem 

kommer ut i skärgården. Det kan vara aktiviteter som bada, vandra, hälsa på djuren, spela 

minigolf och dylikt. 

Grape har inte sett några direkta problem när det gäller utveckling av turism i skärgården 

avseende sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv. Om det är något Grape kan peka på 

är det den lokala befolkningen på öarna som inte uppskattar utvecklingen pågrund av att dem 

inte vill få ut fler turister under den tid dem redan är där. Men det menar Grape inte heller är 

deras mål, deras mål är snarare att försöka förlänga säsongen i skärgården och försöka få 

turister att besöka skärgården under höst och vintertid. Detta skulle även gynna företag och 

aktörer i skärgården då dem då kan hålla sina företag öppna längre. Grape kan inte se att 

turismen i skärgården haft någon direkt inverkan på miljön. De samarbetar med 

Skärgårdsstiftelsen som står för underhåll av skärgården och dem sätter in mer resurser desto 

fler som vistas i skärgården. Det som Grape menar kan ha en påverkan är de stora 

transportfartygen som trafikerar skärgården. 

Vad gällde frågan om utveckling av nautiska aktiviteter ser Grape främst att det kan ske 

genom utveckling av det redan existerande aktiviteterna. Detta kan ske genom att erbjuda 

bättre service och att hålla aktiviteterna öppna under en längre period. Nu stänger dem flesta 

ner sina verksamheter när skolan startar i augusti.  
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Vidare utveckling är att försöka synas och marknadsföra sig mera för att visa att skärgården är 

lättillgänglig för allmänheten. Här försöker man samarbeta med det flesta rederier för att 

kunna få ut fler besökare i skärgården. En utveckling som är på gång nämner Grape är att 

översätta Visit Skärgårdens hemsida även till engelska för att kunna marknadsföra sig bredare 

på den internationella marknaden. 

7. Analys 

Som kan utläsas av Tillväxtverkets rapport från 2008 har turism och fritid fått allt större 

betydelse under 2000-talet. Turism och rekreation runt marina miljöer påpekar Lück (2007) är 

en av de mest attraktiva dragningskrafterna inom turismen idag. Mångfalden av aktiviteter 

inom dessa områden ökar också stadigt. Derksen (2007) förklarar att det finns en svårighet att 

definiera begreppet nautisk turism då det definieras olika beroende på plats och 

bakomliggande kunskap. Lück (2007) betonar att begreppet ofta sammanställs med 

innebörden av marinturism.  

I dagsläget är hållbar utveckling ett aktuellt ämne som är nödvändigt för att värna om den 

framtida generationens fortlevnad. Det finns en vilja hos turistaktörerna att skapa en hållbar 

utveckling och det är extra viktigt i kust- och havsområden att sträva efter hållbarhet menar 

Ankré (2007) då miljön där är extra ömtålig. Till efterföljd av den ökade populariteten av 

turism i marin omgivning menar Lück (2007) att ett ökat tryck på kusten uppstått. Hall (2005) 

hävdar att fastän människan vet om turismens påverkan har de svårt att riktigt förstå 

kopplingen mellan påverkan på miljön och interaktionen mellan turismen och dess 

omgivning. För att en hållbar utveckling ska kunna inträda menar Skolverket (2004) och 

Naturvårdsverket (2009) att ett samspel mellan tre aspekter; ekonomisk, ekologiskt och 

socialt, är nödvändigt. Men Lück (2007) påpekar att det är svårt att efterleva då alla aktörer 

strävar efter egen vinning. Då den nautiska turismen tar plats i ett gränsland mellan vatten och 

mark menar Lück på att det är beroende av en stödjande infrastruktur, där vatten betraktas 

som en avgörande och grundläggande faktor för turismgenren. I diskussionen kring hållbarhet 

betonar Lück att det måste tas i beaktning att det inte bara är turismindustrin som står för 

miljöförstörelsen, eftersom många andra näringar är också delaktiga i påverkan på miljön.  

