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Förord  

 

Detta kandidatexamensarbeten utfördes under våren år 2017.  

 

Arbetet uppkom från det av jag kontaktade Vaxholms stads planchef Kristina Henschen om 

att jag ville skriva mitt kandidatexamensarbete för dem. Henschen introducerade mig för 

Vaxholms stads strateg för ekologisk hållbarhet Annmari Wohlin. Jag och Wohlin kom fram till 

ett projektområde som Vaxholms stad var intresserade av och jag var intresserad av att utföra. 

Annmari Wohlin har arbetat med mig genom hela arbetets gång, därför vill jag rikta ett stort 

tack till henne.  

 

Ett stort tack till andra tjänstemän inom Vaxholms stad som hjälpt mig med detta arbete, några 

av dessa är: 

 

 

- Mikaela Lodén, Näringslivs- & Turistbyråansvarig  

- Eva Jernnäs, Energi- & klimatrådgivningen 

- Segio Mazzeo, GIS-ingenjör, Stadsbyggnadsförvaltningen 

- Kristina Henschen, Planchef 

- Elisabeth Larsen Brolin, Kommunikationschef 

 

 

Stockholm, Juni 2017 

 

Johan Mattsson 
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Abstract 

There is a substantial amount of studies made about green areas, but not enough studies on 

the value of water areas. Water areas has untapped potential in urban and regional planning. 

This study examines how value, through cooperation between municipalities and the maritime 

tourism industry, can be achieved from a socio-ecological perspective of the living 

environment. This is achieved through an investigation of the maritime tourism industry in 

Vaxholms stad. A mapping survey, questionnaire and interviews is used to research the 

subject. 

 

For many of the municipalities in Stockholm archipelago tourism is a major source for 

business. The same is true for Vaxholms stad. Vaxholms stad is unique in its undertaking of 

a Blåplan, which goes into detail on how water areas should be developed and protected. This 

study acts as a smaller continuation of the plan, with a focus on maritime practices connected 

to tourism. The study's purpose is to propose actions that further the living environment 

through cooperation between the municipality maritime tourism practices. 

 

The results of the study are first and foremost that valuable cultural and natural habitats should 

be used and protected to achieve desirable attractiveness. This achieves both a sustainable 

natural habitat and a thriving maritime tourism industry. Another conclusion is that Vaxholms 

stad should produce an action plan for the municipality’s businesses. This is concluded 

through the results of the questionnaire. The municipality should also motivate the practices 

to make sustainable choices. 

 

 

Keywords: maritime practices, tourism, living environment, Vaxholms stad, archipelago, 

mapping survey. 

English title: How the maritime tourism industry can further the living environment.  

English subtitle: A mapping survey of maritime practices connected to tourism in Vaxholms 

stad. 
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Sammanfattning 

Det finns många studier som fokuserar på samhällets gröna områden och inte tillräckligt 

många som inriktar sig på de nyttigheter som kan erhållas från vattenområden. 

Vattenområden har outnyttjad potential inom arbetet med regional och urban planering. Denna 

studie undersöker hur värde, genom samarbete mellan kommunen och den marina 

besöksnäringen, kan uppkomma utifrån ett socio-ekologiskt perspektiv av livsmiljön. Detta 

utförs genom en fördjupning av den marina besöksnäringen i Vaxholms stad. En enkät och 

intervjuer används för att undersöka ämnet.  

 

För många av kommunerna i Stockholms skärgård är besöksnäringen en viktig del av 

näringslivet. Desamma stämmer även för Vaxholms stad. Vaxholms stad är unik i deras arbete 

med en Blåplan som förklarar hur vattenområden inom kommunen bör bevaras och utvecklas. 

Denna studie agerar som en mindre fördjupning av Blåplanen, med ett fokus på marina 

verksamheter som är en del av besöksnäringen. Syftet med studien är att producera förslag 

som främjar livsmiljön genom samverkan mellan kommunen och den marina besöksnäringen. 

 

Studien resulterar framförallt att värdefulla kultur- och naturmiljöer bör utnyttjas och skyddas 

för att erhålla önskad attraktivitet. Detta skapar både en mer hållbar naturmiljö och fördelar för 

tillväxten av den marina besöksnäringen. En annan slutsats är att Vaxholm stad bör ta fram 

en handlingsplan för kommunens näringsliv. Detta på grund av resultatet från 

enkätundersökningen. Kommunen bör också motivera verksamheter till att göra val som 

påverkar livsmiljön positivt. 

 

 

Nyckelord: marina verksamheter, besöksnäring, livsmiljö, Vaxholms stad, skärgården, 

kartläggning. 
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Frågeställning 

● Hur påverkar de marina besöksnäringen livsmiljön.  

● Hur marina besöksnäringsverksamheter kan användas för att främja livsmiljön.  

● Hur samarbete mellan kommunen och den marina besöksnäringen kan leda till en 

främjad livsmiljö. 

Bakgrund 

Vaxholms stad är en skärgårdskommun som ligger strax nordöst om Stockholms stad. Totalt 

bor 11 657 personer i Vaxholms stad. Kommunen består av 70 öar, varav 57 bebodda. 

Därefter följer att stora delar av kommunområdet är vattenområden. Utöver detta medföljer 

även att näringslivet till stor del är säsongsbetonat, då många verksamheter på Vaxholm har 

en relation vattnet. Det som gör Vaxholm till en unik kommun för denna rapport är deras arbete 

med en Blåplan som beskriver deras situation och demonstrerar deras strategier.  

 

För att undersöka hur en hållbar utveckling av verksamheterna behöver en fördjupning inom 

verksamheternas situation utföras. Dessa verksamheter bedrivs av företagare och är i de 

flesta fall vinstdrivande. Således är en undersökning av denna delen av näringslivet nödvändig 

för att därefter introducera livsmiljöperspektivet. 

 

Näringsdepartementets (2015) strategi för utveckling av de maritima näringarna har visionen: 

Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad 

sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. En fördjupning på hur en 

sådan livsmiljö kan skapas är av intresse.  

Syfte 

Syftet är att undersöka vad marina besöksnäringsverksamheter är och hur de kan påverka 

livsmiljön utifrån sociala och ekologiska hållbarhetsaspekter. Denna rapport agerar som 

förslagspresentering för samarbete mellan kommun och marina besöksnäringsverksamheter. 

Ett dokument som rekommenderar åtgärder för kommuner. Åtgärder som härleds från 

kvantitativa och kvalitativa data samt kommunala dokument. Dessa åtgärder ska leda mot en 

främjad livsmiljö. Arbetet kan delas upp i fyra delar.  

