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1. INLEDNING 
 
Stockholms skärgård har genomgått en enorm förvandling under de senaste hundra åren. 
Skärgården har gått från att vara en otillgänglig och exotisk miljö med en befolkning som 
uteslutande ägnade sig åt traditionella näringar såsom fiske och jordbruk till att idag vara ett 
turistparadis med tiotusentals inflyttande gäster under sommarmånaderna. Skärgården är idag 
en ytterst komplex miljö av flera anledningar, både sociala och av naturen givna. En av 
faktorerna som bidrar till denna komplexitet är bostadsmarknaden och relationen mellan 
sommargästerna och den permanenta befolkningen. Att skärgårdens permanenta befolkning 
minskar i takt med att sommargästerna blir allt fler är en vanlig uppfattning. Många menar 
även på att det finns en direkt korrelation mellan dessa två fenomen och att välbärgade 
stadsbor   på   jakt   efter   ett   sommarboende   ”tränger   undan”   de   som vill slå ned sina rötter 
permanent på platsen, men som inte har lika goda ekonomiska förutsättningar1. 

1.1 Syfte 
Det övergripande syftet med denna uppsats är därför att undersöka huruvida detta är en 
realitet. Vilka tendenser kan identifieras avseende befolkningsutvecklingen i skärgården idag? 
Pågår  det  en  gentrifiering  eller  någon  annan   typ  av  ”undanträngning”?  För  att  besvara  detta  
kommer förändringar som skett avseende skärgårdens roll som boende- och rekreationsmiljö, 
främst under det föregående seklet och vilken roll den har idag att studeras. Inom detta syfte 
ingår också att undersöka hur relationen mellan den permanenta befolkningen och 
sommargästerna ser ut, på vilka sätt de är beroende av varandra och på vilka sätt de skapar 
förutsättningar för varandras existens.  

1.2 Frågeställningar 
Utifrån dessa syften kan ett antal frågeställningar formuleras. De frågeställningar som 
föreliggande uppsats syftar till att besvara är följande: 
 
 Hur har skärgårdens roll som boende- och rekreationsmiljö förändrats under 1900-talet? 
 Hur ser relationen mellan sommargästerna och den permanenta befolkningen ut idag? 

Hur har den relationen växt fram och förändrats över tid? 
 Vilka befolkningsutvecklingstendenser kan identifieras i skärgården idag? 

1.3 Avgränsningar 
Den rent geografiska avgränsningen för denna studie är Stockholms skärgård, och närmare 
bestämt den del av Stockholms skärgård som ligger innanför Norrtälje kommuns gränser. 
Norrtälje är en utpräglad skärgårdskommun och utgör en betydande del av Stockholms 
skärgård, både till yta och folkmängd och lämpar sig därför väl för denna undersökning. 

När jag undersöker relationen mellan fastboende och sommargäster, kommer begreppet 
sommargäster att syfta till dem som äger ett fritidshus i skärgården. Jag kommer inte att 
behandla de kortvariga besökarna/turisterna som gästar skärgården under en kortare 
tidsperiod, såsom dagbesökare och kortvariga hyresgäster. 

                                                 
1 Marjavaara, Roger, 2007: 296 
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Den tidsmässiga avgränsningen blir i första hand 1900-talet. Fritidsgästerna började komma 
till Stockholms skärgård runt sekelskiftet 1900, och det blir därför en tämligen naturlig 
avgränsning för denna studie. 

1.4 Metod & material 
Metodval 
Jag har i denna studie främst valt att använda mig av en kvalitativ metod i form av intervjuer 
och litteraturstudier för att besvara mina frågeställningar. Den kvalitativa metoden bygger på 
att man som forskare utgår från sig själv för att analysera och tolka människor i sin närmiljö2. 
Den kvalitativa forskningsmetoden bygger på den hermeneutiska (av grekiskans hermeneou = 
tolka) vetenskapssynen, där tolkningen utgör en central del3. Genom att sedan koppla ihop de 
tolkningar och analyser man gjort själv med befintlig vetenskaplig teori skapas en tydlig 
överblick och förståelse för studiens ämne4. Inom den kvalitativa forskningsmetoden handlar 
det  alltså  om  att  tolka  data  snarare  än  att  mäta  den  själv.  Genom  att  ”läsa  mellan  raderna”  kan  
forskaren identifiera det som hen anser vara relevant för sammanhanget och lyfta fram och 
förtydliga detta. 

Kvantitativ metod används också till viss del i denna uppsats. I kapitel 4 studeras och 
analyseras olika typer av statistiskt material som angripits med hjälp av en kvantitativt 
arbetssätt. Den kvantitativa metoden går ut på att forskaren först samlar in data och sedan 
analyserar den5. Forskaren använder sig inte av sig själv lika mycket för att besvara frågor 
med den kvantitativa metoden, utan det är den insamlade datamängden som står i centrum. 
Forskaren redogör för vad siffrorna säger och försöker förklara varför de ser ut som de gör.  

Litteraturgenomgång 
Litteraturstudier utgör en betydande del av studien i stort. Den litteratur som använts kan med 
fördel delas in i fyra olika kategorier. Litteraturen i den första kategorin behandlar 
skärgården övergripande och redogör för dess historiska utveckling fram till idag. Lenn 
Jerling och Urban Nordins bok Bland skötar, kobbar och kor ligger till grund för stora delar 
av den historiska redogörelse som görs i denna uppsats. Boken tar upp både fysiska och 
sociala aspekter av skärgårdsmiljön och ger en grundlig beskrivning av hur Stockholms 
skärgård har utvecklats till att bli vad den är idag. Jerling och Nordin belyser även några av de 
problem och intressekonflikter som går att finna i dagens skärgård. Nämnas här bör också 
Roland Svensson, en känd konstnär och författare verksam i Stockholms skärgård. I hans bok 
Skärgårdsliv i gången tid presenteras resultatet av en stor mängd intervjuer som han 
genomfört med äldre skärgårdsbor. Boken ger en målande och personlig beskrivning av hur 
skärgården förändrats från slutet av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet. 

Den andra kategorin utgörs av litteratur som har ett tydligare fokus på de sociala 
aspekterna av skärgårdsmiljön. Denna litteratur består av böcker, vetenskapliga artiklar och 
tidningsartiklar med fokus på skärgårdsliv och relationer mellan permanent- och fritidsboende 
i olika miljöer. Det är viktigt att förstå hur dessa relationer kan ta sig till uttryck för att förstå 

                                                 
2 Holme, Idar Magne & Solvang, Berndt Krohn, 1991: 31 
3 Widerberg, Karin, 2002: 15 
4 Svenning, Conny, 2003: 31 
5 Bryman, Alan, 2009: 469 
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det vidare resonemanget kring gentrifiering som tas upp senare i föreliggande uppsats. Bland 
den litteratur inom detta ämne som jag valt att använda mig av kan nämnas bland andra den 
amerikanske antropologen James William Jordans undersökning av relationen mellan den 
permanenta befolkningen och turister i ett samhälle i Vermont, USA och Urban Nordins 
studier kring fritidsboendets betydelser för sysselsättningen i Stockholms skärgård. Även den 
kartläggning som Bjørn Kaltenborn och Daniel Williams gjort av hur relationen till en plats 
skiljer sig mellan den bofasta befolkningen och turisterna i en norsk nationalpark har hjälpt 
mig att förstå vissa av de intressekonflikter man kan se i den svenska skärgården.  

Litteraturen i den tredje kategorin består av vetenskapliga artiklar med ett tydligt fokus 
på rural gentrifiering av olika slag. En av artiklarna är svensk, de övriga är skrivna av 
amerikanska och brittiska författare. Värda att nämna här är bland andra britterna Martin 
Phillips, Nick Gallent, Menelaos Gkartzios och irländaren Mark Scott som författat ett antal 
artiklar vardera om rural gentrifiering på de brittiska öarna. Dessa författare refereras frekvent 
i många andra av de artiklar jag läst, och kommer så att göras även av undertecknad. Även 
amerikanen J Dwight Hines artikel där han introducerar rural gentrifiering som en sorts 
”permanent   turism”   har   relevans   för   min   undersökning.   Än   större   relevans   kan   Roger  
Marjavaaras artikel som handlar just om Stockholms skärgård anses ha. Marjavaara tar upp 
fenomenet  ”displacement”  som  ligger  nära  gentrifieringen  som  begrepp.       

Den fjärde och sista kategorin av litteratur omfattar offentliga dokument, utredningar 
och kommunala plandokument i vilka lokala strategier för skärgårdsutveckling tas upp. De 
ger också en bild av vilka prioriteringar kommunen gör i sin skärgårdsplanering.  

Intervjuer 
För att ge en kompletterande bild av situationen i skärgården genomfördes, utöver 
litteraturstudierna, fyra stycken intervjuer med personer som lever och verkar i skärgården 
och med en representant från kommunen. Genom att intervjua personer med sitt hem i 
skärgården önskade jag få reda på dimensioner av skärgårdstillvaron som kan vara svåra att se 
bara genom att studera en text. Varför har de valt att bosätta sig i skärgården? Hur är det att 
bo där, och hur ser det sociala livet ut ute på öarna? Jag genomförde även en intervju med en 
representant från kommunen för att få reda på mer om kommunens tankar och strategier om 
och kring skärgårdsutveckling och skärgårdsplanering. Samtliga intervjuer var av 
semistruktur och jag hade utformat en intervjuguide i förväg. Intervjuguiden gav en viss 
struktur med ett antal i förväg förberedda frågor, men gav samtidigt utrymme för viss 
spontanitet och följdfrågor som uppkom vid intervjutillfället6. Intervjupersonerna fick i förväg 
reda på vad jag ville undersöka och önskade få reda på, men de tog inte del av frågorna i 
förväg. Ingen av intervjuerna spelades in, utan jag gjorde anteckningar istället. Jag anser 
denna metod vara mer tillförlitlig då den gör att jag lyssnar mer aktivt och hänger med i 
samtalet på ett bättre sätt. Intervjuerna genomfördes under den 3 och 4 december 2012. 
Skärgårdsborna intervjuades i sina hem/sina arbetsplatser ute på Arholma och Blidö, medan 
intervjun med kommunens representant genomfördes på kommunhuset i Norrtälje. Även om 
intervjuerna inte ges något betydande utrymme i denna uppsats och inte lyfts fram i någon 
större utsträckning, gav de mig ändå väldigt mycket personligen. Informationen som jag fick 

                                                 
6 Bryman, Alan, 2011: 206 
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av intervjupersonerna hjälpte mig att få en bättre bild av situationen i skärgården och gav mig 
en ökad förståelse för varför den ser ut som den gör. Intervjupersonerna lyfte fram flera 
intressanta faktorer och infallsvinklar, och de hjälpte på så sätt till att peka mig i rätt riktning i 
mitt arbete. Det skall de ha ett stort tack för! 

1.5 Disposition 
Nu följer ett kapitel där de teorier som studien bygger på presenteras. Väsentliga begrepp reds 
ut och den teoretiska utgångspunkten för studien arbetas fram.  

Efter det kommer ett kapitel där skärgården behandlas mer övergripande, som en 
bakgrund för studiens fortsättning. Jag reder ut vad skärgården är för en miljö egentligen, och 
vad det är som gör den så speciell och attraktiv. Jag kommer att avhandla både de 
geografiska/fysiska och de sociala/kulturella dimensionerna som tillsammans utgör det vi 
idag kallar skärgårdsmiljö. 

Kapitlet som följer grundar sig till stor del på min empiri och behandlar relationen mellan 
fritidsgästerna och de permanentboende samt hur denna relation växt fram och förändrats över 
tid. 

Därefter följer ett mer kvantitativt kapitel där olika typer av statistiskt material redovisas, 
diskuteras och analyseras. Statistiken hjälper till att svart på vitt visa hur situationen i 
skärgården ser ut idag när det kommer till befolkningssammansättning och 
befolkningsutveckling etc. 

I kapitel 5 försöker jag förklara varför situationen ser ut som den gör och redogör även 
för hur kommunen ser på skärgården och skärgårdsutveckling. Jag undersöker också på vilket 
sätt skärgården kan anses vara en resurs för kommunen och hur den skiljer sig från andra 
kommunala resurser. 