7.1 Den nautiska turismens utveckling i Kroatien 
För Kroatien som är beläget längst den Adriatiska kusten har enligt Apostolopoulos et al 

(2001) nautiska aktiviteter lett till en ökning av turismen framför allt till kusterna. I intervjun 

med Marija Bakovic från Kroatiska turistrådet berättar hon att efterfrågan på nautiska 

aktiviteter ökat sedan 2006, och de aktiviteter som är mest populära idag är yachtcharter och 

regattor. Bakovic fortsätter berätta att en ökning även skett av kryssningar vilket har bidragit 

till att besökarna stannar längre på destinationen. En bidragande faktor till utvecklingen av 

nautisk turism menar Bakovic är utbyggnad av marinor. Apostolopoulos et al (2001) berättar 

att Kroatien på de senaste 10 åren återigen fått ett erkännande som en populär destination och 

antalet turister är nästan uppe i samma siffror som innan inbördeskriget.  

Till följd av Kroatiens satsning och det rika nätverket av hamnar och marinor förklarar Klaric 

(1991) att Kroatien fått ett internationellt igenkännande som nautisk destination. Bakovic 

nämner även i intervjun att en ökad efterfråga av nautiska aktiviteter har lett till vidare 

utveckling av genren. För öarna kring kusten har en ökning av nautisk turism motverkat flytt 

från öarna och bidragit till ett ökat turismflöde, utbud samt en ökad inkomst.  
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Bakovic berättar även att den kroatiska regeringen har gjort lagregleringar som nu gör det 

lättare för utländska turister att få tillstånd att segla i Kroatien.  

Bakovic har sett att det uppstått konflikter mellan ekonomiska, ekologiska och sociala 

faktorer inom turismen i Kroatien. Samtidigt som turismen bidrar till en bättre 

levnadsstandard ekonomiskt sett på öarna, finns en rädsla i att en alltför expanderad turism 

kan ha för stor påverkan på miljön i skärgården. Som Tillväxtverket (2004a) påpekar måste 

aktörerna arbeta för en ökad sysselsättning för att få en hållbar ekonomisk tillväxt samtidigt 

som ett ekologiskt tankesätt enlig Skolverket(2009) måste tas i beaktning för att värna om 

framtidens fortlevnad. Hall (2005) påpekar att aktiviteter som fiske, grundade båtar, ankring 

och dykning påverkar miljön i kust- och skärgårdsområdena. Ascencao et al (2008) menar på 

att även om det finns en vilja hos turistaktörer att tänka från ett ekonomiskt, ekologiskt och 

socialt perspektiv är det svårt att skapa en jämvikt mellan dessa tre. Det blir antingen en 

fokusering på bevaring och skydd eller förnyelser och fördelar till samhället i form av ökad 

sysselsättning och turismströmmar. 

För att minska de skador som nautiska aktiviteter kan orsaka påpekar Bakovic i intervjun att 

turistaktörer i Kroatien arbetar med reglering och utbildning för att uppnå ett samspel mellan 

ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Kroatien deltar även i programmet Blå flagg, 

som är ett miljöprogram för hav, kust, stränder och marinor för att skydda miljön. Blå flagg 

symboliserar ett bevarande, säker och tilltalande miljö som lämpar sig för semester, nöjen och 

rekreation och som strävar efter en hållbar utveckling inom turismen.  

Att en plats bär den blå flaggan är en garanti för hög kvalitet, rena havs vatten och kustlinjer 

samt stränder med hög service nivå.  Detta menar Bakovic kan utnyttjas i 

marknadsföringssyfte. 

Derksen (2007)  påtalar att ministret för hav, turism, transport och utveckling har utvecklat en 

strategi för den nautiska turismen. Strategin går ut på bevaring av resurser och utveckling av 

den nautiska turismen till den mest kända turismgenren i Kroatien. Bakovic säger att planer på 

utveckling av nautiska turismen i Kroatien idag finns genom utbyggnad av hamnar för 

megayachter. Dessa kommer bli lyxmarinor där upprustning av receptioner och lägenheter 

kommer att ske. Även shoppingcentra, spaanläggningar etcetera att byggas upp.  

7.2 Svenska förutsättningar  
Enligt Tillväxtverket (2008) är turismsektorn en av de få näringar som ökar i Sverige för 

tillfället. Sverige som turistdestination har bra möjligheter att utveckla turismen men är dåliga 

på att ta vara på dessa menar Stenström (2009). Affärsvärlden (1998) konstaterar att svenskar 

i större utsträckning väljer att turista i utlandet än att stanna kvar i Sverige. Även 10 år senare 

påpekar Ruin (2007) att trenden är den samma. Det är idag den utländska turismen som ökar 

mest. Stenström (2009) menar på att denna trend kommer att vända i och med den nuvarande 

finanskrisen, svenskar kommer i större utsträckning stanna i Sverige och semestra.  