 

1. Kartlägga marina verksamheter som är en del av besöksnäringen i Vaxholms stad och 

förklarar vad de sysslar med.  

2. Undersöka hur verksamheterna bedrivs, vilka behov de har och hur dessa 

verksamheter påverkar livsmiljön (hur de påverkar den sociala och ekologiska 

hållbarheten).  

3. Undersöka strategier angående marina verksamheter på andra platser i Sverige.  

4. Presentera befintliga och nya åtgärder som, genom marina verksamheter, kan främja 

livsmiljön utifrån tidigare delar. 
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Disposition 

Rapporten börjar med att definiera vad som menas med marina verksamheter och vad som 

menas med livsmiljö. Efter det beskrivs de kommunala mål som Vaxholm Stad har antagit. 

Fortsättningsvis följer rapportens huvudsakliga del, kartläggningen av marina verksamheter i 

Vaxholm, denna del presenterar vad verksamheterna är, vart de ligger och resultaten från 

enkäter och intervjuer. Efter det följer en beskrivning av hur arbeten med marina verksamheter 

ser ut på andra ställen, Västkusten Bohuslän och Trosa kommun används som exempel. 

Slutligen presenteras resultaten, resultatet innehåller slutsatser från kartläggningen och 

strategier från Bohuslän och Trosa Kommun.  

Metod  

 

Fördjupningen av marina verksamheter utfördes i första skedet genom att definiera vad som 

menas med marina verksamheter. För att göra det presenterades exempel på marina 

verksamheter och efter det utkristalliseras en definition. Exempel hämtades från intervjuer och 

offentliga dokument såsom Blåplanen. 

 

Nedan demonstreras en förenklad modell över arbetets undersökning. 

 
Kartläggningen som utgör den huvudsakliga delen av arbetet utfördes genom intervjuer och 

enkäter. Innan enkäten formulerades och skickades ut till de marina verksamheterna 

behövdes information om verksamheterna förvärvas. Detta genom intervjuer med personer 

med kopplingar till antingen Vaxholms stad eller verksamheterna. Enkäterna formades så 

information om hur verksamheterna påverkar livsmiljön, hur verksamheterna påverkas av 

kommunens arbete, om verksamheterna vet vilka strategier och mål Vaxholm Stad har och 
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hur verksamheterna kan påverkas för att främja social och ekologiska hållbarhetsaspekter kan 

härledas. Verksamheterna frågades även om huruvida de vill intervjuas och utefter det 

intervjuades representanter från dessa verksamheterna. Informationen från enkäterna och 

intervjuerna konsolideras och ligger grund för förslag av aktioner. 

 

En omvärldsbeskrivning med Bohuslän och Trosa kommun utfördes i syftet att ge arbetet en 

kontext. Information om dessa strategier skedde via kommunala dokument. 

Avgränsningar 

Arbetet inriktar sig på endast en sorts marin verksamhet. Denna avgränsning för att undvika 

att arbetet blir för generellt och utan relevanta och insiktsfulla slutsatser. Med en inriktning på 

en sorts marina verksamheter kan bättre frågor och svar formuleras. Den verksamhet som 

detta arbete fokuserar på är de verksamheter som är en del av besöksnäringen. Definition av 

besöksnäring är enligt UNWTO (2015): “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”. 

Besöksnäringen är således en samling av flera branscher, restaurang och övrig logi, 

varuhandel, transporter och hotell är några av de största. Kultur, rekreation och sport är också 

en del av näringen (Svensk Turism AB, u.å.). 

 

Svensk Turism AB (2010) vilket företräder den samlade svenska besöksnäringen tog fram en 

strategi för dess verksamheter. I denna står det att en så positiv utveckling som möjligt 

åstadkoms genom bland annat en stabil och långsiktigt hållbar tillväxt. Strategin fortsätter med 

att förklara att företagen har ett ansvar att utveckla sin tekniska kompetens och sätta upp en 

genomtänkt hållbarhetsstrategi. Utöver det är företagen beroende av utomstående faktorer 

och aktörer som myndigheter, kommuner, skatter och regler. Detta ligger grund för valet av 

besöksnäringen som den sorts verksamhet som rapporten kommer inrikta sig på. Utöver detta 

är enligt Eva Jernnäs (2017), ordförande av föreningen Företagarna Vaxholm, 

besöksnäringen den grupp av företag som har störst påverkan på miljön och den grupp som 

har störst intresse av att delta i detta arbete (Svensk Turism AB, u.å.). 

  



10 
 

Definition: Marina verksamheter 

För att definiera marina verksamheter bör en utvärdering av vad som klassas som marina 

verksamheter utföras. Exempel från Vaxholms stads Blåplan och Program för kajer 

presenteras. Definitionen av marina verksamheter som ska kunna appliceras till varje sort av 

marin verksamhet formas i den analytiska delen av rapporten. 

Exempel på marina verksamheter på Vaxholm 

 

Badplatser  

Vaxhom har totalt 12 badplatser, majoriteten av badplatserna är officiella och sköts av 

antingen staden eller en förening, ett fåtal är inofficiella och/eller sköts av andra. Regelbundna 

provtagningar av vattnet utförs för att garantera god kvalitet. Denna provtagning sker var 3:e 

vecka mellan 21 juni och 15 augusti. Vaxholm stad utför provtagningen (Vaxholms stad, 

2016a). 

 
Figur 1 - Eriksö Badplats 

Sport- och fritidsfiske  

En miljon svenskar utövar sportfiske vilket gör hobbyn till en av Sveriges största 

fritidssysselsättning. Lokala föreningar som förvaltar fiske med nät, handredskap och andra 

redskap är lokaliserade i Vaxholms stad. Från 1 april till 15 juni får fiske inte ske för att inte 

äventyra fiskebeståndet av rovfisk, då populationen gått ner de senaste åren (Vaxholms stad, 

2016a). 

 
Figur 2 - Waxholms Sport & Fritid, Waxholms Gästhamn 
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Turism 
Turism utgör en av de två största inriktningarna för marina verksamheter i Vaxholm. 

Verksamheter som definieras som turism är till exempel restauranger, museum och hotell. I 

Vaxholms stad finns det tio restauranger och serveringar som sträcker sig från snabbmat och 

glassförsäljning till Waxholms Hotells klassiska matsal. Dessa restauranger erbjuder 

uteservering under sommarhalvåret. Torghandel utövas på Söderhamnsplan under 

högsäsongen. Restauranger, pressbyrå, järnhandel, klädaffärer och andra verksamheter finns 

i omkringliggande bebyggelse. Detta bidrar till det folkliv som karaktäriserar området 

(Vaxholms stad, 2015).  