Uppsatsens sjätte kapitel utgörs av en sammanfattande diskussion där jag tämligen 
kortfattat försöker sammanfatta det som konstaterats tidigare i uppsatsen. Jag lyfter fram det 
som jag anser vara viktigast att ta med sig från denna uppsats och försöker ge tydliga svar på 
mina frågeställningar.  

Allra sist följer en redovisning av de källor som använts i studien. 
 

1.6 Teori 
En väletablerad teori för att förklara demografiska förändringsprocesser där en kapitalstark 
befolkningsgrupp ersätter en annan, ekonomiskt svagare grupp inom ett visst geografiskt 
område är gentrifieringsteorin. I skärgården finns tecken på att en gentrifieringsprocess, där 
den   ”ursprungliga”   bofasta   befolkningen   ersätts   av   kapitalstarka   fritidshusägare,   äger   rum.  
Målet med denna uppsats är att se huruvida det är en gentrifieringsprocess per se som äger 
rum, eller om det i själva verket rör sig om andra processer.   

Gentrifiering som begrepp 
Gentrifiering är en väletablerad teori inom samhällsplaneringen och forskningen. Begreppet 
gentrifiering  härstammar  från  engelskans  ”gentry”  som  på  svenska  kan  översättas  till  något  i  
stil  med   ”societet”.  Gentrifieringsteorin   fick   sitt   stora   genomslag   i  mitten   av   1960-talet när 
den brittiska sociologen Ruth Glass använde begreppet för att förklara den utveckling som 
skett i flera stadsdelar i London, där hög- och medelinkomsttagare börjat flytta in i gamla 
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arbetarklassområden  och  tränga  undan  den  ”ursprungliga”  befolkningen7.  Glass’  definition  av  
gentrifiering har varit, och är fortfarande den allmängiltiga definitionen. Hennes 
förklaringsmodell har under de senaste snart femtio åren använts av mången forskare för att 
förklara utvecklingstrender i städer runt om i hela världen. Även här i Sverige går det att hitta 
tydliga exempel på gentrifierade stadsdelar. Södermalm i Stockholm är förmodligen det 
tydligaste exemplet8. Fenomenet gentrifiering har kommit att bli starkt förknippat med urbana 
miljöer, städer.  

Detta är något som kritiserats av vissa forskare, däribland den brittiske geografen Martin 
Phillips. Phillips menar på att gentrifiering är ett universellt begrepp som kan ha många olika 
betydelser, men att det inom forskningen ofta bortser från detta och tillskriver gentrifieringen 
en viss specifik betydelse9. Han menar vidare på att den tidigare litteraturen framhållit 
gentrifieringen som ett enbart urbant fenomen. Som ett exempel på detta tar Phillips upp 
Smith och Williams bok Gentrification of the city, vars mål är att ge en heltäckande och 
mångsidig beskrivning av begreppet gentrifiering men där gentrifiering redan i bokens titel 
beskrivs som ett urbant fenomen10. Även Gkartzios och Scott tar upp det faktum att 
forskningen under lång tid fokuserat på gentrifiering i urbana kontexter, även om de menar på 
att forskningen kring gentrifiering på senare år blivit mer mångsidig och flyttat sitt fokus allt 
längre ut på landsbygden11. 

Rural gentrifiering 
Smith bygger vidare på Phillips kritik och menar att den är lika relevant idag som när hans 
artikel publicerades för snart tjugo år sedan12. Smith är av åsikten att det än idag är mycket 
svårt att svara på frågan vad rural gentrifiering är för någonting, kanske mer så än tidigare. 
Frågan har blivit allt mer komplex, efter att forskning i ämnet visat på de olika uttryck som 
rural gentrifiering kan ta sig13. Smith hävdar vidare att fler empiriska studier behövs för att 
kunna förklara fenomenet rural gentrifiering på ett mer korrekt sätt, och att dessa studier bör 
ha en annan utgångspunkt än den forskning som görs kring urban gentrifiering då den ser 
annorlunda ut i många fall14. 

Inom forskningen kring rurala miljöer har man länge bortsett från gentrifiering som en 
faktor inom landsbygdsutvecklingen. Man har snarare fokuserat på fenomen som 
kontraurbanisering för att beskriva den sociala utvecklingen på landsbygden15. Detta visar på 
det problem som tycks finnas inom den rurala gentrifieringsforskningen. Under de senaste 
tjugo åren har förespråkare för den rurala gentrifieringsteorin menat på att man måste se på 
den som en egen teori och inte likställa den med teorierna kring urban gentrifiering. De tycks 
inte ha fått gehör fullt ut för sina åsikter utan det råder fortfarande delade meningar om vad 

                                                 
7 Glass, Ruth, 1964 
8 www.ibf.uu.se/ALLMANT/nybrev1_02/gentrif.html (2012-12-02) 
9 Phillips, Martin, 1993: 123 
10 ibid. 
11 Gkartzios, Menelaos & Scott, Mark, 2012: 253-254 
12 Smith, Darren P, 2011: 599 
13 ibid. s.602  
14 ibid. s.602 
15 ibid. s.598 

http://www.ibf.uu.se/ALLMANT/nybrev1_02/gentrif.html
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rural gentrifiering egentligen är och vad som gör den annorlunda gentemot den urbana 
gentrifieringen.   

De allra flesta artiklar som behandlar ämnet rural gentrifiering har publicerats under de 
senaste tjugo åren, och det är framförallt brittiska forskare som ligger i framkant inom detta 
forskningsområde.  

 
 

2. SKÄRGÅRDEN 
 
För att kunna föra in begreppet rural gentrifiering i en skärgårdsk kontext krävs en förståelse 
för vad skärgården egentligen är och hur den har utvecklats under historien till att bli vad den 
är idag. Nedan följer en historisk tillbakablick som berättar om just denna utveckling, både 
avseende skärgårdens roll som boende-/rekreationsmiljö och dess befolknings förändrade 
livsvillkor och livsstil. 

2.1 Skärgårdsborna 
Stockholms skärgård har varit bebodd sedan en mycket lång tid tillbaka i historien. Man har i 
Stockholms skärgård funnit rester av bosättningar från bondestenåldern, ca 10 000 år gamla16. 
En vanlig missuppfattning är att skärgårdsbefolkningen under denna tid levde ett väldigt 
avskilt och isolerat liv med självförsörjning som främsta mål. Detta är dock inte riktigt sant. 
Sanningen är snarare den att Stockholms skärgård alltid varit en del av omvärlden, och att den 
på vissa sätt kan anses vara mer isolerad idag än den var då. I skärgården ägnade man sig 
tidigt åt handel, och ett intressant exempel på detta är det faktum att man i Tutanchamons 
grav hittat bärnsten från Östersjöområdet17. Den stora kolonisationen av skärgården ägde rum 
under århundradena kring vikingatidens slut och var som störst under 1200-talet18. Det var en 
specifik handelsvara som lade grunden till denna kolonisation, och det var saltet. Salt var 
under denna tid en viktig och dyrbar handelsvara som öppnade upp helt nya möjligheter för 
skärgårdsbefolkningen att försörja sig på.  
 
”Den   som   respektlöst   talar   illa   om   någon   fisk   och   namnger   den   föraktfullt,   får   böta   tre  
mark.”  – Huvudskärs fiskestadga, anno 145019. 
 
Detta citat kommer från en tid när nästan halva årets dagar omfattades av fasta, som en följd 
av den katolska kyrkans enorma makt20. Under fastan var det tillåtet att äta fisk och andra djur 
som levde i och kring vattnet och detta ledde till att handeln med saltad och torkad fisk kom 
att utgöra en betydande del av den europeiska ekonomin21. Hansan hade även den en viktig 

                                                 
16 Smith, Darren P, 2011: 311 
17 ibid.  
18 ibid. 
19 Jerling, Lenn & Nordin, Urban, 2007: 116 
20 ibid, 89 
21 ibid. 
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del i denna utveckling. Handelsunionen gjorde transporterna lättare och smidigare, och 
Stockholms skärgård var vid den här tiden ett nav i det europeiska handelsnätet22. 
Denna storhetstid för skärgården varade under cirka 400 år fram till mitten av 1600-talet. 
Frederna i Roskilde och Brömsebro ledde till att Sverige fick en ny västkust, och där och då 
fick Stockholms skärgård en ökad konkurrens. Västkustens sill var nämligen både större och 
fetare (och helt enkelt bättre) än Östersjöns strömming23. Den riktiga dödsstöten för 
strömmingsindustrin kom bokstavligt talat med tåget 200 år senare. När den nya stambanan 
mellan Stockholm och Göteborg stod klar i mitten av 1800-talet blev det genast lättare att 
transportera sillen till ostkusten och strömmingen konkurrerades ut24.  

Människorna i Stockholms skärgård fick det nu svårare att försörja sig och fick söka sig 
till andra alternativ. Vissa satsade på jordbruk, andra på jordgubbsodling och ytterligare några 
andra ägnade sig åt hantverk25. Skärgården såg (paradoxalt nog) ett uppsving under de båda 
världskrigen och tiden dem emellan. Situationen i landet var mycket svår under denna tid och 
all inhemsk födoproduktion (inklusive den skärgårdska) välkomnades med öppna armar26. 

1947 kom en ny jordbruksreform och därefter gick det snabbt utför igen för 
skärgårdsborna27. Avfolkningen som avstannat något på grund av krigssituationen fortsatte 
och fortsätter än idag. Skärgårdsborna har sedan marginaliserats allt mer. Den nya ordningen 
med stora och konkurrensutsatta marknader i globaliseringens kölvatten har gjort det svårare 
för skärgårdsnäringarna att hävda sig på marknaden. De har helt enkelt konkurrerats ut av 
fastlandets mer rationella alternativ28. Sommargästerna blir dock fler och skärgården uppfattas 
idag mer som ett sommarparadis än en miljö av produktivitet och ekonomisk drivkraft, som 
var fallet förr. 

Det är dock viktigt att poängtera att det visst finns en hel del mindre och småskaliga 
näringar som existerar parallellt med de mer rationella verksamheterna i skärgården. 
Skärgården representerar fortvarande en viss exklusivitet och efterfrågan är stor efter 
exempelvis lokalproducerad mat och hantverk29. Även om dessa verksamheter inte generar 
några stora ekonomiska vinster utgör de trots allt en betydande del av de verksamheter som 
finns i skärgården idag och sysselsätter många skärgårdsbor. Susanna Heldt Cassel har 
undersökt detta parallella utvecklingsspår närmare i sin avhandling Att tillaga en region. Den 
regionala maten i representationer och praktik- exemplet Skärgårdssmak, och jag kan 
hänvisa till den avhandlingen för den som är intresserad av att veta mer om denna utveckling. 

2.2 Det torskätande folkets, de eviga sydvästernas land 
Denna beskrivning av skärgården gjordes av poeten Elias Sehlstedt i dikten Sandhamns 
inlopps port från 189330. Han var långt ifrån ensam om att ha denna uppfattning av 

                                                 
22 Jerling, Lenn & Nordin, Urban, 2007: 90 
23 Íbid, 312 
24 ibid. 
25 ibid. 
26 ibid. 
27 ibid. 
28 ibid. 
29 Heldt Cassel, Susanna, 2003. 
30 Jerling, Lenn & Nordin, Urban, 2007: 196 
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skärgården och dess folk. Skärgården hade länge betraktats som kulturellt mindervärdig, 
perifer och ointressant av samhällets intellektuella31. Denna bild kom dock att förändras helt 
och hållet kring sekelskiftet 1900, när nationalromantiken kom till Sverige. 
Hembygdsromantiken fick ett stort genomslag i många av Europas industrialiserade länder 
och var något av en motreaktion mot den storskaliga industrialismen och dess fabriker32. 
Hembygden representerade nu någonting tryggt, invant och fridfullt och stod i skarp kontrast 
till mångas verklighet i storstaden.  