Enligt Turistdelegationen (2005) är de destinationer i Sverige som attraherar flest besökare 

dem som erbjuder bad och skidanläggningar.  

Sverige har ett stort skärgårdslandskap som benämns av Hedensteirna (1990)  som en ”äkta” 

skärgård då den bland annat har varit täckt utav inlandsisen och består av en urbergsgrund.  

Det är bara några få skärgårdslandskap i världen som uppfyller kriterierna för en äkta 

skärgård där Sveriges skärgårdar är en av dem. Detta har enligt Hedenstierna bidragit till att 

ett internationellt intresse har skapats kring dem.  
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Turism och marknadsförings ansvarige på Skärgårdsstiftelse, Mats Wåhlin menar i intervjun 

att skärgårdarna i Sverige är beroende av turismen för att kunna fortgå, speciellt företagen. 

Wåhlin fortsätter berätta att eftersom turismsäsongen i skärgården är kort och väderberoende 

är det svårt att finna aktörer som vågar investera i turismverksamheter.  I intervjun med 

Cecilia Grape från Visit Skärgården konstateras att Visit Skärgården arbetar med att försöka 

förlänga säsongen för att få turister till skärgården även under höst och vinter. Grape fortsätter 

med att detta skulle gynna företagarna och aktörer då de skulle kunna hålla öppet längre.  

Bohlin och Elbe (2007) påtalar att en destination ska kunna konkurrera med andra 

destinationer måste de stå i ständig utveckling. I samband med utveckling konstaterar Bohlin 

och Elbe att det uppstår konflikter mellan de ekonomiska, ekologiska och sociala faktorerna. 

Wåhlin menar på att han har upplevt konflikter mellan dessa tre aspekter men att miljön får 

bortses då trivseleffekten får väga upp det negativa medan i intervjun med Grape från Visit 

Skärgården berättas att de inte upplevt några direkta konflikter mellan dessa tre.  Det Grape 

kan tänka på är transportfartygen som trafikerar runt skärgården men detta menar hon inte har 

något med utvecklingen av turism i skärgården att göra. 

7.2.1 Stockholms skärgård 

Stockholms skärgård är enligt Destination Stockholms skärgård (2009) en av världens största 

skärgårdar. Roupé (2005) konstaterar att den länge har varit en populär turistdestination både 

för stockholmare och för besökare från övriga Sverige. I intervju med Grape konstateras att 

människor från ”stor Stockholm” och barnfamiljer är de största målgrupperna.  

Både Ek och Hultman (2007) och Wåhlin från skärgårdsstiftelsen berättar att skärgården 

under sommarsäsongen invaderas av fritidsboende, båtburna gäster samt dagsbesökare. Grape 

berätta att turisterna främst kommer till skärgården för att ”bara åka ut och ha det bra” men att 

det även lockar med aktiviteter som hyrning av mindre båt, segling, kajak och fiske, dessa 

aktiviteter är enligt Wåhlin de aktiviteter som erbjuds i Stockholms skärgård men även 

båtluffning, fiskeguidning samt landburna aktiviteter som enligt Grape kan vara minigolf, 

hälsa på djuren, vandra samt bada.  Dessa får enligt Ek och Hultman (2007) dessutom mest 

utrymme i marknadsföringen av skärgårdar. Trots det påpekar Wåhlin att det är båtaktiviteter 

som är de mest populära aktiviteterna i skärgården idag.  

Ankré (2007) förklarar att genom skärgårdarnas och kustlandskapens popularitet skapas ett 

intresse från intressenter att utveckla turismen, samtidigt som hänsyn måste tas till det djur- 

och växtliv som existerar där. Ankré påpekar att det finns en problematik mellan bevarande av 

natur- och kulturvärden samt utveckling av turism i skärgårdar och kustlandskap. Grape 

berättar att de inte upplevt någon direkt påverkan på miljön. Medan Wåhlin menar att 

turismen påverkar omgivningen då fler besökare resulterar i högre intäkter men det medför 

också en ökad kostnad och belastning på naturen.  