 
Figur 3 - Waxholms Hotell, Hamngatan 2 

 

Kommunikationer 
Vaxholmområdet är ett av landets mest trafikerande vatten. Enligt Sjöfartsverket passerade 

ca 150 000 fartyg förbi Västra Kastellsundet under 2012. Någon av farlederna Östra och 

Västra Kastellsundet eller Oxdjupet måste fartyg färdas via för färd till eller från Stockholm. I 

juli färdas ca fem gånger så många fartyg som i januari. Olika hastigheter tillåts på de olika 

farlederna (Vaxholms stad, 2015). 

 

Ett rederi som kör sjötaxi har de flesta av kajplatserna som finns lokaliserat vid kajen i 

Österhamnen i Västra Kastellsundet. Från kajplats 9 finns det under sommarsäsongen 

möjligheten att transportera sig till Vaxholm kastell med sjötaxi (Vaxholms stad, 2015).  

 

Den norra kajen i Västerhamnen har båtplatser för att de som bor i kommunen ska kunna 

lägga till vid stadskärnan. Några av dessa platser innehas av rederier som kör sjötaxi. 

Trafikverket Färjerederiet har två färjor som trafikerar Vaxhomsleden mellan Vaxön och Rindö. 

2013 gjordes 24 324 turer, ett snitt på ca 67 turer per dag. Totalt förflyttades över en miljon 

fordon med färjorna det året (Vaxholms stad, 2015). 
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Figur 4 - Kronuddens Taxi & Charterbåtar 

 

Varv 
Varv är en verksamhet där fartyg regelmässigt repareras. I Vaxholm finns det varv som är 

registrerade hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Vaxholm har ca tio varv 

(Vaxholms stad, 2016a). 

 

Fritidsbåtshamnar 
En hamn är en plats där båtar kan ges service. En fritidsbåtshamn är ett geografiskt område 

med syftet att erbjuda uppassning av fritidsbåtar, men inte enkla förtöjningsplatser eller små 

bryggor. En båtklubb är en sorts fritidsbåtshamn. Dessa hamnar är registrerade hos Södra 

Roslagens mijlö- och hälsoskyddskontor. Exempel på fritidsbåtshamnar är marinor; 

fritidsbåtshamnar för kommersiell tillhandahållning av förtöjningsplatser och övrig service, 

gästhamn; en hamn med tillfälliga förtöjningsplatser samt annan service och klubbhamn vilket 

är en fritidsbåtshamn bedriven av en båtklubb som erbjuder tjänster till medlemmar av 

båtklubben (Vaxholms stad, 2016a). 

 
Figur 5 - Waxholm Gästhamn 

 

 

 



13 
 

Definition: Livsmiljö 

För att härleda ett tillvägagångssätt till en förbättrad livsmiljö genom den marina 

besöksnäringen behövs en önskad livsmiljö definieras. För att göra detta har definitionen från 

Vaxholms stad tagits i åtanke men också relevanta definitioner från andra källor, i detta fall 

används RUFS och Boverket. Det bör uppmärksammas att delar av det som avses med 

livsmiljö i detta avsnitt är kopplat till marint utnyttjande.  

 

En del av boverkets uppdrag är att ta fram vägledningar och föreskrifter. Således bör deras 

beskrivning för god livsmiljö tas i åtanke även fast definition främst ska appliceras till 

översiktsplanering. 

 

RUFS har i uppdrag att arbeta mot att Stockholm ska bli Europas mest attraktiva stadsregion. 

Det är av stort intresse att uppnå vad som anses god livsmiljö enligt detta dokument. Regionen 

och kommunen erhåller mervärden av att arbeta mot samma mål. 

Vaxholms kommunövergripande livsmiljömål 

Vaxholms stad antog 2014 tre kommunövergripande mål. Ett av dessa var ett livsmiljömål. 

Livsmiljömålet beskrivs följande i Vaxholms stads (2016b) mål och budget 2017–2019:  

“Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva, arbeta och bo på. Den ska kännetecknas 

av en trygg och hållbar miljö med bra samhällsservice och goda kommunikationer. Invånaren 

ska beredas möjlighet till goda fritidsmöjligheter.  

 

Livsmiljö definieras genom de två perspektiven:  

 

1. Social hållbarhet  

Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där 

de upplever en hög grad av trygghet samt kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och 

ha en god hälsa.  

 

2. Ekologisk hållbarhet  

En livsmiljö där hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen, vilket konkretiseras i 

arbetet med det svenska miljömålssystemet.”  

 

Enligt Vaxholms stad består livsmiljö av två centrala aspekterna av hållbarhet, den ekologiska 

och den sociala. Endast de aspekter som kan kopplas till marina verksamheter presenteras.  

 

 

Social hållbarhet 
Med social hållbarhet menas ett samhälle som är dynamiskt, långsiktigt och stabilt där 

grundläggande mänskliga behov tillfredsställs. Vaxholms stad (2014a) menar på att ett 

framgångsrikt socialt hållbart arbete leder till en positiv inverkan på medborgarnas trygghet 

och hälsa vilket i sin tur ger nytta till den ekonomiska tillväxten. För att precisera arbetet har 

fyra övergripande fokusområden tagits fram. Det fokusområde som kan appliceras till marina 

verksamheter är “En trygg miljö - Vaxholmsborna känner sig trygga”. De övriga områdena är: 

Föräldrastöd, Drogförebyggande arbete och Hälsofrämjande förutsättningar. 
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En trygg miljö 

Vaxholms stad (2014) beskriver vad som avses 

med fokusområdet “En trygg miljö”. De definierar 

strategin som dels närmiljön och dels miljön i 

kommunens verksamheter. Fokus kommer ligga 

på den del som inriktar sig till verksamheterna. 

Den delen arbetar med förebyggande 

föroreningar, värdegrundsarbete, säkra 

skolmiljöer med mera. Vaxholm beskriver att den 

fysiska miljön har en stark relation till sociala 

hållbarhetsaspekter såsom trygghet och 

välbefinnande. De tar fram tre tillvägagångssätt för 

en tryggare miljö. Den strategi som påverkar 

marina verksamheter talar om att öka samverkan 

mellan verksamheter som påverkar 

medborgarnas trygghet. För att mäta framgången 

av dessa åtgärder undersöks andelen som 

upplever att Vaxholms stad är en trygg plats att bo 

på, och om andelen ökar vet Vaxholm att de har 

lyckats. 