För dåtidens konstnärer blev det populärt att avbilda hembygdens motiv på ett 
romantiserande sätt. I Stockholms skärgård etablerades flera konstnärskolonier under 1890-
talet. Den mest kända av dem är förmodligen Bulleröns konstnärskoloni där storheter som 
Bruno Liljefors, Anders Zorn, Carl Larsson, Axel Sjöberg och Albert Engström ingick33. 
Tillsammans hjälptes de åt att skapa en ny bild av skärgården och dess folk, som numera 
ansågs vara någonting vackert och eftersträvansvärt. 

Kring sekelskiftet 1900 uppstod också ett ökat intresse för friluftsliv, även det som en 
följd av industrialiseringen som gjort storstadens (läs Stockholms) luft i det närmaste 
oandningsbar34. Mot bakgrund av detta är det föga förvånande att många välbärgade 
stockholmare valde att flytta sina sommarhus längre ut i skärgården, till den friska luften. De 
förbättrade kommunikationerna hjälpte också till och gjorde det allt lättare att ta sig allt längre 
ut  i  skärgården.  Som  Jerling  och  Nordin  skriver:  ”Det  var för stadsborna som att resa till de 
vita fläckarna på jordens yta – kolonialismen  hade  nått  gräsrötterna”35.  

Skärgården var än så länge en miljö reserverad för de rika i Stockholms societet, som lät 
uppföra stora och praktfulla villor i innerskärgården. Detta kom dock att förändras kraftigt 
under 1930- och 40-talen. År 1938 infördes två veckors lagstadgad semester, och nu öppnades 
skärgården plötsligt upp för en helt ny kategori fritidsgäster och allt fler fritidshus började 
byggas runt om i skärgården36. Ökningen av antalet fritidshus i skärgården har pågått sedan 
sekelskiftet 1900 fram till idag, med några korta avbrott under krigsåren. Samtidigt har den 
bofasta befolkningen blivit allt färre, som en följd av hela samhällets omvandling under 
efterkrigstiden. Allt fler valde att flytta in till fastlandet och till städerna, där jobben fanns. 
Skärgården är inte längre med på allvar på den stora samhälleliga spelplanen utom på en 
punkt, nämligen fritidshusen37. 

 
 

3. RELATIONEN MELLAN SKÄRGÅRDSBORNA OCH 
SOMMARGÄSTERNA 
 
Följande kapitel grundar sig till stor del på min empiri och behandlar relationen mellan 
skärgårdsborna och sommargästerna. Här redogörs för hur denna relation växt fram över tid 

                                                 
31 Jerling, Lenn & Nordin, Urban, 2007: 196. 
32.Ibid. 
33 www.bullero.se/om-bullero/kulturhistoria/ (2012-12-05) 
34 Jerling, Lenn & Nordin, Urban, 2007: 198 
35 ibid, 199 
36 ibid, 201 
37 ibid, 205 

http://www.bullero.se/om-bullero/kulturhistoria/
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och hur deras (skärgårdsbornas och sommargästernas) roller förändrats. I kapitlet förklaras 
också vilka sätt de båda grupperna är beroende av varandra idag. 
 
3.1 Bakgrund 
När de första sommargästerna kom ut i skärgården vid tiden kring sekelskiftet 1900 var 
skärgårdsborna och stadsborna väldigt främmande för varandra då kontakten mellan dem 
tidigare varit begränsad. Den kontakt som skett hade dessutom gjort så på stadsbornas villkor 
inne i staden. Få stadsmänniskor hade träffat på skärgårdsborna i deras egen hemmiljö. 
Skärgården var vid den tiden fortfarande någonting tämligen okänt, spännande och omgiven 
av en viss mystik. Gemene man kände inte till så mycket om skärgården, och de tidiga 
sommargästerna såg säkerligen på sig själva som en slags upptäcktsresande inspirerade av 
samtidens storheter inom detta område38. De  ”utforskade”  den  vita  fläck  på  jordens  yta  som  
var skärgården. Det hela är ganska ironiskt med tanke på att skärgården varit bebodd i 
årtusenden dessförinnan, men att det var först nu som folk i allmänhet började intressera sig 
för den.  

Den tidiga skärgårdsturismen såg betydligt annorlunda ut jämfört med idag. Till en 
början hyrde sommargästerna in sig i skärgårdsbornas egna hem. Även om detta säkert tog 
emot för många skärgårdsbor var det samtidigt ett välkommet tillskott till deras ofta dåliga 
ekonomi. Det var inte ovanligt att skärgårdsborna under sommaren hyrde ut sina egna 
bostadshus till sommargästerna, för att själva bara tillbringa vintern där39. Under sommaren 
bodde de istället i sina uthus eller båthus. Redan här började det komplexa förhållandet 
mellan skärgårdsborna och sommargästerna, som kan ses än idag, att utvecklas. Det tog emot 
att hyra ut sitt egna hem, men samtidigt var den ekonomiska förtjänsten så pass betydande att 
man ändå valde att göra det. Sedermera började sommargästerna bygga sina egna sommarhus 
ute i skärgården. Till en början skedde även detta på skärgårdsbornas villkor, ty det var 
fortfarande de som ägde marken40. Detta kom dock så småningom att förändras, och en allt 
större andel av skärgårdsmarken hamnade i sommargästernas ägo. Arvingarna till de 
”traditionella”   skärgårdsborna   hade   vid   det   här   laget   börjat   söka   sig   från   öarna   in   till  
fastlandet i allt större utsträckning. De kände inte längre samma samhörighet och koppling till 
sin hemö och var mer intresserade av att tjäna snabba pengar genom att sälja sina fastigheter. 
Allt sedan dess har allt mindre skett på skärgårdsbornas egna villkor utan det har varit, och är 
fortfarande så, att fritidsgästerna styr marknaden och utvecklingen i skärgården i hög grad.  

I dagens läge är det dock fel att säga att relationen mellan skärgårdsborna och 
fritidsgästerna generellt sett är infekterad på något sätt. Skärgårdsturismen ser annorlunda ut 
idag och sommargästerna ses nog inte som inkräktare längre, såsom de säkert gjorde i 
skärgårdsturismens begynnelse. Både sommargästerna och skärgårdsborna ser betydligt 
annorlunda ut idag, och förståelsen mellan de både grupperna är större.  
  

                                                 
38 Jerling, Lenn & Nordin, Urban, 2007: 199 
39 ibid, 200 
40 ibid, 203 
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3.2 Beroendesituationen 
Uppfattningen att bofasta och fritidsgäster är två grupper som konkurrerar med varandra tycks 
vara ganska vanligt förekommande. Antingen är en ö befolkad på en permanent basis, eller så 
befolkas den av fritidsgäster under sommaren. Detta är dock en totalt felaktig uppfattning. 
Sanningen är att dessa två grupper samexisterar och i själva verket skapar förutsättningar för 
varandras existens. Sylvia Hvistendahl-Manners är sedan 30 år tillbaka bosatt på Arholma i 
Stockholms norra skärgård. Hon gör liknelsen med ett musikstycke där de bofasta utgör 
styckets   grundtema   och   de   fritidsboende   ”piffar   upp”   och   bidrar med nya influenser41. 
Relationen mellan de bofasta och sommargästerna är bra, menar Sylvia vidare. De behöver 
varandra, och vore det inte för sommargästerna skulle förmodligen den service som finns på 
ön idag i form av bland annat butik, färja och vandrarhem ha det svårare att överleva42. Lena 
Bolin är föreståndare för Arholma handel sedan 1,5 år tillbaka. Hon håller med om att 
relationen är god, öbor och sommargäster emellan, och att skärgårdshandeln med allra största 
sannolikhet inte kunnat överleva så länge om det inte vore för sommargästerna43.  

Lenn Jerling och Urban Nordin bygger också vidare på detta resonemang och menar att 
det är tack vare sommargästerna som skärgården fortfarande har en permanent befolkning 
över huvud taget. Fritidsfolket har på olika sätt bidragit till de bofastas försörjning, bland 
annat genom att utnyttja deras servicetjänster såsom båttaxi, fiskförsäljning eller de lokala 
livsmedelsbutikerna ute på öarna44. De som förmodligen påverkats mest positivt av 
fritidsfolkets intåg är dock byggföretagen. Den utbredda hantverkstradition som finns djupt 
rotad hos skärgårdsborna kom väl till pass när de första sommargästerna kom ut i skärgården 
för snart hundra år sedan. De hade mycket pengar, men saknade både tid och kunskap för att 
kunna utföra arbeten på sina hus själva45. Efterfrågan har sedan gått i vågor. Under 1950- och 
60-talen skedde många nybyggnationer av fritidshus i skärgården men en stor del av dessa 
utfördes av byggföretag och entreprenörer från fastlandet och skärgårdsborna kunde därför 
inte riktigt kapitalisera fullt ut på denna situation46. Situationen kom dock att bli desto mer 
gynnsam under 1980-talet. Många av dem som lät bygga sina fritidshus 20-30 år tidigare ville 
nu rusta upp dem för att göra det möjligt att bo där permanent efter pensionen. Den typ av 
mindre arbeten som nu efterfrågades lämpade sig bättre för skärgårdsbornas mer småskaliga 
hantverkstraditioner47. Den stora mängden fritidshus i Norrtälje skärgård utgör alltjämt en 
enorm marknad för dessa företag och efterfrågan efter om- och tillbyggnader av alla de slag är 
fortfarande mycket stor48.   

Allt detta betyder dock inte att det inte finns vissa spänningar och konflikter mellan de 
båda grupperna. Det är fortfarande vanligt att fritidsfolket attackeras från olika håll. I debatten 
målas skärgårdsborna ofta upp som svaga offer i en miljö präglad av ekonomisk tillbakagång 

                                                 
41 Sylvia Hvistendahl-Manners, intervju 2012-12-03 
42 ibid. 
43 Lena Bolin, intervju 2012-12-03 
44 Jerling, Lenn & Nordin, Urban, 2007: 207-208 
45 ibid. 
46 ibid. 
47 ibid, 209 
48 ibid, 208 
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och avbefolkning, vilka blir illa behandlade av rika stadsbor49. Lokalbefolkningen anses 
representera det pittoreska och det traditionella sättet att leva med en koppling bakåt i 
historien. Fritidsborna anklagas för att attackera lokalbefolkningen, ockupera landsbygden 
och för att representera en kultur som inte passar i den skärgårdska kontexten50. Vissa går till 
och med så långt som till att beskylla sommargästerna för att ligga bakom en etnisk rensning i 
skärgården51. Att man tar till sådana ord tyder på att debatten är mycket infekterad och många 
heta känslor som kommer till uttryck. Marjavaara menar att debatten grundar sig i just känslor 
och felaktiga uppfattningar och att bristen på empiri är påtaglig52. Fritidshusturismen lämpar 
sig bra som syndabock och det är lätt att beskylla den för att ligga bakom många av de 
problem som finns i skärgården. Den utgör någonting konkret och blir därför en naturlig 
måltavla för kritik som ofta är obefogad och orättvis53.  

James William Jordan genomförde på 1970-talet en studie av ett samhälle i den 
amerikanska delstaten Vermont med en stor andel sommargäster. Den bofasta befolkningen 
visade där upp en väldigt fientlig inställning gentemot sommargästerna. Jordan gör liknelsen 
med en krigssituation, där sommargästerna är fienden. En fiende som aldrig ger upp eller 
försvinner, utan bara retirerar varje vinter för att omorganisera sig inför nästa attack 
sommaren därpå54. Det enda positiva med sommarfolket, enligt de bofasta, är att de går att 
tjäna pengar på. I detta avseende är dock turisterna och de mer kortvariga gästerna mer 
fördelaktiga. Som en av informanterna i Jordans undersökning säger: 
 

Now that the cold weather is  coming,  Jim,  we’ll  have  to  get  ready  for  the  mad  rush  of  
leaf watchers (turister som kommer för att beundra lövens höstfärger, min anm.). I 
tell  you,   they’ll  be  even  worse  than  the  tourists   from  New  Yersey  out  on  the  roads.  
One good thing about them though,   is   that   they’ll   spend   their  money  quick  and  go  
back  home  in  as  big  a  hurry  as  they  came.  You  don’t  really  have  to  take  so  much  time  
with them or try to be so nice55. 