Enligt Tillväxtverket (2004b) finns det i Sverige många regleringar kring miljö och utveckling 

i kust- och havsområdena vilket Wåhlin berättar att Skärgårdsstiftelsen med berörda 

myndigheter har olika styrmedel de arbetar med som resulterar i att konflikter mellan olika 

intressenter inte blir så stora.  

7.3 Utvecklingsmöjligheter  
Bohlin och Elbe (2007) betonar att alla destinationer har en begränsad livslängd där dem 

genomgår fyra faser och för att en destination ska kunna fortsätta att locka turister måste en 

utveckling kontinuerligt ske. När en destination hamnar i stagneringsfasen, den sista fasen kan 
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det bero på att den inte längre ses som genuin eller att utvecklingen stannat upp. Här måste en 

utveckling ske för att destinationen inte ska hamna i en nedgångsfas då destinationen här ofta 

har utvecklat ett beroende av turismen. Bohlin och Elbe nämner två olika vägar som kan tas 

för att utveckla en destination och dessa är produktförnyelse genom konstgjorda attraktioner 

eller produktförnyelse genom att använda naturliga resurser. Kotler (2006) berör ett antal 

strategier för hur utveckling av produkter kan genomföras, där det vanligast förekommande är 

förbättringar av redan existerande produkter. Men även att hitta supplement till existerande 

produkter eller att vända sig mot nya marknader och segment är strategier som kan användas 

för att följa den efterfrågan som finns på marknaden. Inom turismnäringen består enligt 

Bohlin och Elbe (2007) produkter till största del av tjänster som har till syfte att fylla en viss 

funktion eller tillfredställa ett behov.  

En destinations uppgift är att förmedla utbudet av de aktiviteter som finns att tillgå på platsen. 

Bohlin och Elbe (2007) påpekar vidare att för att en plats ska kunna kallas destination måste 

det finnas attraktioner, infrastruktur och serviceattribut som möjliggör en vistelse på 

destinationen. Matsson et al (2008) hävdar också att dessa attribut samt mellanliggande 

möjligheter och attraktioner är behövligt för en utveckling av en destination. Bohlin och Elbe 

förklarar att Stockholms skärgård har en säregen samhällsdesign som består av traditionell 

jordbruks- och fiskekultur. För att Stockholms skärgård som destination ska kunna 

upprätthållas krävs en välfungerande infrastruktur som kontinuerligt underhålls, Wåhlin 

berättar att arbetet i skärgården runt detta sker genom att bland annat erbjuda möjligheter till 

boende och fungerande hamnar. Grundläggande service som till exempel polis, brandförsvar 

och utbildning menar Matsson et al (2008) är viktiga aspekter för att besökare ska känna sig 

trygg och bekväm på en destination. 

Attraktioner och aktiviteter är det som på en plats attraherar besökare till destinationen och 

det kan bland annat bidra till att en destinations image skapas eller förstärks menar Matsson et 

al (2008). Bohlin och Elbe (2007) förklarar att varje aktivitet består av en kärnaktivitet och för 

att locka turister att göra just deras aktivitet är olika tilläggtjänster ett bra tillvägagångssätt. 

Det kan bidra till en högre upplevelse och att en aktivitet står ut ur mängden och man kan på 

så vis locka besökare att välja deras aktivitet och destination framför andra som har ett 

liknande utbud. Detta benämner Bohlin och Elbe (2007) som mellanliggande möjligheter. 

Ankré (2007) konstaterar att de destinationer vid kusten som är på topp är dem som har skapat 

nya aktiviteter och platser genom den teknologiska utvecklingen. Utvecklingen av turism ses 

av Bohlin och Elbe (2007) ofta som en möjlighet att skapa ny arbetstillfällen och vända 

negativa utvecklingstrender på en plats, speciellt i landsbygdsområden. 

Ek och Hultman (2007) berättar att allt fler året-runt bostäder blir fritidshus. En bidragande 

faktor tror de kan vara att priserna på hus ökat i de centrala delarna samt att kommunikationen 

och servicen blivit allt sämre vilket gör det svårare för de bofasta att bo kvar. 