Ekologisk hållbarhet 
Den ekologiska delen av livsmiljö får 

ytterligare definition genom 

Vaxholms stads (2014b) 

Miljöprogram. I den förklaras vad 

som avses med en ekologisk hållbar 

miljö, aspekten delas upp i fem 

fokusområden: Miljösmart i 

vardagen, Förbättra 

vattenkvaliteten i Östersjön, Minska 

klimatpåverkan, Säkra biologisk 

mångfald och Klimatanpassa. Alla 

fokusområden kan till olika grad 

appliceras till marina verksamheter.  

 

 

Livsmiljö enligt Boverket 

På Boverkets (2015b) hemsida under hållbar utveckling i översiktsplaneringen och allmänna 

intressen beskriver Boverkets vad som innefattas i termen livsmiljö enligt dem. De hänvisar till 

PBL 2 kap. 3 § p 2. Boverket definierar livsmiljö som socialt god och tillgänglig. Åtanke bör tas 

att Boverket med denna definition avser hur översiktsplanering ska utföras och inte hur marina 

verksamheter ska drivas.  

Figur 6 - Socialhållbarhetsträd (Vaxholms stad, 
2014a) 

Figur 7 - Ekologisk hållbarhetslogo, (Vaxholms stad, 2014b) 
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Socialt god livsmiljö 
Boverket (2015b) förklarar att den sociala aspekten av livsmiljö handlar om att tillgodose 

behov för arbetsplats, utbildning, service, rekreationsområden, kollektivtrafik, fritidsaktiviteter, 

mötesplatser och kultur. Medborgarna ges förbättrat vardagsliv genom goda förutsättningar 

för integration, rekreation, trygghet, social sammanhållning och fysisk aktivitet. Boverket 

fortsätter med att förklara att socialt god livsmiljö uppnås genom en mångfunktionell 

bebyggelse, där ökad trygghet och säkerhet möjliggörs genom kontinuerlig användning av 

arbetsplatser, bostäder och service. 

 

Tillgänglig och användbar livsmiljö 
Boverket (2015b) menar att tillgänglig och användbar livsmiljö handlar om att möjliggöra allas 

tillgång till olika funktioner oavsett nedsättningar. Detta gäller för kollektivtrafiken, kultur- och 

fritidsaktiviteter, mötesplatser och offentliga byggnader. 

RUFS 

I RUFS 2010 beskriver Stockholms läns landsting (2010) vilken livsmiljö de vill uppnå inom 

regionen. De beskriver att i naturmiljön är Östersjön en av de största utmaningarna då 

tillståndet är dåligt och har försämrats. Landstinget skriver att kommunal samverkan angående 

naturmiljöer behöver stärkas. En annan viktig fråga är strändernas potential, deras värde och 

olika intressenters anspråks. Ytterligare information krävs inom detta område. De fortsätter 

med att yrka på vikten av att uppmärksamma regionens vattenvärde. Ytterligare kunskaper 

krävs även där för att möjliggöra fortsatt vattentillgång och förbättrad vattenkvalitet. 

 

RUFS nämner även att med god livsmiljö menas att regionens livskvalitet med god tillgång till 

ren luft, rent vatten och en trygg, hälsosam, trivsam och vacker miljö. En stark social 

sammanhållning ska finnas. Förtroendet för samhällsorgan ska vara högt med tillit och närhet 

mellan människor (Sll, 2010). 
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Vaxholms stads övergripande mål och strategier 

Kommunövergripande mål 

År 2014 antog kommunfullmäktige tre kommunövergripande mål för Vaxholms stad. Dessa 

tre mål är kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Fokus i denna rapport ligger på livsmiljön således 

presenteras endast detta mål.  

 

Livsmiljö 
Med livsmiljömålet strävar Vaxholms stad (2016b) efter en attraktiv kommun där folk vill bo, 

arbeta och leva. Den ska vara karaktäriserad av en hög känsla av trygghet, hållbar miljö, goda 

kommunikationer och bra samhällsservice. Invånarna ska erbjudas tillgång till goda 

fritidsmöjligheter. Vaxholms stad definierar livsmiljö utifrån två perspektiv: 1. Social hållbarhet, 

att alla invånare erbjuds en livsmiljö med hög trygghet och möjligheter till utveckling, kunskap 

och en god hälsa 2. Ekologisk hållbarhet, hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen, 

vilket får konkretisering i arbetet med det svenska miljömålssystemet. 

Ekologisk hållbarhet 

Ekologisk hållbar miljö delas in i fem fokusområden: 1. Miljösmart i vardagen 2. Förbättra 

vattenkvaliteten i Östersjön 3. Minska klimatpåverkan 4. Säkra biologisk mångfald 5. 

Klimatanpassa (Vaxholms stad, 2014b). 

 

Miljösmart i vardagen  

Vaxholms stad (2014b) vill minska miljöbelastningen och en del av detta arbetet är att vara 

miljösmart i vardagen. Med miljösmart i vardagen menas att medvetna och kloka val av 

konsumtion av energi och varor, hållbart resande och återvinning av avfall. Detta inkluderar 

även att avfall från vardagen återbrukas eller materialåtervinns. 

 

Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön  
Det är av vikt för kommunen att en hållbar vattenförvaltning av havsmiljön bedrivs för att 

skydda vattenresurserna. Genom att reducera läckage av näringsämnen och mängden 

kemikalier som är miljö- och hälsoskadliga kan vattenkvaliteten förbättras. De mest sårbara 

områdena för dålig vattenkvalitet är känsliga havsvikar med grunda bottnar där påverkan på 

det marina ekosystemet är störst (Vaxholms stad, 2014b).  

 

Precis som många andra kustkommuner har Vaxholm en dålig ekologisk status i sina 

kustvatten och är dessutom åtgärdad av Havs- och kustmyndigheten att vidta olika 

vattenvårdande åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten till 2021. Detta för att kunna bedriva 

funktionella båtvarv, båtbottentvättar, hamnar, bensinstationer och latrintömningsstationer för 

småbåtar till turister och invånare. Vaxholm medverkar i Östersjöinitiativet (ÖI) vilket är ett 

samarbete mellan sju kommuner/regioner som arbetar för att stärka insatserna för Östersjöns 

ekonomiska och miljömässiga utveckling (Vaxholms stad, 2014b). 
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Minska klimatpåverkan  

Minskad klimatpåverkan uppstår genom att begränsa utsläppet av CO2 för transporter, mat, 

konsumtion och boende. Det är för kommunen nödvändigt att producera hållbara 

energisystem vilket leder till effektiviseringar av energianvändningen, ökade andelen förnybar 

energi samt utfasning av fossila bränslen (Vaxholms stad, 2014b).  