 
Dessa turister spenderar mycket pengar under kort tid och åker sedan hem igen. De har inga 
större krav och man behöver inte försöka vara så snäll mot dem. Ett drömscenario för de 
bofasta med andra ord (?).  

De permanentboende gör här allt de kan för att skilja sig och distansera sig från 
sommargästerna. Under vintern när turisterna och fritidsgästerna lyser med sin frånvaro, 
återbördas samhället till den bofasta befolkningen igen. Nu sker livet på deras villkor och nu 
anordnas diverse aktiviteter för att stärka den kollektiva identiteten och gemenskapen56. 
Fritidsgästerna är inte välkomna att delta i dessa aktiviteter, utan de är i hög grad reserverade 
för  den  ”äkta”  befolkningen.  Vintern  är  också  en  tuff   tid,  en  prövning  som  de  bofasta  ställs  

                                                 
49 Marjavaara, Roger, 2007: 312 
50 Jordan, James William, 1980 
51 Marjavaara, Roger, 2007: 298 
52 ibid. 
53 ibid, 312 
54 Jordan, James William, 1980: 47 
55 ibid, 38 
56 ibid, 42 
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inför varje år. Denna prövning hjälper också till att stärka gemenskapen. Den som inte varit 
med om och ställts inför denna utmaning kommer för alltid vara en utomstående och kommer 
aldrig att accepteras fullt ut som en äkta Vermontbo57. På ett närmast perverst sätt uppskattar 
de permanentboende denna tid av ständiga prövningar, då de vet att ingen sommargäst deltar 
eller förstår vad det handlar om58. 

De australiensiska forskarna Sue Kilpatrick, Susan Johns, Peter Vitartas och Martin 
Homisan genomförde nyligen en undersökning där de undersökte positiva effekter av 
inflyttning till rurala områden. De konstaterar att denna utveckling ofta ses som någonting 
negativt, framförallt inom den europeiska (läs brittiska) forskningen59. De menar dock att 
inflyttning kan ha många positiva effekter, framförallt i riktigt avlägsna områden60. Inflyttarna 
kan i dessa fall bidra med nya kunskaper, erfarenheter, entreprenörskap och politiskt kapital 
med mera61. Forskningen styrker detta påstående och visar på att samhällen som uppvisar en 
hög grad av innovativitet ofta har en befolkning av vilken en stor andel tidigare bott någon 
annanstans62. I  sin  studie   tar  de  upp  fenomenet  ”Boundary  Crossers”  som  en  benämning  på  
människor som rör sig fritt mellan två eller fler domän och har förtroende hos båda dessa 
domäner63. Dessa människor visar sig ofta ha en positiv effekt när det kommer till att främja 
interaktion och samverkan i ett samhälle. Fritidsgästerna i skärgården skulle eventuellt kunna 
ses  som  en  sorts  ”Boundary  Crossers”  som  rör  sig  mellan  en  domän  (där  de  bor  permanent)  
till en annan (där de är fritidsboende). De berikar dessa båda domäner genom att föra med sig 
sina kunskaper och erfarenheter dem emellan, från den ena till den andra. Saken med 
fritidsgästerna är dock den att de inte alltid accepteras fullt inom den andra domänen (av den 
bofasta skärgårdsbefolkningen), historiskt sett. Detta är ett problem som uppmärksammas 
även i den australiensiska studien. Författarna menar att små samhällen på landsbygden ofta 
är dåliga på att välkomna nykomlingar och att de på så sätt inte tar tillvara på de möjligheter 
som erbjuds genom inflyttning utifrån64. 

Utifrån mina studier stämmer denna senare bild bra överens med hur det ser ut i Norrtälje 
skärgård idag. Självklart varierar inställningen till sommargästerna från person till person och 
mellan de olika öarna, men överlag tycks öborna vara positivt inställda till sommargästerna 
och har en bra relation med dem. De personer som jag intervjuade uttryckte en önskan att fler 
sommargäster borde ta steget och bosätta sig permanent. Sommargästerna sägs vara väldigt 
aktiva och engagerade i den lokala gemenskapen, och de positiva effekterna sägs klart 
överväga de negativa65. Jordans exempel från Vermont känns inte lika applicerbart på 
skärgården, i alla fall i dagens ljus. Tittar man bakåt i tiden skulle jag dock våga påstå att 
bilden av fritidsgästerna som en tydlig fiende var mer utbredd. Förr i tiden sågs fritidsgästerna 
mer som en sorts inkräktande kolonisatörer. Även om denna bild finns kvar till viss del i 

                                                 
57 Jordan, James William, 1980: 41 
58 Ibid, 43 
59 Homisan, Martin, Johns, Susan, Kilpatrick Sue & Vitartas, Peter, 2011: 625 
60 ibid. 
61 ibid. 
62 ibid. 
63 ibid, 626 
64 ibid. 
65 Sylvia Hvistendahl-Manners, intervju 2012-12-03 
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dagens samhällsdebatt är den på väg att ersättas av en mer positiv syn på sommargästerna och 
de effekter de har på skärgårdssamhället. 
 
 
4. VAD SÄGER SIFFRORNA? 
 
Så, hur ser då situationen ut i skärgården idag? Vilka är dagens skärgårdsbor, och hur har 
utvecklingen sett ut under senare år? Genom att titta på den statistik som finns tillgänglig är 
det möjligt att skapa sig en ungefärlig uppfattning av situationen. I detta kapitel kommer 
statistiskt material som berör skärgårdens befolkningsutveckling, 
befolkningssammansättning, åldersfördelning och fastighetsmarknad att presenteras och 
diskuteras. Självfallet är det så att statistiken ger en förenklad och en inte alltid korrekt avbild 
av verkligheten, så de siffror som presenteras bör tas med en nypa salt eller två. Dock ger 
dessa siffror en fingervisning om i vilken riktning utvecklingen skett, och ger också en viss 
substans till min empiri och till mina vidare diskussioner kring utvecklingen i skärgården.  
 
4.1 Befolkningsutveckling 
Det är en vanlig uppfattning att skärgårdsbefolkningen minskar allt mer, i takt med att jobben 
och möjligheterna till ett (med ekonomiska mått) gott liv försvinner in till fastlandet. 
Statistiken säger dock någonting annat. Tabell 1 visar att skärgårdsbefolkningen faktiskt har 
ökat mellan åren 1997 och 2008. Dock har befolkningen i Norrtälje skärgård inte ökat lika 
mycket som i Norrtälje kommun som helhet, och befolkningsökningen i Norrtälje kommun är 
i sin tur betydligt mindre än länsgenomsnittet och genomsnittet för hela Stockholms skärgård. 
Det kan också konstateras att utvecklingen i Norrtälje skärgård tycks ha stannat av efter 2002 
och snarare uppvisat en negativ trend under de efterföljande åren. 
 
Tabell 1. Befolkningsutveckling i Norrtälje skärgård, Norrtälje kommun, Stockholms 
skärgård, Stockholms län och riket 1997-2008. Index = 1997. 

Källa: www.tmr.sll.se/Global/Dokument/Publikationer/Underlag.pdf (2012-12-06) 

 1997 2002 2006 2008 

Norrtälje skärgård 100 105 104 104 

Norrtälje kommun 100 105 107 108 

Stockholms skärgård 100 107 109 110 

Stockholms län 100 105 109 112 

Riket 100 101 103 105 

 

http://www.tmr.sll.se/Global/Dokument/Publikationer/Underlag.pdf
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Enligt tabell 2 har Norrtälje kommuns befolkning ökat med i genomsnitt 0,6 procent årligen 
mellan åren 2001 och 2008, vilket är detsamma som riksgenomsnittet66. Dock är denna årliga 
ökning betydligt lägre än genomsnittet för skärgårdskommunerna i Stockholms län, som 
ligger på 1,6 procent. En förklaring till detta torde dock vara att de andra 
skärgårdskommunerna ligger närmare Stockholm stad rent geografiskt. Detta medför ett 
bättre pendlingsläge och därigenom en ökad attraktivitet. Vidare kan konstateras att 
utvecklingen ute på öarna i Norrtälje skärgård varit betydligt sämre än i kommunen i stort. På 
öarna har befolkningen i genomsnitt minskat med 0,2 procent om året och det är, något 
överraskande, på öarna med en fast landförbindelse som minskningen ägt rum. På de öar som 
helt saknar fast landförbindelse har det istället skett en (om än mycket liten) 
befolkningsökning. 
 
Tabell 2. Befolkningsutveckling (absoluta tal) i olika ökategorier i Norrtälje skärgård 2001-
2008 och årlig förändringstakt, procent. 
Källa: www.tmr.sll.se/Global/Dokument/Publikationer/Underlag.pdf (2012-12-06) 

 2001 2008 Årlig förändringstakt (%) 

Öar utan fast landförbindelse 365 371 0,2 

Öar med bro, tunnel eller färja 4 268 4 210 -0,2 

Alla öar 4 633 4 581 -0,2 

Kommunen 53 286 55 528 0,6 

 
År 2008 bodde knappt 92 procent av skärgårdsborna i Norrtälje kommun på de öar som har 
en fast landförbindelse i form av bro, tunnel eller färja. Detta är en hög andel jämfört med 
genomsnittet som då låg på 78 procent. Resterande 8 procent bodde på öar utan fast 
landförbindelse, medan snittet för skärgårdskommunerna låg på 22 procent. 
 
Tabell 3. Skärgårdsbefolkningens fördelning på ökategorier 2008, procent. Norrtälje kommun 
och genomsnittet för skärgårdskommunerna (Haninge, Norrtälje, Nynäshamn, Södertälje, 
Vaxholm, Värmdö och Österåker) i Stockholms län. 

Källa:www.tmr.sll.se/Global/Dokument/Publikationer/Underlag.pdf (2012-12-06) 

 Öar utan fast 
landförbindelse 

Öar med bro, tunnel 
eller färja 

Summa 

Norrtälje kommun 8,1 91,9 100,0 

Genomsnitt 22,0 78,0 100,0 

                                                 
66 Sylvia Hvistendahl-Manners, intervju 2012-12-03. 

http://www.tmr.sll.se/Global/Dokument/Publikationer/Underlag.pdf
http://www.tmr.sll.se/Global/Dokument/Publikationer/Underlag.pdf
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Figur 1. Befolkningutveckling i ett längre perspektiv i Norrtälje skärgård (mörk) och 
sammanlagt för fem skärgårdar (Haninge, Norrtälje, Nynäshamn, Värmdö och Österåker) 
(ljus). Index = 1964.  

Källa:www.tmr.sll.se/Global/Dokument/Publikationer/Underlag.pdf (2012-12-06) 

Figur 1 visar skärgårdens befolkningsutveckling i ett längre perspektiv, från 1964 till 2006. 
Den mörka kurvan visar utvecklingen i Norrtälje skärgård och den ljusa visar den 
sammanlagda utvecklingen i Haninges, Norrtäljes, Nynäshamns, Värmdös och Österåkers 
skärgårdar. Befolkningsutvecklingen har varit positiv för båda kategorierna, men det går att se 
flera tydliga skillnader dem emellan. Det kanske största av dessa är det faktum att ökningen 
började betydligt tidigare i de flesta andra skärgårdarna än vad den gjorde i Norrtälje 
skärgård.  

Under 1970-talet upplevde många landsbygdsområden, Stockholms skärgård inkluderad, 
en positiv befolkningsutveckling som en följd av vad som   brukar   kallas   ”Gröna   vågen”.  
Denna rörelse kom som en följd av den ökade miljömedvetenheten som föddes på 1960-talet 
med debatter om bland annat DDT och kvicksilver67. Allt fler människor blev medvetna om 
att den kollektiva livsstilen inte var hållbar i längden och kände att de var tvungna att dra sitt 
strå till stacken, göra slag i saken och flytta ut på landet, tillbaka till naturen68. 