 I intervjun med Wåhlin från Skärgårdsstiftelsen påpekas att även för de turister som 

semestrar i skärgården är priserna höga samt att standarden på boendet oftast är lågt med 

våningssängar och torrtoaletter. Bohlin och Elbe (2007) påpekar att för att kunna motverka 

denna trend måste skärgården som destination stå i ständig utveckling. Wåhlin påpekar att 

Skärgårdsstiftelsen arbetar för en utveckling genom att förbättra skyltningen, utveckling av 

information och dylikt allt för att höja standarden. Även Grape från Visit skärgården kan se 

att en utveckling behövs och Visit skärgården arbetar med att marknadsföra skärgården mer 

för att människor ska bli medvetna om hur lättillgänglig skärgården är, de ska även göra 
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hemsidan två språkig, på svenska och engelska, för att kunna marknadsföra sig mer 

internationellt och nå en bredare marknad.  

Enligt Bohlin och Elbe (2007)  finns en stark image kring skärgården och denna bild är starkt 

inpräglad i människors medvetande genom massmedia, marknadsföring och dylikt. Detta 

menar Bohlin och Elbe bidrar till problem för utvecklandet av turismaktiviteter i 

skärgårdsområden då ökade turismtillströmningar och uppbyggnad av aktiviteter kan förstöra 

imagen av skärgården som en orörd och idyllisk plats. Enligt Grape märks motsträvigheter av 

den lokala befolkningen för en utveckling av turismen, då dem inte vill ha fler turister till 

skärgården under den tid det redan är mycket turister där. Samtidigt som en utveckling av 

turismsatsningar i sin tur kan vara en förutsättning för attraktionskraften hos destinationen.  

Wåhlin berättar att han tror att en satsning på nautisk turism kan vara problematisk på grund 

av den korta turismsäsongen men trots det ser han att det finns möjligheter. Dessa möjligheter 

ser Wåhlin främst i att utveckla det redan befintliga utbudet av nautiska aktiviteter, och tror då 

främst att det är företag som redan har en turistisk verksamhet med ett uppbyggt kundnät som 

skulle satsa på det. Grape instämmer med Wåhlin om att en utveckla redan befintliga 

aktiviteter samt även att erbjuda en bättre service och hålla aktiviteterna öppna under en 

längre period.  

8. Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur nautisk turism utvecklats i Kroatien och 

därefter se vilken roll den haft inom deras turismnäring. Ett annat syfte var att genom erhållen 

kunskap av Kroatiens utveckling inom nautisk turism se om en utveckling av denna 

turismgenre kan ske i Sverige. Genom de intervjuer vi gjort samt vad vi sett från tidigare 

studier och teorier kan vi dra följande slutsatser:  

Vi har i vår undersökning kunnat konstatera att stora satsningar på nautisk turism gjorts i 

Kroatien och deras läge och klimat bidrar till goda förutsättningar för att verka inom genren 

samt utveckling av den.  

Kroatien var efter kriget tvunget att ta till åtgärder för att komma tillbaka som en populär 

turistdestination. Satsningen på nautisk turism kan utläsas ha varit lyckad då man idag kan se 

att turismen är uppe i princip samma siffror som innan kriget. 

Utveckling av nautisk turism i Kroatien har bidragit till:  

 Ökat turismflöde till landet 

 Att färre flyttar från öarna i skärgården 

 Ökat utbud av aktiviteter och inkomst på öarna i skärgården 

 Att Kroatien idag ses som en förebild för utveckling inom denna genre 

 Att nya hamnar byggs och i anknyttning till dessa har serviceverksamheter utvecklats 

som bidragit till ökad sysselsättning för befolkningen 

Vidare utveckling är också på gång där man nu satsar på att bygga upp lyxmarinor för 

megayachter. I och med den vidare utvecklingen och satsning riktar dem sig mot ett specifikt 

marknadssegment, de med stort kapital. 
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Eftersom turismen är en av de största näringarna i världen krävs en ständig utveckling av 

tjänster och aktiviteter samt utveckling av destinationer för att kunna konkurrera med andra 

destinationer. Det har framgått att turismen står inför ett dilemma vad gäller utveckling eller 

bevaring. Det framgår extra tydligt i skärgårdsområdena eftersom det där skapats en stark 

image av skärgården som en lugn och idyllisk plats och att en allt för stor utveckling skulle 

kunna bidra till att denna bild förstörs. Som Bohlin och Elbe (2007) nämner genomgår alla 