 

Säkra biologisk mångfald  

Med att säkra den biologiska mångfalden menas att översyn över kommunens 

naturresursuttag. Den biologiska mångfaldens bevarelse erbjuder människan tillgång till 

livskvalitet, en natur- och kulturmiljö för hälsa samt välfärd. Ett antal ekosystemtjänster erhålls 

från biologisk mångfald, ekosystemtjänsterna skapar mervärden för alla människor. Exempel 

på några ekosystemtjänster är pollinering och fröspridning av grödor, vattenrening i marken 

samt nedbrytning i jorden (Vaxholms stad, 2014b).  

 

Vaxholms stad har flera grönområden som behöver skyddas, ett blivande naturreservat och 

ett Natura 2000-område är av största vikt men det finns även andra områden som har 

betydelse för Vaxholms grönstruktur som till exempel Killingön (Vaxholms stad, 2014b). 

 

Klimatanpassa  

Vaxholms stad vill klimatanpassa kommunen för att ändra på det nuvarande klimatet, då 

Vaxholm ligger i Stockholms län vilket beräknas få et varmare och fuktigare klimat år 2020. 

Ökad risk för översvämningar, intensivare regn, högre havsvattennivåer i Östersjön, fler 

värmeböljor samt större risk för skred, ras och erosion förväntas ske (Vaxholms stad, 2014b).  

 

Förändringar av klimatet påverkar arbetet med dagvattenhantering, byggandet av ny och 

befintlig hållbar bebyggelse och infrastruktur. Analyser ska tas fram för att redovisa de risker 

som finns och vilka konsekvenser de kan ha som följd av klimatförändringarna. Eftersom att 

Vaxholm ligger i den region den gör berörs alla sektorer och verksamheter i kommunen. 

Samhällsplaneringen behöver vara robust och anpassningsbar (Vaxholms stad, 2014b). 

Strategier för en hållbar utveckling och tillväxt 

I Vaxholms stads (2013b) översiktsplan 2030 beskriver kommunen att sju strategier tas fram 

för att nå hållbar tillväxt genom att utveckla kommunala verksamheter. Strategierna ger 

riktlinjer för hur kommunens förvaltningar ska drivas och vilken roll de ska ha i Vaxholms 

utveckling. I detta kapitel presenteras endast en strategi då denna kan kopplas till den marina 

besöksnäringen. 

 

Bevara och utveckla det karaktäristiska skärgårdslandskapet  

Vaxholm har ett värdefullt natur- och kulturlandskap, hav och kust. Detta bidrar till kommunens 

skärgårdskaraktär. Vaxholms stad (2013b) skriver att kommunen ska erbjuda en varierad miljö 

med stränder, natur- och vattenområden, kulturhistoriska skärgårdsmiljöer samt parker. 

Vaxholms stad ska verka för mer möjligheter till friluftsliv, båtliv, aktiviteter och rekreation samt 

bidra till en skyddad biologisk mångfald. Det är av vikt att Vaxholms besökare och invånare 

har god tillgång till kommunens säregna skärgårdslandskap. 
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Strategi för marina verksamheter i Blåplan 

I Blåplanen (2016a) beskriver Vaxholms stad att möjligheten för verksamheter att kunna 

etablera sig och expandera sin verksamhet är en av de viktigaste faktorerna i arbetet mot en 

kommun med högt attraktionsvärde och konstant liv. För att tillgänglig- och synliggöra vattnets 

värde ska möjligheter till friluftsliv förbättras. 

 

Åtgärder 
I Blåplanen föreslås åtgärder som Vaxholms stad bör genomföra i det framtida kommunala 

arbetet. 

 

Turism  

Fler promenadstråk och strandpromenader längs kommunens öar ska introduceras för att 

stärka vattenkontakten. Växt- och djurlivet ska tas hänsyn till vid lokalisering. Utformningen av 

dessa stråk ska utföras med hänsyn till personer med funktionsnedsättning. Genom att 

underlätta för fisket och skapa fiskefredningområde ska sport- och fritidsfisket förbättras 

(Vaxholms stad, 2016a).  

 

Samarbete 

Vaxholms stad ska medverka i internationellt, nationellt, regionalt och mellankommunalt 

samarbete kring vattenfrågor om Östersjön och skärgården. Nya såväl som befintliga projekt 

och nätverk ska Vaxholms stad medverka i (Vaxholms stad, 2016a). 

 

Utredningsbehov  

Utifrån arbetet i Blåplanen identifieras utredningsbehov. 

 

Marina kulturmiljöer  

Turism och kulturmiljöer har ett nära förhållande och det finns stora möjligheter att positivt 

påverka turismen genom de marina kulturmiljöerna. Nya turistattraktioner bör lokaliseras 

genom samarbete med Fästningsmuseét och Riksantikvarieämbetet (Vaxholms stad, 2016a). 

 

Rekommendationer  

Blåplanearbetet leder till att Vaxholms stad presenterar ett antal rekommendationer. 

 

Näringsliv  

Att tillåta marina verksamheter att driva och utveckla sin verksamhet i detaljplanearbetet är 

viktigt för ett hållbart näringsliv. Detta får inte äventyra känsliga marina miljöers välmående 

(Vaxholms stad, 2016a). 

 

Restriktion av fiskodling bör ske genom att endast tillåtas i slutna system på land då 

näringstillförseln som skapas av odlingarna inte är positiva (Vaxholms stad, 2016a).  

 

Odlingar av alger och musslor bör inte förekomma på grund av den låga salthalten (Vaxholms 

stad, 2016a). 



19 
 

Näringslivsstrategi 

I Vaxholms stads (2013a) Näringslivsstrategi beskrivs kommunens vision angående 

näringslivet. Vaxholms stad ska sträva efter attraktivitet för näringsliv och företagande. 

Etablering och beskrivning av verksamheter ska främjas. Den kanske viktigaste delen av 

utvecklingen av näringslivet är turism- och besöksnäringen, detta gäller för både Vaxholm och 

skärgården. Således ska Vaxholms stad arbeta med att skapa samarbeten med regionala och 

lokala aktörer. Näringslivet ska vara unikt och variationsrikt. Goda kommunikationer ska finnas 

och miljön ska vara av attraktiv. Detta förklaras i Näringslivsstrategin som åtgärder som gynnar 

det lokala näringslivet, invånarnas fysiska och sociala aktivitet samt Vaxholms stad identitet 

som ett besöksmål. 
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Kartläggning av marina verksamheter i Vaxholm 

Metodik 

 
För att utföra en detaljerad kartläggning av dessa marina verksamheter krävs en utförlig och 

tydlig process för insamlingen av information och data vilket ligger grund för dels den fysiska 

kartläggningen men också kartläggningen över hur dessa verksamheter, i förhållande till 

livsmiljön, bedrivs.  