I fallet Norrtälje skärgård började befolkningen att öka dramatiskt först 10-15 år senare, i 
mitten av 1980-talet. Det är svårt att hitta ett lika tydligt svar på varför detta skedde just då, 
men en förklaring kan säkert vara en gynnsam ekonomisk situation och förhållandevis låga 
bostadspriser. Ökningen var som störst fram till mitten av 1990-talet. Efter det planar kurvan 
ut och de senaste åren har det snarare varit tal om en liten tillbakagång, som nämnt tidigare. 

                                                 
67 Jerling, Lenn & Nordin, Urban, 2007: 222 
68 ibid. 
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Den sammantagna utvecklingen i de fem skärgårdarna har varit betydligt jämnare över tid och 
är fortsatt positiv, även om denna kurva också har planat ut något. 

Av Norrtälje kommuns 55 528 invånare (2008) bodde 4 581 i skärgården. 
Skärgårdsborna utgör därmed 8,2 procent av den totala kommunbefolkningen, vilket är en 
hög andel. Genomsnittet i Stockholms skärgårdskommuner är 4,4 procent, drygt hälften så 
mycket. Norrtälje kommun är på så sätt en mer utpräglad skärgårdskommun, i och med att en 
så pass stor andel av dess befolkning lever sina liv ute på öarna. Tillsammans huserar 
Norrtälje och Värmdö kommuner ungefär hälften av befolkningen i hela Stockholms 
skärgård. 
 
Tabell 4. Skärgårdsbefolkningens del av kommunens befolkning 2008. Norrtälje kommun och 
alla skärgårdskommuner tillsammans (Haninge, Norrtälje, Nynäshamn, Södertälje, Vaxholm, 
Värmdö och Österåker). 

Källa: www.tmr.sll.se/Global/Dokument/Publikationer/Underlag.pdf (2012-12-06) 

 Skärgård Kommun Andel (%) 

Norrtälje kommun 4 581 55 528 8,2 

Alla Stockholms skärgårdskommuner 14 274 327 591 4,4 

 
  

http://www.tmr.sll.se/Global/Dokument/Publikationer/Underlag.pdf
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4.2 Vem bor i skärgården? 
 
Tabell 5. Åldersfördelning, procent och det totala antalet invånare i några 
skärgårdsförsamlingar i Norrtälje kommun 2011. Svart markering = under 
kommungenomsnittet. 

Källa:www.norrtalje.se/kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Befolkning/Invanare-
forsamlingsvis-pa-aldersklasser-2009/ (2012-12-09) 

Församling 0-6 7-15 16-19 20-24 25-44 45-64 65-79 80- Antal 

Björkö-Arholma 2,0 5,1 4,4 3,1 6,8 39,8 34,4 4,4 294 

Blidö 4,7 4,3 3,9 4,1 12,4 33,4 30,0 7,1 1 142 

Häverö 6,8 8,5 5,0 5,0 19,4 28,0 20,3 7,0 5 349 

Länna 5,8 9,6 5,6 4,6 18,7 30,5 20,0 5,1 2 877 

Rådmansö 7,6 12,7 6,8 5,3 24,1 27,1 16,2 3,6 1 399 

Singö 3,2 8,3 5,0 5,3 10,3 36,3 21,5 10,0 339 

Väddö 4,9 7,4 5,1 5,1 14,6 30,3 25,3 7,3 3 188 

Vätö 5,4 7,0 4,1 4,6 13,8 33,0 26,1 6,2 1 232 

Kommunen 6,8 9,1 5,5 6,2 20,1 27,6 18,1 6,0 56 245 

 
Vem är det då som bor i skärgården? En vanlig uppfattning här är att det är en klar 
överrepresentation av äldre i skärgården. Tabell 5 bekräftar denna uppfattning. De svarta 
markeringarna anger de grupper där andelen ligger under kommungenomsnittet. Majoriteten 
av dessa markeringar hittas i de yngre grupperna vilket antyder att det finns få barn, 
ungdomar och unga vuxna bofasta i skärgården, med vissa undantag. En förklaring till att det 
ser ut på detta sätt kan vara att äldre människor, framförallt pensionärer, har det lättare att ta 
steget och flytta ut i skärgården. De har de ekonomiska förutsättningarna, och de har inget 
jobb som håller dem kvar på en viss plats. Barnen har flyttat hemifrån och de kan fokusera 
mer på sig själva och sin egen livskvalitet. För yngre människor och barnfamiljer innebär det 
större omställningar och större svårigheter att bo i skärgården. Pendlingsmöjligheterna är ofta 
dåliga, det kan vara långt till skolorna och allmänt svårt att alla gånger få livspusslet att gå 
ihop. De som är födda i skärgården tenderar också ofta till att flytta därifrån och in till 
fastlandet där jobben finns och livet på många sätt är enklare. 
 

http://www.norrtalje.se/kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Befolkning/Invanare-forsamlingsvis-pa-aldersklasser-2009/
http://www.norrtalje.se/kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Befolkning/Invanare-forsamlingsvis-pa-aldersklasser-2009/
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Tabell 6. Åldersfördelning för inflyttarna till Stockholms skärgård och skärgårdskommuner 
2008, procent. 

Källa:www.norrtalje.se/kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Befolkning/Invanare-
forsamlingsvis-pa-aldersklasser-2009/ (2012-12-09) 

 0-6 år 7-12 13-15 16-19 20-24 25-44 45-64 65- 

Skärgården 8 4 2 5 9 31 30 12 

Kommunerna 10 5 3 6 16 42 15 5 

 
Det är dessutom främst äldre som flyttar till Stockholms skärgård, vilket tabell 6 visar på. Det 
är betydligt fler personer i åldrarna 45 år och uppåt som flyttar till skärgården än till 
skärgårdskommunerna i stort. I åldrarna därunder är det färre som flyttar till skärgården än 
genomsnittet i skärgårdskommunerna. 
 
Tabell 7. Åldersfördelning för utflyttarna från Stockholms skärgård och skärgårdskommuner 
2006, procent. 

Källa:www.norrtalje.se/kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Befolkning/Invanare-
forsamlingsvis-pa-aldersklasser-2009/ (2012-12-09) 

 0-6 år 7-12 13-15 16-19 20-24 25-44 45-64 65- 

Skärgården 6 5 4 7 15 27 22 14 

Kommunerna 8 4 2 6 18 39 17 5 

 
Tittar man på vilka som flyttar från skärgården och skärgårdskommunerna kan man se att 
skillnaderna inte är så stora som man kanske kan tro. De grupper som är överrepresenterade 
hos inflyttarna är så även hos utflyttarna. Unga vuxna tenderar att flytta från sin hemkommun 
vare sig de bor i skärgården eller inte. Faktum är att det i genomsnitt är fler personer i 
åldrarna 20-24 och 25-44 som flyttar från skärgårdskommunerna i stort än från själva 
skärgården. Något förenklat kan man säga att det är de unga och de gamla som flyttar från 
skärgården. De mellersta åldersgrupperna tycks vara mer stabila. 
  

http://www.norrtalje.se/kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Befolkning/Invanare-forsamlingsvis-pa-aldersklasser-2009/
http://www.norrtalje.se/kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Befolkning/Invanare-forsamlingsvis-pa-aldersklasser-2009/
http://www.norrtalje.se/kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Befolkning/Invanare-forsamlingsvis-pa-aldersklasser-2009/
http://www.norrtalje.se/kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Befolkning/Invanare-forsamlingsvis-pa-aldersklasser-2009/
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4.3 Bostadsmarknaden  
Figur 2 visar antalet bostadsbyggnader för fritidsändamål i Norrtälje kommun från 1980 fram 
till 2010. Dessa siffror omfattar visserligen samtliga fritidshus i hela kommunen, men 
majoriteten av dessa ligger i skärgården. Vi kan här se en tydlig uppgång i antalet fritidshus 
under 1980-talet följt av en kraftig tillbakagång under 1990-talets första hälft, förmodligen en 
konsekvens av den ekonomiska kris som drabbade Sverige vid denna tid. Alltsedan mitten av 
1990-talet har antalet fritidshus legat på ungefär samma nivå, knappt 25 000 till antalet. Av 
detta diagram att döma tycks hypotesen att permanentbostäder i stor utsträckning omvandlas 
till fritidshus inte stämma. Hade så varit fallet hade man kunnat se en tydligare uppgång i 
antalet fritidshus under senare år. Istället tycks utvecklingen vara som sådan att 
fritidshusägarna byts ut mot nya dito, och att det inte sker någon större omvandling från 
permanentboende-fritidsboende hos fastigheterna.  

 

Figur 2. Antal bostadsbyggnader för fritidsändamål i Norrtälje kommun 1980-2010. 

Källa: www.norrtalje.se/kommun-och-
politik/Kommunfakta/Befolkning/Fritidshus/Bostadsbyggnader-for-fritidsandamal/ (2012-12-
07)  

I figur 3 redovisas antalet försålda småhus i Norrtälje kommun under de senaste, drygt 30 
åren. Den ljusa kurvan visar fritidshusen och den mörka kurvan permanentbostäderna. 
Utvecklingen hos de båda kategorierna fastigheter har varit tämligen likartad och kurvorna 
följs åt och har sina toppar och dalar vid ungefär samma tidpunkter. Kurvan för fritidshusen 
fluktuerar något mer än den för permanentbostäderna, ett tecken på att fritidshusmarknaden är 
mer konjunkturkänslig än marknaden för permanentbostäder som är mer stabil. Båda 
kurvorna når sin absoluta botten samma år, 1992 i den dåvarande ekonomiska krisens oroliga 
tider. Den största och mest uppenbara skillnaden mellan kurvorna är den höga noteringen i 
antalet försålda fritidshus i mitten av 1980-talet, en tid när försäljningen av 
permanentbostäder låg på en mycket jämn nivå. Detta är den enda punkten där kurvorna 
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http://www.norrtalje.se/kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Fritidshus/Bostadsbyggnader-for-fritidsandamal/
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skiljer sig så dramatiskt åt. En förklaring till detta är förmodligen den högkonjunktur som 
rådde vid denna tidpunkt. Många hade råd att lägga pengar på fritidshus, och det var samtidigt 
en gynnsam situation för de som ville sälja. Under denna period var det säkerligen så att 
många permanentboende i skärgården såg sin chans att sälja sina hus dyrt till sommargäster 
som var beredda att betala mycket pengar. Omvandlingen av många permanentbostäder till 
fritidshus under denna period kan vara en förklaring till att toppen på 
permanentbostadskurvan inte är lika tydlig trots att en ökning skedde även där, vilket antyds i 
figur 1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Antal försålda småhus i Norrtälje kommun, permanentbostäder och fritidshus 1981-
2010.  

Källa: Statistiska centralbyrån. 

Figur 4 visar den genomsnittliga köpeskillingen för permanentbostäder och fritidshus i 
kommunen från 1981 till 2010. Föga förvånande har priserna ökat för båda kategorierna, men 
ökningen har varit större hos permanentbostäderna. Under 1980-talet låg priserna tämligen 
nära varandra för de båda grupperna, men sedan slutet av 1990-talet har skillnaderna blivit allt 
större. År 2011 kostade ett småhus för permanent boende i Norrtälje kommun i genomsnitt 2 
107 000 kronor. Ett fritidshus kostade i genomsnitt 1 320 000 kronor vid samma tidpunkt. 
Dock är fritidshusen ofta mindre, och ser man till kvadratmeterpriset är fritidshusen dyrare. 
En kvadratmeter fritidsbostad kostade i genomsnitt 21 183 kronor år 2011. För en 
kvadratmeter permanentbostad fick köparna vid samma tidpunkt betala i genomsnitt 17 618 
kronor, en i sammanhanget betydande skillnad69. Vidare bör också noteras att siffrorna som 
presenteras gäller samtliga småhus i hela kommunen. Husen i skärgården tenderar att vara 
något dyrare än många av husen på fastlandet på grund av attraktivare lägen. Men det är ändå 

                                                 
69 www.maklarstatistik.se/maeklarstatistik/kommun.aspx?Main=Norrtälje&LK=188&Months=12 
&Extra1=8888&Extra2=8888&Typ=Villor&Ant=120 (2012-12-09) 
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intressant att se att fritidshusen i genomsnitt säljs för lägre summor pengar totalt, men är 
dyrare per kvadratmeter.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Genomsnittlig köpeskilling (Tkr) för småhus i Norrtälje kommun, permanentbostäder 
och fritidshus 1981-2010. 