destinationer en livscykel och för att inte hamna i en nedgångsfas måste åtgärder tas. Som kan 

ses av studien har Stockholms skärgård skapat ett beroende av turismen. För att service och 

arbetstillfällen ska finnas kvar i skärgården är turismnäringen en bidragande faktor till de 

bofastas möjlighet att bo kvar i skärgården. Det har redan setts antydningar till avflyttning 

från skärgården samt att fler året-runt bostäder blir fritidshus. Det stärker argumentet att 

utveckla turismen vidare i skärgården men samtidigt måste de ske i samförstånd med den 

image som är etablerad, då det är den största anledningen till besökare vistas i skärgården.  

Ett problem som vi sett är marknadsföringen av skärgården, bland annat på grund av att 

framställningen av skärgården är mycket gammal samt att marknadsföringen av 

vattenrelaterade aktiviteter inte framhävs så mycket, trots att det är dessa aktiviteter som är 

mest populära. Marknadsföring av aktiviteter på plats är begränsad och det är svårt för 

dagsbesökare att hitta andra aktiviteter än bad om de inte sökt upp information innan resan. 

En slutsats vi kan dra är att för att locka nya turister och att få turister att återvända är en 

förbättring av marknadsföringen på plats viktig. 

Hållbarutveckling kan av studien utläsas som ofrånkomlig för att denna turismgenre ska 

kunna fortgå. Turismsektorn är en av de större bovarna och miljön och djur- och växt liv är 

extra ömtåligt i kust och skärgårdsområden. Som kan förstås av studien har turismen i svenska 

skärgårdar inte påverkat miljön lika mycket som i Kroatien, detta kan bero på att utvecklingen 

och turistflödet i Kroatien är avsevärt större. I Sverige är de problem som uppstår hanterbara 

men måste ändå tas i beaktning för en framtida verksamhet. Som vi ser är ett samspel mellan 

ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer väsentligt för att en hållbar utveckling ska kunna 

ske. 

Nautiska turismaktiviteter finns redan i dag i Stockholms skärgård men i liten skala. Utifrån 

vår undersökning menar vi att Sverige inte kan utveckla denna genre i lika stor utsträckning 

som Kroatien. Detta  av olika skäl, bland annat av skillnader i klimat, väder och att Sverige 

pågrund av dessa klimatskillnader har en kortare sommarsäsong, men även på grund av den 

image som infinner sig.  Men mindre satsningar går dock att tillämpa som att:  

 höja service och standard ute i skärgårdarna, bland annat genom bättre logi 

 hålla verksamheter, boende och dylikt öppna längre för att förlänga säsongen 

 utveckla och marknadsföra de redan befintliga nautisk aktiviteterna 

 finna nya nautiska aktiviteter inom redan existerande produktområdena, som 

exempelvis den snorklingsled som invigs sommaren 2009. 

Visit skärgårdens etablering i sig är en utveckling som bidragit till att skärgården är mer 

lättillgänglig för allmänheten idag.  
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9. Avslutande reflektioner 
En utveckling av nautisk turism på svenska förhållanden är möjligt men i mindre skala och 

det finns både negativa och positiva aspekter. En utveckling motverkar flyttning från öarna 

och gör skärgården mer tillgängligt för människor, både turister och det fast boende. Det 

negativa är att desto större utveckling desto större påverkan på miljön, både över och under 

ytan samt att en för stor förändring kan förstöra den image som finns. En annan faktor som 

ses är att om skärgården blir för exploaterad ökar priserna, vilket i sin tur leder till att det blir 

mindre året-runt boende på öarna.  

Då skärgården är beroende av turister och en av de populäraste aktiviteterna inom turismen är 

det som är kopplat till vatten har skärgården all förutsättning för en utveckling av de redan 

befintliga nautiska aktiviteterna. Även om Stockholms skärgård inte har samma 

förutsättningar att utveckla nautisk turism som Kroatien har haft, borde ändå en mindre 

satsning kunna göras på det. I samband med detta ska det tas i beaktning att ha kvar den 

imagen som redan finns av skärgården samt att utveckling borde ske i samspel med 

hållbarhet. Förslag på nautiska aktiviteter som skulle kunna utvecklas är bygga en flotte, 

kanotpolo, vindsurfing, kitesurfing samt fler undervattensstigar. Dessa aktiviteter skulle 

kunna bidra till att dagsbesökare får ett större utbud av aktiviteter. Nämnda aktiviteter menar 

vi är miljövänliga och passar in med den image som är etablerad i skärgården. Vi har sett att 

nautiska aktiviteter är populära i Stockholms skärgård vilket gör att en vidare forskning kring 

hur ämnet påverkar sin destination kan vara av intresse, speciellt ur ett hållbarhets perspektiv 

då vi sett att det blir allt mer viktigt. 