 

Första steget är att föra en dialog med de tjänstemän som arbetar inom området på ett eller 

flera sätt. Intervjuerna erbjuder möjligheten till grundlig information om verksamheterna, vilka 

är verksamheterna, hur kontaktas dem och var befinner de sig. Tjänstemännen har även god 

kunskap om den verkliga situationen inom kommunen, vilka utmaningar som kommunen 

arbetar med, vilka företag som är av intresse att studera ytterligare m.m. 

 

En enkät användes för att samla in mer detaljerad information om verksamheterna, vilka 

behov finns, hur arbetar de kring hållbarhet och vad som hindrar dem från att arbeta mer kring 

hållbarhet.  

 

En enkät erbjuder frågeställaren med framförallt kvantitativa svar, för att erhålla mer kvalitativ 

information utförs intervjuer med verksamheter som vill medverka. I intervjuerna diskuteras 

mer utförligt de frågor som lyfts i enkäten. 

 

Genererad information från samtliga operationer tas sedan i åtanke vid formuleringen av 

åtgärdsförslag.  
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Intervjuer med tjänstemän 

Totalt var det tre tjänstemän från kommunen som medverkade i arbetet. Endast två redovisas 

här som intervjuobjekt. Annmari Wohlin, Strateg ekologisk hållbarhet, 

Kommunledningskontoret, Vaxholms stad är den tredje tjänstemannen som deltagit. Wohlin 

har under flera tillfällen deltagit i utvecklingen av arbetet, inledningsvis kommenterat arbetets 

form och svarat på frågor. De övriga tjänstemännen var introducerade av Wohlin. Information 

från intervjuerna hittas i bilaga 1. 
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Enkät 

 
Listor över verksamheter som erhölls genom intervjuerna med tjänstemännen används i detta 

skede. Totalt kontaktas 21 verksamheter. Dessa skiljer sig åt i olika avseenden och kan grovt 

kategoriseras i tre kategorier: 1. Rekreation, 2. Transport och 3. Restaurang, hotell och övrig 

logi. Kategoriseringen är inte perfekt då vissa verksamheter erbjuder flera tjänster. 

Uppdelningen är dock nödvändig av flera anledningar. Dels för att snabbt och enkelt identifiera 

vilken verksamhet som erbjuder vilken tjänst, dels för att SRMH (Södra Roslagens miljö- och 

hälsoskyddsnämnd) har olika sorters tillsyn över olika verksamheter, vilket bör påverka 

resultaten för hur olika verksamheter arbetar med miljön.  

 

Det är av intresse för den kommunala förvaltningen att utföra arbeten där näringslivet får dela 

sina åsikter om hur de vill att kommunen ska agera. För att erhålla en förbättrad levnadsmiljö 

genom kommunalt samarbete med näringslivet behöver kommunen veta vilka behov och 

önskemål besöksnäringen har.  

 

Således presenteras mål som kommunen har introducerat genom en Näringslivsstrategi från 

2013. Dessa presenteras som mål men kan alla översättas till konkreta åtgärder. Totalt 

presenteras 25 mål i Vaxholms Näringslivsstrategi, efter diskussion med näringslivsansvarig 

för Vaxholms stad valdes sex relevanta och lättillgängliga mål till enkäten. I enkäten får 

verksamheterna prioritera varje åtgärd på en skala från ett till sju där sju är högst prioritering.  

 

För att undersöka verksamheternas arbete med ekologiska och sociala hållbarhetsaspekter 

fick verksamheterna beskriva på vilket sätt de jobbar med de fokusområden som Vaxholms 

stad arbetar med. Det bör uppmärksammas att denna metod bättre kan beskrivas som en 

undersökning i hur väl verksamheterna arbetar med de områden som Vaxholms stad avser 

utgör hållbarhet.  
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Verksamheterna fick i enkäten först besvara på vilket sätt de arbetar med var fokusområde 

och efter det svara på huruvida de övervakar sin verksamhet med mätningar av var 

fokusområde. De fokusområden som presenteras i Vaxholms stads Miljöprogram och 

Strategin för social hållbarhet kan inte alla relateras till marina verksamheter. De 

fokusområden som kan användas utifrån Miljöprogrammet är: Miljösmart i vardagen, Förbättra 

vattenkvaliteten i Östersjön, Minska klimatpåverkan och Säkra biologisk mångfald. Det 

fokusämnet som kan appliceras från Strategin för social hållbarhet är En trygg miljö.  

 

För att identifiera luckor i arbetet med hållbarhet inom kommunen är det av intresse att fråga 

verksamheterna vad de känner hindrar dem från att ytterligare påverka miljön positivt. De 

anledningar som presenterades i enkäten erhålls från intervju med tjänstemän. Anledningarna 

är Ekonomiskt ogynnsamt, Lagregler, För lite personal och Otillräcklig kunskap. 

Verksamheterna får även presentera egna förklaringar varför de inte kan arbeta mer med 

hållbarhet. En fråga ställs för ekologisk hållbarhet och en för social hållbarhet. 

 

Enkäten i sin helhet presenteras i bilaga 2. 

 

Intervjuer med verksamheter 

 
Vidare detaljinformation utsöndras från intervjuer med verksamheter. Kvalitativ undersökning 

ger ytterligare förklaring av verksamheternas verklighet och ger de som bedriver 

verksamheten möjligheten att besvara de frågor som presenteras på ett mer utförligt sätt. 

Verksamheterna svarar på huruvida de vill medverka på en intervju i enkäten. Intervjun är 

grundad i de svar som verksamheterna ger i enkäten och utifrån svaren fördjupar sig 

representanter från verksamheten. Information från intervjun hittas i bilaga 1.  
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Fysisk kartläggning 

 

Karta 

Rekreation 

Transport 

Restaurang, hotell och övrig logi 

 

1 AIE of Sweden AB 

2 Catch & Relax 

3 Eriksö Stugby & Camping AB 

4 Goodsailing 

5 Gulf Vaxholm 

6 Hamilton Wacha Restaurang 

7 Hjerter Kung 

8 Kronudden Rederi 

9 Out Seglingsevenemang AB 

10 Resarö Sjötaxi 

11 Rindö Rederi 

12 Sjömacken 

13 Skärgårdens Kanotcenter 

14 Strömma Turism & Sjöfart 

15 Vaxholms Brygghus 

16 Vaxholms Kanotsällskap 

17 Vaxholms Roddförening 

18 Vaxholms sportfiskare 

19 Vaxholms vattenskidklubb 

20 Waxholms Hamn AB 

21 Waxholms Hotell 
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Figur 8 - Kartläggning av marina besöksnäringsverksamheter, hela Vaxholms stad 

 
Figur 9 - Kartläggning av marina besöksnäringsverksamheter, hamnområdet centrala Vaxön 



26 
 

 
Figur 10 - Kartläggning av marina besöksnäringsverksamheter, Eriksö 

Verksamheter 

 

AIE of Sweden AB 

AIE of Sweden AB är ett företag som delar information om olika aktiviteter som kan göras på 

olika resmål, utöver det arrangerar de även möten, konferenser och fester. Segling är ett av 

de aktiviteter som AIE of Sweden utbjuder. AIE står för Aktiviteter Incentive Events. 