Källa:www.maklarstatistik.se/maeklarstatistik/kommun.aspx?Main=Norrtälje&LK=188&Mo
nths=12&Extra1=8888&Extra2=8888&Typ=Villor&Ant=120 (2012-12-09) 

Taxeringsvärdet är det fastighetsvärde som ligger till grund för fastighetsskatten och skall 
motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde. Tabell 5 nedan visar det genomsnittliga 
taxeringsvärdet för permanentbostäder och fritidshus i Norrtälje kommun och hur det 
utvecklats. Det går här att se ett mönster liknande det som redogjordes för i figur 4. 
Taxeringsvärdena för permanentbostäder och fritidshus låg länge nära varandra, men under de 
senaste 10 åren har skillnaderna blivit allt större. Taxeringsvärdet har ökat betydligt för båda 
kategorierna men ökningen har varit än större för permanentbostäderna, vilket följaktligen blir 
märkbart på skattsedeln. Fastighetsskatten och dess utformning kommer att avhandlas separat 
och i närmare detalj senare i denna uppsats.  
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Figur 5. Genomsnittligt taxeringsvärde (Tkr) för småhus i Norrtälje kommun, 
permanentbostäder och småhus 1981-2010. 

Källa:www.maklarstatistik.se/maeklarstatistik/kommun.aspx?Main=Norrtälje&LK=188&Mo
nths=12&Extra1=8888&Extra2=8888&Typ=Villor&Ant=120 (2012-12-09) 

4.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi, utifrån föregående kapitel och den statistik som presenterats där, 
konstatera följande: 
 
 Skärgårdsbefolkningen har ökat historiskt sett. På senare år har den positiva 

befolkningsutvecklingen avtagit något. I Norrtälje skärgård har befolkningen minskat 
något på senare år. 

 Norrtälje kommun har en hög andel (8,9 procent) skärgårdsbor av den totala befolkningen. 
Genomsnittet i Stockholms läns skärgårdskommuner är 4,4 procent. 

 Norrtälje kommuns skärgårdsbefolkning är äldre än kommungenomsnittet. Det finns färre 
barn, ungdomar och unga vuxna i skärgården än vad det finns i kommunen som helhet. 

 Det är framförallt människor i pensionsålder som flyttar till och från skärgården… 
 …  Hos  barnfamiljerna  tycks  in- och utflyttningen vara mindre  
 Antalet bostadsbyggnader för fritidsändamål i Norrtälje kommun har varit i stort sett 

detsamma sedan mitten på 1990-talet 
 Försäljningskurvorna för permanentbostäder och fritidshus följer varandra åt i stor 

utsträckning, historiskt sett. 
 Permanentbostäderna kostar mer sett till köpeskillingen, men tittar man på 

kvadratmeterpriset är fritidshusen klart dyrare i Norrtälje kommun. 
 Taxeringsvärdena hos både permanentbostäderna och fritidshusen har ökat, men ökningen 

har varit större för permanentbostäderna. Detta leder i förlängningen till högre 
fastighetsskatt, vilket kan göra det dyrt att bo permanent i skärgården. 
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5. VARFÖR SER UTVECKLINGEN UT SOM DEN GÖR? 
 
Tidigare kapitel har förklarat hur utvecklingen i skärgården sett ut och hur situationen ser ut 
idag. Föreliggande kapitel har sitt fokus på att förklara varför utvecklingen ser ut som den 
gör. Situationen i skärgården sätts in i ett större sammanhang och olika tänkbara förklaringar 
till varför situationen ser ut som den gör diskuteras. Norrtälje kommuns syn på skärgården 
och skärgårdsutveckling lyfts fram och skärgårdens roll som resurs diskuteras. 
 
5.1 Det större sammanhanget 
Det skulle vara enkelt att förklara befolkningsutvecklingen som sker i skärgården idag med att 
det har blivit allt svårare och dyrare att bo där, och att det är därför som skärgården har svårt 
att behålla sin permanenta befolkning. Fritidsbefolkningen skulle i sådant fall bära en stor del 
av skulden till denna utveckling, i alla fall om man lyssnar till samhällsdebatten som pågått 
under lång tid. Denna förklaring är dock på tok för enkel, enligt många experter på området70. 
De förändringar som skett i skärgården är helt enkelt en del av de många förändringar som 
hela det svenska samhället genomgått under efterkrigstiden. Det är fel att se skärgården och 
de processer som sker där som helt isolerade från resten av samhället. Som nämnts tidigare i 
denna uppsats har konstaterats att Stockholms skärgård alltid varit en del av det större 
samhället, och inte alls så isolerad som många röster vill få det till att verka. De förändringar 
som samhället genomgår i stort sätter sina spår även i skärgården. Det svenska samhället har 
sannerligen genomgått en dramatisk strukturomvandling efter andra världskrigets slut71. 
Urbaniseringen har varit en ihållande trend och befolkningen har i allt högre grad 
koncentrerats till tätorterna. Som en följd av detta har landsbygden samtidigt upplevt en 
avfolkning. Arbetstillfällena har i allt större utsträckning utvecklats kring tätorterna på 
fastlandet, och inte i skärgården med dess vikande råvarubaserade näringsliv72. Det tycks 
alltså vara denna trend man ser spår av i dagens skärgård. Folk flyttar in till fastlandet, där 
jobben och utbildningen finns. De gör inte nödvändigtvis detta för att det är dyrt att bo kvar i 
skärgården, utan främst av andra orsaker. På fastlandet finns bättre möjligheter till jobb, 
utbildning, sociala kontakter och olika typer av samhällelig service. Möjligheterna till att 
förverkliga sina drömmar är helt enkelt större på fastlandet, om man hårdrar det något. I detta 
ljus är utvecklingen ganska naturlig, människor har i alla tider sökt sig till den miljö där deras 
möjligheter till ett bra liv är som störst. Det var detta som gjorde att folk bosatte sig i 
skärgården från första början, vid en tid när råvarubaserade verksamheter i allmänhet och 
fisket i synnerhet, var hörnstenar i den svenska ekonomin och någonting man kunde livnära 
sig på.  

5.2 Fastighetsskatten 
Fastighetsskatten har, i likhet med de flesta andra skatter som finns i Sverige, stötts och blötts 
i den publika debatten under lång tid och av debattörer med olika mål och mening med sin 
kritik. Även i debatten kring skärgården och dess befolkning har fastighetsskatten varit ett av 
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de tydliga målen för kritik och dess (tidigare) utformning har beskyllts för att bidra till en 
”undanträngningsprocess”  där  de  fastboende   i   skärgården  får  det  allt   svårare  (läs  dyrare)  att  
bo kvar. Nedan följer en redogörelse för hur denna debatt sett ut och varför fastighetsskattens 
utformning fått motta så mycket kritik. Det är viktigt att poängtera att den fastighetsskatt som 
diskuteras här är den tidigare fastighetsskatten som gällde fram till år 2008. Det är 
effekterna av detta skattesystem som kan ses idag och det är anledningen till varför det 
diskuteras här. 

Debatten 
Fastighetsskattens effekt för de fastboende i attraktiva fritidsområden har debatterats under 
lång tid73. Förmodligen började debatten redan i och med införandet av den nya statliga 
fastighetsskatten 1985. Frågans tyngd bekräftas av det faktum att den uppmärksammats vid 
upprepade tillfällen i olika utredningar och lagstiftningssammangang under 1980- och 90-
talen. Bland dessa kan nämnas Omvandling av permanentbostäder till fritidshus (Ds 1988:73) 
där problemet med omvandlingen av permanentbostäder till fritidsbostäder tas upp och 
eventuella åtgärder för att motverka detta problem diskuterades. Man ansåg det dock vara mer 
angeläget att vidta åtgärder för att minska fastighetspriserna/taxeringsvärdena74. I 
Fastighetsskatteutredningens betänkande (SOU 1992:11) konstaterades att fastighetsskatten 
kan skapa likviditetsproblem för vissa hushåll, men att dessa problem lindras för hushåll med 
låga inkomster tack vare bostadsbidraget. Utredaren ansåg alltjämt att man inte borde införa 
en differentierad beskattning för olika typer av hushåll75. Skärgårdsutredningens betänkande 
(SOU 1994:93) behandlar bland annat skattesituationen för de fastboende i skärgården. Inte 
heller här anses en differentierad fastighetsskatt vara ett alternativ. Lösningen på 
skärgårdsbornas kostnadsläge ansågs istället vara en sänkning av skärgårdsfastigheternas 
taxeringsvärden för att på så sätt kunna erbjuda billigare bostäder76. 

Problemet 
Alla som äger en fastighet betalar fastighetsskatt. Fastighetsskatten utgår just på innehavet av 
en fastighet och är oberoende av ägarens inkomstförhållanden. Denna utformning kan orsaka 
problem för vissa hushåll77. Problemen blir som störst för hushåll med låga inkomster som 
under en längre tid varit bosatta i områden där fastighetspriserna och taxeringsvärdena stigit 
kraftigt. I dessa fall kan de ökade kostnaderna leda till att hushållet tvingas sälja sin bostad 
och flytta därifrån. Det intressanta med taxeringsvärdet är att det inte bara är du själv som kan 
påverka detta värde. Till viss del kan du göra detta som enskild fastighetsägare. Om du 
renoverar eller bygger om eller till ditt hus, ökar taxeringsvärdet. Men taxeringsvärdet 
påverkas också av de andra fastigheterna i området. Om någon eller några av dina grannar 
säljer sitt hus för dyra pengar, ökar också värdet på ditt hus och din fastighetsskatt likaså. 
Denna utveckling är påtaglig i skärgården. När kapitalstarka personer köper fastigheter i 
skärgården påverkar de också den allmänna prisnivån i området. Fastighetspriserna, och i 
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förlängningen också taxeringsvärdena och fastighetsskatten i skärgården, bestäms inte längre 
av den lokala befolkningen utan snarare av sommargästerna och deras betalningsvilja och 
inkomstförhållanden78. Attraktiva fritidsområden i allmänhet, och skärgården i synnerhet 
präglas som en följd av detta av att prisnivån på fastigheter och taxeringsvärdenivån är hög i 
förhållande till inkomstnivån hos den bofasta befolkningen79. Förenklat kan man säga att 
skärgårdsborna generellt sett betalar en större andel av sin inkomst till fastighetsskatten. För 
vissa hushåll blir andelen för hög, och de tvingas därför flytta därifrån. 

I SOU 1999:59 tar utredarna även upp att de problem som fastighetsskatten kan medföra i 
attraktiva fritidsområden kan se olika ut för de som bott länge i området och för dem som 
överväger att flytta dit80. De som bott i området under en längre tid har i de allra flesta fall 
hunnit amortera av större delen av de lån som togs när de köpte fastigheten. Dessa hushåll har 
generellt sett ingen brist på tillgångar, i och med att den obelånade fastigheten utgör ett stort 
värde. Detta värde har man dock ingen större glädje av så länge man bor kvar i huset. Det är 
ju först när man säljer huset som värdet omvandlas till pengar. Många av de fastboende i 
skärgården är folkpensionärer eller andra hushåll med låga inkomster. Även om de sitter inne 
på en stor förmögenhet i form av den egna fastigheten, utgör fastighetsskatten en betungande 
utgift då deras inkomster är små81. För de nyetablerade i samma område är problemen av 
annan art. De nyetablerade hushållens ekonomiska resurser är många gånger otillräckliga i 
förhållande till levnadskostnaderna. Fastigheterna i vilka de nyetablerade hushållen bor utgör 
sällan någon större nettoförmögenhet då de oftast är högt belånade82. Bostadsutgifterna är i 
allmänhet också höga. Hushållen måste betala inte bara fastighetsskatt, utan också räntor och 
amorteringar på bostadslånen83. 