Till följd av det bortfall som uppstod av respondenter bidrog det till att inte lika många röster 

blev hörda om ämnet som planerat, vilket gjort det svårt att dra konkreta slutsatser, men med 

anledning av att det även finns med tidigare studier anser vi att vissa slutsatser ändå kan dras. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till turismaktörer i Sverige 

Intervjun handlar nautisk turism och om det finns förutsättningar för en satsning i Stockholms 

skärgård. Vi tänkte först börja med en definiering av nautisk turism. Derksen (2007) 

definierar nautisk turism som en turismgenre som berör all typ av verksamhet i förhållande till 

vatten. Exempel på nautiska aktiviteter kan vara vattensporter, kryssningar och observering av 

marint djurliv (Lück, 2007).   

 

1. Beskriv kort din position och dina huvudsakliga arbetsuppgifter i 

företaget/organisationen? 

 

2. Vi vill veta hur turismen i Stockholms skärgård ser ut idag. Kan du kort beskriva detta. 

 Hur ser den nautiska turismen ut idag? 

 Vilka är de huvudsakliga aktiviteterna som finns att tillgå? 

 Erbjuds många aktiviteter kring nautisk turism? 

 Vilka ser ni som den huvudsakliga skärgårdsbesökaren? 

 Kan besökarna delas in i olika kategorier? 

 

3.  Finns det några planer på destinationsutveckling i skärgården och i så fall hur ser dem 

ut? 

 

4.  Kan nautisk turism i skärgården utvecklas? 

 Tror ni att en utveckling av den nautiska turismen skulle kunna påverka 

turismen idag? 

 Vilka tror ni skulle nappa på en utveckling av nautiska aktiviteter? 

 

5. Avslutningsvis undrar vi om ni anser att turismen kring skärgården är viktigt? 

 

6.  Vi vill vi också veta lite om hur du och din organisation tror att Stockholms skärgård 

kan påverkas av (nautisk) turism från ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

perspektiv?  

 Har du sett om det uppstått konflikter mellan dessa faktorer? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till de kroatiska turismaktörerna   

Intervjun handlar om nautisk turism och hur denna turismgenre har utvecklats i Kroatien. 

Vi tänkte först börja med en definiering av nautisk turism. Vi tänkte först börja med en 

definiering av nautisk turism. Derksen (2007) definierar nautisk turism som en turismgenre 

som berör all typ av verksamhet i förhållande till vatten. Exempel på nautiska aktiviteter kan 

vara vattensporter, kryssningar och observering av marint djurliv (Lück, 2007).   

 

1. Beskriv kort din position och dina huvudsakliga arbetsuppgifter i 

företaget/organisationen? 

 

2.  

 Vad är nautisk turism för dig? 

 Vilka aktiviteter ser du som nautiska? 

 Vilka aktiviteter inom nautisk turism är mest populära? 

 

3. Har ni sett en ökad efterfråga på nautiska aktiviteter? 

 Om ja- hur har denna ökade efterfråga visat sig? 

 Vad har utvecklingen av denna turismgenre bidragit till? 

 

4. Har den nautiska turismen haft någon effekt/påverkan på invånarna på öarna runt 

Adriatiska havet?  

 Om ja- hur har den sett ut? 

 

5.  Har de nautiska aktiviteterna haft någon effekt på miljön?  

 Om ja- hur har de påverkat miljön? 

 Vad gör ni för att minska de eventuella skador som aktiviteterna bidrar med? 

     

6. Har ni sett någon tendens till att utvecklingen av nautisk turism haft en effekt 

utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv? 

 Om ja- hur har den sett ut? 

 Har ni sett om det uppstått några konflikter mellan dessa faktorer? 

 

7. Har ni några råd till destinationer som planerar att utveckla den nautiska 

turismgenren?  

 