Ursprungligen hette företaget Aktiviteter i Europa men ägarna ansåg att namnet Aktiviteter 

Incentive Events bättre representerade deras verksamhet (AIE of Sweden AB, 2016).  

 

Catch & Relax 

Catch & Relax är ett aktivitetsbolag som bland annat erbjuder guidade sportfiskeaktiviteter. 

Företaget hjälper även kunder med mat, boende och transport. Catch & Relax har 

alkoholtillstånd och livsmedelstillsyn från SRMH (Catch & Relax, 2017). 

 

Eriksö Stugby & Camping AB 

Eriksö Stugby & Camping AB har sin verksamhet på ett stort friluftsområde och badplats. 

Campingen består av ca 120 husvagn- och tältplatser inklusive 70 elplatser, lekplats, minigolf, 

volleyboll, servering, boule, kanotuthyrning, fritt fiske m.m. Eriksö Stugby & Camping har 

hälsoskyddstillsyn, livsmedelstillsyn och alkoholtillstånd från SRMH (Eriksö Stugby & 

Camping, u.å.). 
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Figur 11 - Eriksö Camping (Eriksö Stugby & Camping AB, u.å.) 

 

Goodsailing 

Goodsailing är ett företag som genom segling arbetar inom tre områden: eventsamarbete, 

resepartnersskap och reklamplats (Goodsailing, 2017). 

 

Gulf Vaxholm 

Gulf Vaxholm är en sjömack vid det västra fästningsundet på Kronudden. Macken är utrustad 

med pontonbryggor och är öppet så länge det är isfritt. Gulf Vaxholm har miljötillsyn och 

livsmedelstillsyn från SRMH (Vaxholm Turism, u.å.). 

 

Hamilton Wacha Restaurang AB 

Hamilton Wacha Restaurang erbjuder lunch, catering och á la carte. Restaurangen går även 

efter namnet Hamnkogen. Serveringen kan hittas vid Söderhamnen 10 på vaxön (Hamilton 

Wacha Restaurang AB, u.å.). 

 

Hjerter Kung  

Hjerter Kung är en ångslup som företaget använder för ge skärgårdsturer för upp till 12 

personer. Mat och dryck kan förbeställas från en meny (Hjerter Kung, 2016).  

 

Kronudden Rederi 

Kronudden Rederi även känt som Kronuddens Taxi och Charterbåtar. Företaget specialiserar 

sig på persontransporter mellan två destinationer, deras verksamhet sträcker sig över 

Mälaren-Saltsjön och ner till Nynäshamn (Kronuddens Taxi och Charterbåtar, 2011). 
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Figur 12 - Sjötaxi från Kronudden Rederi 

 

Out Seglingsevenemang AB 

Out Seglingsevenemang AB erbjuder seglingsaktiviteter till många platser i skärgården och 

centrala Stockholm. Företaget har alltid skeppare ombord och ingen tidigare 

seglingserfarenhet krävs för gästerna (Out Seglingsevenmang AB, 2016).  

 

Resarö sjötaxi 

Resarö sjötaxi utövar taxibåtsverksamhet i Stockholms skärgård och använder Vaxholm som 

bas. Verksamheten hämtar kunder från efterfrågad plats men utgår från Vaxholms gästhamn 

(Resarö sjötaxi, 2016).  

 

Rindö Rederi 

Rindö Rederi, som nu går efter namnet Waxholm Water Taxi, erbjuder sjötransporter i 

Stockholms skärgård. Upp till 12 personer kan åka på taxibåtarna, båtarna kan användas till 

charter/skärgårdsupplevelser, lastbåt och sjöassistans/bogsering (Waxholm Water Taxi AB, 

2016).  

 

Sjömacken 

Sjömacken vid Söderhamnen erbjuder utöver de vanliga tjänster som en sjömack gör även en 

kontoautomat. Sjömacken är utrustad med en pontonbrygga. Sjömacken har miljötillsyn och 

livsmedelstillsyn från SRMH (Vaxholm Turism, 2016).  

 

Skärgårdens Kanotcenter 

Skärgårdens Kanotcenter erbjuder kajakuthyrning för bland annat konferenser och 

teambuilding. Utöver det uthyrs canadensare, cyklar och viss friluftsutrustning. Företaget är 

även återförsäljare av VKV-kajaker. Verksamheten har miljötillsyn från SRMH (Skärgårdens 

Kanotcenter, 2017). 
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Figur 13 - Skärgårdens Kanotcenter (Turistmål, u.å.) 

Strömma Turism & Sjöfart AB 

Strömma Turism & Sjöfart AB erbjuder en båtfärd med S/S Stockholm till Vaxholm. Företaget 

har guidade turer. Brunch, lunch och middag serveras på skeppet (Strömma Turism & Sjöfart 

AB, 2017).   

 
Figur 14 - S/S Stockholm från Strömma Turism & Sjöfart AB (Strömma Turism & Sjöfart AB, 2017) 
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Vaxholms Brygghus AB 

Vaxholms Brygghus AB erbjuder flera tjänster, kajakpaddling, övernattning och restaurang. 

De har en bed & breakfast och en shop med kajakutrustning. Verksamheten har 

livsmedelstillsyn från SRMH (Vaxholms Brygghus AB, 2017). 

 

Vaxholms Kanotsällskap 

VKS är en klassisk och välkänd kanotklubb lokaliserad i Vaxholm. De erbjuder bland annat 

kanotskola för unga och motionspaddling (Vaxholms Kanotsällskap, 2017).  

 

Vaxholms Roddförening 

VRF grundades 1883 och är med det en av Vaxholms äldsta föreningar. Föreningen har idag 

omkring 200 medlemmar (Vaxholms Roddförening, 2016).  

 

Vaxholms sportfiskare 

Vaxholms sportfiskare är en fiskeklubb med ca 75 medlemmar. Verksamheten bedriver 

tävlingsfiske inom mete, pimpel och spinn samt håller i angelträffar (PBK, 2016).  