I utredningen från 1999 undersökte man också hur taxeringsvärdena såg ut i förhållande 
till den lokala inkomstnivån i alla Sveriges församlingar. I genomsnitt uppgick den beräknade 
fastighetsskatteandelen vid tiden för undersökningen till 3,6 procent. Lägst var den i en 
församling i Lycksele kommun (0,7 procent), och högst var den i en församling i 
skärgårdskommunen Värmdö (17,6 procent). Utredarna konstaterade att det i de flesta fall 
fanns en korrelation mellan en hög inkomst och hög fastighetsskatteandel, men att områden 
där fastighetspriserna/taxeringsvärdena drivs upp på grund av en stor efterfrågan på fritidshus 
avviker från detta mönster. I tabellen nedan redovisas den genomsnittliga 
fastighetsskatteandelen i några skärgårdsförsamlingar i Norrtälje kommun. 
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Tabell 8. Inkomstnivå, fastighetsskatteandel och andel fritidshus i nio skärgårdsförsamlingar 
i Norrtälje kommun 1997. Inkomstnivå = genomsnittlig disponibel hushållsinkomst i tusentals 
kronor. Fastighetsskatteandel = genomsnitt för de värdeområden i församlingen där 
fastighetsskatteandelen överstiger 6,2 procent. 
 

Församling Inkomstnivå Fastighetsskatteandel Andel fritidshus 

Blidö 164 9,0 % 87,5 % 

Björkö-Arholma 149 8,3 86,9 

Singö 153 9,0 86,4 

Rådmansö 172 8,8 81,9 

Vätö 176 9,5 81,7 

Frötuna 185 7,7 77,4 

Väddö 161 8,3 77,1 

Edebo 158 10,2 52,1 

Häverö 164 8,1 49,4 

 
Den genomsnittliga årliga disponibla inkomsten uppgick vid tiden för undersökningen till 168 
000 kronor. Tabellen visar på att den disponibla inkomsten låg under riksgenomsnittet i sex 
av de nio församlingarna samtidigt som fastighetsskatteandelen är högre en genomsnittet. Av 
tabellen kan också konstateras att det tycks finnas ett samband mellan andelen fritidshus och 
fastighetsskatteandelen. Fler fritidshus i ett permanent bebott område verkar generellt sett 
medföra en högre fastighetsskatteandel för samtliga hushåll i församlingen. 

Den 1 januari 2008 avskaffades den statliga fastighetsskatten och ersattes istället av en 
kommunal fastighetsavgift. Numera begränsas avgiften av ett takbelopp som för småhus 
ligger på 6 512 kronor per år, men högst 0,75 procent av taxeringsvärdet84. Dessutom finns 
numera en begränsningsregel som säger att pensionärer högst skall behöva betala 4 procent av 
sin inkomst i fastighetsavgift85. 
 
5.3 Varför inte gentrifiering? 
I många andra länder, framförallt i USA och Storbritannien används ofta begreppet rural 
gentrifiering för att förklara den utveckling som sker där. Dessa länder tycks ha problem 
liknande dem som återfinns i den svenska skärgården, med höga fastighetspriser på 
landsbygden. Det talas om att människor trängs undan från landsbygden då de inte längre har 
råd att konkurrera med rika immigranter från städerna på den lokala bostadsmarknaden. 
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Denna situation låter onekligen mycket lik den situation som råder i Stockholms skärgård, 
och det var därför jag hade den rurala gentrifieringsteorin som utgångspunkt för denna 
uppsats. Efter att ha tillförskaffat mig allt mer kunskap om Stockholms skärgård och den 
utveckling som sker där, har jag dock kommit till insikten att det inte nödvändigtvis är tal om 
gentrifiering per se i skärgården idag utan att det snarare är andra processer som verkar där. 

Inom den europeiska forskningen kring rural gentrifiering är det framförallt brittiska 
forskare som utmärker sig och så gott som alla empiriska undersökningar har genomförts på 
de brittiska öarna. Även om situationen där vid en första anblick påminner väldigt mycket om 
den svenska skärgårdens är det viktigt att komma ihåg att skillnaderna är både fler och 
framförallt större än likheterna dem emellan. Den kanske största skillnaden är att den brittiska 
landsbygden upplever en betydligt större nyinflyttning av permanent bofasta, och att trycket 
på bostadsmarknaden är betydligt större än vad det är i den svenska skärgården86. Norrtälje 
skärgård upplever inte alls samma tryck, vilket antyds både rent statistiskt och i de intervjuer 
jag genomfört i denna studie. Nyinflyttningen är inte stor, och har snarare uppvisat en negativ 
trend på senare år. Förutsättningarna för att en gentrifieringsprocess skall äga rum är således 
större i exempelvis Storbritannien eller andra miljöer där efterfrågan efter bostäder är större. 
Permanent bosatta blir en del av lokalsamhället på ett annat sätt än vad tillfälliga 
sommargäster någonsin blir. De permanentboende får dessutom större möjligheter och större 
makt att påverka sin omgivning, och det är svårare för dem att exkluderas från den 
samhälleliga gemenskapen, vilket det inte är ovanligt för fritidsboende att råka ut för. 

Fritidshusturismen och ägandet av ett andra hem anses internationellt sett vara en typisk 
lyxkonsumtion, reserverad för människor i samhällets allra översta skikt. På denna punkt 
skiljer sig Sverige från de flesta andra länder med en utbredd fritidshusturism. I Sverige 
betraktas inte heller fritidshusägande som en lyxkonsumtion på samma sätt som det gör i 
andra länder87. De svenska fritidshusägarna är sannerligen inte stöpta i en och samma form, 
utan de går att hitta överallt i samhället både geografiskt och socioekonomiskt88. Dessutom är 
Sverige är ett stort land relativt till sin befolkning och är det något vi har gott om så är det 
plats89.  I mer tätbefolkade länder har landsbygden ofta svårt att hantera det ökade intresset 
hos människor att flytta ut till landet. Exemplet Storbritannien, som ofta figurerar i empiriska 
studier av rural gentrifiering, har en befolkningstäthet på 257 människor per 
kvadratkilometer90 att jämföra med Sverige där siffran ligger på 23 människor per 
kvadratkilometer91. Det är därför förståeligt att den brittiska landsbygden upplever större 
svårigheter än den svenska när det kommer till att hantera sin befolkning. Grogrunden för 
olika gentrifieringsprocesser är större i en miljö lik den brittiska landsbygden där 
konkurrensen är stor och där många människor trängs på en begränsad yta. För många 
människor på en för liten plats är sällan ett framgångsrecept, snarare tvärtom. 
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5.4 Vad gör kommunen? 
Vilket arbete gör då Norrtälje kommun för att utveckla skärgården? Vilka strategier har man 
och vilka planeringsverktyg använder sig kommunen av för att främja en positiv utveckling i 
skärgården?  

För sju år sedan, år 2005 antog Norrtälje kommun sin nuvarande fördjupade 
översiktsplan (FÖP) för skärgården, den första i sitt slag i kommunen92. Den var resultatet av 
ett mer aktivt skärgårdsarbete som pågått sedan slutet av 1990- och början på 2000-talet. 
Innan dess förde man knappt någon aktiv skärgårdsplanering alls. Peter Häggberg, 
samhällsplanerare på Norrtälje kommun menar att det inte hänt så mycket i skärgården sedan 
planen  fastslogs  för  drygt  sju  år  sedan.  ”Folk  har  blivit  äldre”  konstaterar  han.  ”Annars  har  det  
inte   hänt   så   mycket”.   Skärgården   är   uppbyggd   av   sega   strukturer   och   det   går   inte   att   se  
förändringar över en natt eller två. Ihärdighet, kontinuitet och långsiktighet är därför viktigt 
inom samhällsplanering i allmänhet och skärgårdsplanering i synnerhet, menar Häggberg93. 
Han konstaterar vidare att det visst har skett förändringar i skärgården, sett ur ett lite längre 
perspektiv. Skärgårdsborna har blivit mer rörliga, och de stannar inte längre kvar ute på öarna 
dygnet runt. Som en följd av den ökade rörligheten hos skärgårdsfolket arbetar kommunen 
aktivt med att förbättra kommunikationerna i skärgården och med att rusta upp de 
replipunkter (hamnar, bryggor och andra knytpunkter) som finns på fastlandet94. 
Välfungerande kommunikationer är en nyckel för att skärgården skall kunna behålla sin fasta 
befolkning och för att locka människor att bosätta sig där. Peter Häggberg upplever även han 
att inställningen till sommargästerna har blivit bättre hos skärgårdsborna och att man överlag 
tycks förstå varandra bättre numera. Likt de andra intervjupersonerna i denna studie håller han 
med om att många sommargäster är aktiva, intresserade och engagerade i att utveckla 
skärgården. Peter kan heller inte peka ut några tydliga och generella intressekonflikter mellan 
de bofasta och fritidsgästerna, utan överlag verkar man förstå och respektera varandra i stor 
utsträckning. 

De viktigaste frågorna som kommunen arbetar med just nu när det kommer till 
skärgårdsutveckling är i stort sett desamma som tas upp i den fördjupade översiktsplanen från 
2005. Som nämnt tidigare är kommunikationer och replipunkter på land någonting som man 
arbetat och arbetar mycket aktivt med för att underlätta pendling till arbete och skola bland 
annat. Utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet är en annan viktig fråga och 
just nu pågår detta arbete för fullt. Anmärkningsvärt stora delar av skärgården saknar idag 
denna grundläggande kommunala service och det är därför en högt prioriterad åtgärd på 
kommunens lista. En tredje fråga som också får stort utrymme i planen är utbyggnaden av 
bredband. Tillgången till bredband tros vara en viktig förutsättning för företag att vilja 
etablera sig i skärgården och det kan också medföra att öarna får större dagbefolkningar under 
vardagarna, då allt fler kan sköta sina arbeten hemifrån95.  
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5.5 Vad borde kommunen göra? 
Det finns de som menar att en större blandning av olika upplåtelseformer skulle locka fler att 
bosätta sig i skärgården96. Genom att erbjuda hyreslägenheter och bostadsrätter skulle 
skärgården bli attraktiv för andra grupper i samhället, exempelvis för unga familjer som inte 
har de ekonomiska resurserna och/eller lusten att köpa ett eget hus. Peter Häggberg på 
Norrtälje kommun är dock snabb med att avskriva denna möjlighet. Han menar på att det 
visserligen är en teoretiskt gångbar lösning, men i praktiken är den inte lika rimlig. Intresset 
för sådana bostäder finns helt enkelt inte, trycket är för litet97. Han hänvisar till diverse 
utredningar som gjorts bland annat av Stockholms läns landsting och Skärgårdarnas 
riksförbund som även de bekräftar detta påstående. Det tycks vara tal om något av en paradox 
här. Å ena sidan vill man bo i ett vackert hus i ett attraktivt läge, å andra sidan vill man inte 
betala allt för mycket för det. Att bo i en bostadsrätt eller hyreslägenhet i skärgården är man 
generellt sett inte intresserad av. Då får det hellre vara. 

En annan åtgärd som inte sällan tas upp i debatten om hur skärgården skall kunna behålla 
sin permanenta befolkning är införandet av en slags boplikt som kräver permanentboende på 
vissa platser. Fastigheter kan på så sätt reserveras för de som önskar bo permanent på platsen 
och motverka utvecklingen att permanentbostäder omvandlas till sommarhus. Priserna pressas 
kraftigt till glädje för skärgårdsborna när sommargästerna försvinner från marknaden, och 
ingen kan hävda att man berövats realisationsvinster98. Boplikten har dock många 
motståndare och debatten kring denna fråga har varit stor och tämligen högljudd. Kritikerna 
har bland annat menat att boplikten i förlängningen riskerar att skada skärgården. Införandet 
av en boplikt skulle visserligen kunna lösa vissa av problemen med utarmning av skärgården 
men skulle samtidigt medföra ökade laddningar mellan människor och dessutom en krånglig 
administration99. Problemet är snarare att färre personer tillbringar sin vardag ute på öarna. 
Det är detta problem som man borde försöka sig på att lösa, snarare än att tvinga bort 
människor från sina sommarhus100. Är det mer rätt att låta de permanentboende ha ensamrätt 
till marken? Boplikten skulle även kunna medföra svårigheter för den skärgårdsbo som 
önskar sälja sin bostad. Tvånget om permanentboende på fastigheten begränsar marknaden 
kraftigt då sommarhusspekulanterna helt utesluts från densamma. Marknaden är inte längre 
säljarens, en långt ifrån optimal situation sett ur skärgårdsbornas perspektiv. 
 
5.6 Skärgården som resurs 
Skärgården är en mycket speciell resurs på många sätt och vis. Det är förvisso lätt att 
definiera skärgården utifrån geologiska eller andra naturgeografiska aspekter, men desto 
svårare är det att definiera den som resurs. På vilka sätt kan, i det här fallet kommunen, ta 
vara på och utnyttja den tämligen unika möjlighet som det innebär att ha en skärgård innanför 
sina gränser? Norrtälje har under mycket lång tid profilerat sig som en skärgårdskommun, och 
det är något man i stor utsträckning använt sig av i sin marknadsföring. Skärgården är således 
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en viktig resurs och något man lägger stor vikt vid från kommunens sida. Samtidigt är den en 
otacksam resurs på så sätt att det är svårt att se och mäta effekterna av den. Skärgården är 
inget shoppingcenter där människor går in och pengar kommer ut. Skärgården omvandlar inte 
köpkraften hos sina besökare till mätbara, synliga ekonomiska förtjänster. Skärgården är 
ingen vinstmaskin. Snarare kostar den kommunen stora pengar att hålla fungerande och 
levande, en investering som i mångas ögon kan tyckas svårmotiverad. 

Just nu råder en infekterad debatt i Norrtälje kommun kring eventuella 
skolnedläggningar. Kommunen ser över möjligheten att lägga ned ungefär tio skolor i 
kommunen, för att kunna fördela resurserna på ett bättre sätt och säkerställa en bättre kvalitet 
i kommunens skolor101. Detta har skapat en stor oro, ilska och frustration runt om i 
kommunens alla hörn, inte minst på landsbygden. Det ligger nära till hands att anta att det är 
de små byskolorna på landsbygden och ute i skärgården som får stryka på fötterna när det blir 
tal om nedläggningar. Det är i alla fall den uppfattningen som de allra flesta tycks ha. Ingen 
vill att just deras skola skall läggas ned då de tillskrivs ett enormt värde för orten och dess 
befolkning. Samtliga skärgårdsbor som jag talat med menar att en nedläggning av den lokala 
skolan med största sannolikhet skulle innebära nådastöten för det levande samhället. 
Frånvaron av en skola är en stark "push"-faktor, framförallt för barnfamiljer som vill bosätta 
sig i skärgården. Utan närheten till en skola att placera sina barn i är sannolikheten stor att de 
istället söker sig någon annanstans där denna service finns.  

I denna skoldebatt aktualiseras också frågan om huruvida landsbygden i allmänhet, och 
skärgården i synnerhet, är värd att satsa på. Kan kommunen motivera en omfattande 
ekonomisk satsning på de små byskolorna med få elever snarare framför alternativet att lägga 
ned dessa och istället samla barnen i färre och större skolor? Svaret på frågan är förmodligen 
ja. Vilket är egentligen alternativet? Väljer kommunen att inte satsa sina ekonomiska resurser 
på skärgården och dess verksamheter får de säkerligen fler guldmynt kvar i skattkistan att 
satsa på andra saker, men de får samtidigt en död och ödslig skärgård utan liv och rörelse. 
Föreställer man sig denna dystopi som en potentiell verksamhet kommer man tämligen snabbt 
fram till slutsatsen att det, när allt kommer omkring förmodligen är värt att fortsätta satsa 
kommunala pengar på skärgården och dess utveckling. Skärgården må vara en resurs vars 
effekter är svåra att peka ut och ännu svårare att mäta, men de finns ändå där. Skärgården och 
dess fritidshus lockar tiotusentals sommargäster till Norrtälje kommun varje år, och som 
samhällsplanerare Peter Häggberg konstaterar är det säkerligen så att det är tack vare 
sommargästerna som Norrtälje ser ut som det gör idag, med god tillgång till service, butiker 
och infrastruktur. Utan sommargästerna hade Norrtälje med stor säkerhet fortfarande varit en 
"håla" på landet, snarare än den sommarpärla och Stockholmssatellit som staden är idag. 
  

                                                 
101 norrteljetidning.se/nyheter/1.1810190-smaskolor-hotas-av-nedlaggning (2012-12-26) 
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6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 

Radion ger honom väderleksrapporter, nyheter och underhållning. Televisionen låter 
honom se fjärran länder, filmstjärnor, kungar, komedianter och kriminalfilmer. 
Telefonen pinglar, och han samtalar med grannar eller med barn och barnbarn i 
staden. En gång i månaden anländer en värdeförsändelse med hans folkpension. 
Livet har blivit lättare att leva – men han blir för varje år alltmer ensam. Runt 
byviken, där förr stugljus glimmade, är det mörkt i många fönster, och få vandrare 
rör sig mellan husen. Efter höstdagjämningen lägrar sig en däven tystnad över ön102. 

 
Denna målande beskrivning av den moderna skärgårdsbon gav Roland Svensson i sin 
klassiska bok Skärgårdsliv i gången tid från 1961. Redan för femtio år sedan kunde han 
konstatera att skärgården inte längre är vad den en gång var. Den skärgårdsmiljö som målas 
upp av August Strindberg i Hemsöborna eller av Evert Taube i Calle Schewens vals kändes 
redan då avlägsen och främmande, men faktum är att många av oss har kvar denna bild av 
skärgården än idag. Vi vet väl vad skärgården var, men inte lika väl vad den är – idag.  

Skärgården och dess befolkning har fått uppleva en enorm och tillika dramatisk 
förändring under de senaste hundra åren. Skärgården har gått från att vara en avlägsen och 
svårtillgänglig plats, omgiven av viss mystik och med en befolkning bestående av fattiga 
fiskare och bönder till att idag vara ett fritidsparadis med tiotusentals sommargäster, vräkiga 
villor och fritidsbåtar i var och varannan havsvik. Å ena sidan är skärgården en fantastiskt 
vacker plats, en plats där hav möter land och där vågorna kluckar mot stranden. Å andra sidan 
är det en plats med en sviktande bofast befolkning, en plats som säljs ut till högstbjudande för 
priser som skulle varit helt ofattbara för gemene skärgårdsbo en handfull decennier tillbaka i 
tiden. 

Jag har i denna uppsats försökt undersöka dagens skärgårdsmiljö för att komma 
underfund med hur situationen ser ut i skärgården idag, hur relationen mellan bofasta och 
sommargäster ser ut och vilka förändringsprocesser som pågår i den samtida skärgårdsmiljön. 
Jag gick in i detta arbete med vissa förutfattade meningar, teorier och hypoteser om hur 
skärgårdsmiljön ser ut och varför den ser ut som den gör. Vissa av dessa har jag kunnat 
bekräfta, men jag har också fått förkasta och omvärdera många av de bilder som jag på 
förhand hade av skärgården. Mitt mål med uppsatsen var till en början att bevisa, eller i alla 
fall styrka teorin om att det pågår en gentrifiering i Stockholms skärgård där den ursprungliga 
befolkningen ersätts/konkurreras ut av sommargäster med större plånböcker. Ganska snabbt 
fick jag dock lov att byta spår då både skriftliga, statistiska och muntliga källor menade på att 
det inte alls pågår en gentrifiering i skärgården utan att det snarare är andra processer som 
verkar där. Den forskning som gjorts inom rural gentrifiering utomlands tycktes till en början 
vara applicerbar på den svenska skärgårdsmiljön, men så var inte fallet.   

Uppfattningen   om   att   sommargästerna   ”tränger   undan”   de   som   vill   bo   permanent i 
skärgården, och att sommargäster och permanentboende är två grupper som utesluter varandra 
och som inte kan samexistera på en och samma plats, är felaktig. Sanningen är snarare det 
motsatta. Sommargästerna och den bofasta befolkningen lever i en slags symbios och 
                                                 
102 Svensson, Roland, 2006: 17 
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säkerställer varandras existens. Skärgården skulle med all säkerhet haft det ännu svårare att 
behålla sin befolkning om det inte vore för sommargästerna och fritidshusägarna. Ty de 
skapar en marknad för skärgårdsborna att verka i, då de efterfrågar varor och tjänster på plats 
ute i skärgården. På samma gång skulle sommargästerna förmodligen inte kunnat etablera sig 
lika lätt och i lika stor utsträckning i skärgården om det inte vore för skärgårdsborna. Det var 
dem som tog emot de första sommargästerna och gav dem mat och husrum. Och det var 
skärgårdsbor som byggde de första fritidshusen. 

Visst finns det problem i skärgården idag, och visst står den och dess befolkning inför 
stora utmaningar framöver. Skärgården får en allt mer åldrad befolkning, och få unga väljer 
att bosätta sig ute på öarna. Många menar på att det är på grund av att de inte har råd, 
eftersom fritidsgästerna trissar upp huspriserna men det är långt ifrån hela sanningen. 
Anledningen tycks snarare vara det faktum att det medför vissa svårigheter att bo och leva i 
skärgården, och att man måste göra avkall på vissa saker man tar för givna om man bor inne i 
staden. Vi människor har en naturlig drift att försöka göra det så enkelt som möjligt för oss 
själva, att hitta den lättaste och smidigaste vägen genom vardagen och genom livet. Vi vill 
väldigt gärna både ha kakan och äta den. Som skärgårdsbo är inte vardagen så lätt alla gånger. 
Det är inte det lättaste sättet att leva på, och det kräver sina uppoffringar. Samtidigt får man 
mycket tillbaka. Närhet till naturen, lugn och ro och en sammanhållning med andra öbor med 
vilka man delar sin verklighet. Som Sylvia Hvistendahl-Manners   säger:   ”man   ser  
konsekvenserna av det man gör och kommer närmare livets gång och sin egen verklighet. 
Man känner sig nyttig och behövd”103. Men denna tillvaro inte tycks vara något ideal för de 
flesta människor, utan när allt kommer omkring vill man ändå leva ett liv med närhet och 
tillgång till allt och alla, hela tiden. ”Det  är  en  illusion  att  man  kan  välja  och väljer allt här i 
livet”,  menar  Sylvia  vidare.  ”Folk  i  allmänhet  verkar  tro  det,  och  det  är  en  av  anledningarna  
till  att  få  vågar  ta  steget  och  satsa  på  att  flytta  ut  i  skärgården”104.  

Från Norrtälje kommuns sida anser man skärgården vara en mycket viktig resurs och en 
viktig del av kommunens identitet och profil. Skärgården är dock en speciell resurs på så sätt 
att den är mycket dyr att hålla levande och fungerande, och att det många gånger kan vara 
svårt att se effekterna av de satsningar som görs på den. Det kan därför framstå som 
svårmotiverat och otacksamt att lägga pengar på skärgården, men i slutändan är det ändå så att 
skärgården indirekt har mycket stora positiva effekter på hela kommunen. Sommargästerna 
för med sig stor köpkraft och efterfrågan på varor och tjänster i kommunen, och hade det inte 
varit   för   dem   hade   Norrtälje   fortfarande   varit   en   avlägsen   ”håla   på   landet”   som  
samhällsplanerare Peter Häggberg (något avmätt) konstaterar105. 

Fastighetsskatten har länge beskyllts för att vara den kanske största boven i 
skärgårdsdramat kring den svikande bofasta befolkningen, och det med viss rätta. Den 
tidigare statliga fastighetsskatten underlättade knappast för de som önskade bo kvar i 
skärgården, då den stora efterfrågan på fritidshus drev upp fastighetspriserna, 
taxeringsvärdena och i förlängningen också fastighetsskatten. Svårigheterna blev som störst 

                                                 
103 Sylvia Hvistendahl-Manners, intervju 2012-12-03 
104 ibid. 
105 Peter Häggberg, intervju 2012-12-04 
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för låginkomsttagare och pensionärer som bott i skärgården under lång tid, och som upplevt 
skenande skattesatser och boendekostnader.  
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