 

Vaxholms vattenskidklubb 

WVSK erbjuder både event som möhippor och svensexor samt lägerverksamheter där unga 

lär sig wakeboard och vattenskidor (WVSK, 2016).  

 

Waxholms Hamn AB 

Waxholms Hamn AB erbjuder mat, dryck och båtbränsle. Hamnen arbetar med att skapa ett 

trevligare och roligare Vaxholm att arbeta, bo och besöka (Waxholms Hamn AB, 2016).  

 
Figur 15 - Waxholms hamn (Waxholms Hamn AB, 2016) 



31 
 

 

Waxholms Hotell 

Utsikt över Vaxholmsfjärden och Kastellet finns från hotellet. Hotellet erbjuder hotellrum och 

två restauranger. Waxholms Hotell har livsmedelstillsyn och miljötillsyn från SRMH (Waxholms 

Hotell, 2017). 

Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten av enkätundersökningen och information given från 

tjänstemän och verksamheter genom intervjuer.  

 

Enkät 
Den 18:e april skickades en enkät ut till 21 marina besöksnäringsverksamheter i Vaxholms 

stad. Dessa verksamheter härrör från dels företagarna Vaxholm och dels destination Vaxholm. 

Totalt medverkade sex verksamheter.  

 

Prioritering av olika åtgärder 

Nedan följer de sex mål som valdes till enkätundersökningen.  

 

# Mål från Vaxholms Näringslivsstrategi 

1 Fler aktiviteter och bättre öppettider i centrum – mer levande centrum 

2 Markområden lämpliga för företagsetableringar har identifierats 

3 Kommunen har etablerat kontakter med myndigheter i länderna kring Östersjön för att 
undersöka möjligheterna till olika samarbetsprojekt som kan gynna Vaxholms näringsliv 

4 Kommunen har uppdaterat sin hemsida med ytterligare/ännu bättre information för 
näringslivet 

5 Kommunen har tagit initiativ till och etablerat samverkansform med köpmännen, 
fastighetsägare och representanter för besöksnäringen. Detta med syftet att samordna 
affärsverksamheten i centrum och därmed skapa bättre förutsättningar för en lönsam 
handel 

6 Kommunens förvaltning har tagit fram en handlingsplan för stöd till näringslivet 

(Vaxholms stad, 2013a) 

 

I diagrammet presenteras resultatet från enkäten. Var stapel representerar respektive mål från 

listan över. Ju högre stapel desto högre prioriterade verksamheterna att målet uppfylls i 

genomsnitt.  
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Tabell 1 - Var stapel representerar respektive mål från 1-6 

 

Åtgärd Genomsnittlig prioritering  

1 5,833 

2 5,5 

3 5,167 

4 5,833 

5 6,167 

6 6,5 

 

Egna förslag 

Verksamheterna fick även möjligheten att komma med egna förslag på åtgärder som bör 

utföras av kommunen. 

 

Hjerter Kung föreslog att kommunen ska bevara de marina områdena (båtvarv, marinor, segel 

och motorbåtsklubbar), företag och föreningar, som fortfarande finns och fungerar, för all 

framtid. Samt att inventera befintliga lokaler för uthyrning till företag med marin anknytning. 

 

Gulf Vaxholm tycker att kommunen ska placera “rätt folk på rätt plats”. De vill att kommunen 

ska ha personal som känner till området, inte bara “tycker”. 

 

Vaxholms Kanotsällskap yrkar till sin verksamhets ”unikhet” och att det bör utnyttjas mycket 

bättre. Verksamhetens förslag till kommunalt arbete är att följa en metod av samordning, 
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samarbete och framförallt marknadsföring. Verksamheten tycker att sådant är nästan 

obefintligt och att det finns mycket att göra angående detta. 

 

Arbete kring hållbarhet 

Miljösmart i vardagen 

Verksamhet Hur arbetar ert företag för att 
vara miljösmart i vardagen? 

Mäter ert företag hur 
miljösmart i vardagen ni är? 

Catch & Relax Genom att arbeta med färre 
transporter, ekologiska produkter 
och sortering.  Nej 

Hjerter Kung Vi renar gammal diesel! Nej 

Gulf Vaxholm Vi erbjuder våra kunder att ta emot 
avfall och lättare hushållssopor. 
Uttjänta batterier, gamla skvättar 
med olja och annat som annars 
kanske tippats eller tömts i havet.  

Skärgårdens Kanotcenter Använder ej giftiga kemikalier, 
Kompostering Nej 

Vaxholms Kanotsällskap 
 Nej 

Vaxholms sportfiskare Båtägarna tar hand om sitt eget 
avfall Nej 

 

Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön  

Verksamhet Hur arbetar ert företag med att 

förbättra vattenkvaliteten i 

Östersjön? 

Mäter ert företag hur ni 

förbättrar vattenkvaliteten i 

Östersjön? 

Catch & Relax Elmotorer Nej 

Hjerter Kung Renar avgaser från dieselmotorer Nej 

Gulf Vaxholm Vi har sedan 2009 sökt tillstånd för 

att få lägga ut en riktig och 

professionell latrintömningsstation. 

Detta har nekats oss, trotts att vi 

har en otrolig ström av båtar vid vår 

brygga som är i behov av detta. 

Resultat = det töms i havet!  

Skärgårdens Kanotcenter 
 Nej 

Vaxholms Kanotsällskap Har inga sådana, men det är viktigt 

för oss Nej 

Vaxholms sportfiskare Uppmanar medlemmarna  Nej 
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Minska klimatpåverkan 

Verksamhet 

Hur arbetar ert företag med att 

minska klimatpåverkan? 

Mäter ert företag hur ni arbetar 

med att minska 

klimatpåverkan? 

Catch & Relax Vi använder oss av elmotorer och 

minimerar transporter.  nej 

Hjerter Kung - Nej 

Gulf Vaxholm Vi har införskaffat en speciell trailer 

som är anpassad för att minska 

antalet leveranser till hälften.   

Skärgårdens Kanotcenter Att paddla är klimatsmart Nej 

Vaxholms Kanotsällskap Miljösmarta val Nej, för små 

Vaxholms sportfiskare Inget Nej 

 

Säkra den biologiska mångfalden 

Verksamhet Hur arbetar ert företag med att 

säkra den biologiska 

mångfalden? 

Mäter ert företag hur ni säkrar 

den biologiska mångfalden? 

Catch & Relax Vi övervakar ej detta Nej 

Hjerter Kung - Nej 

Gulf Vaxholm 
  

Skärgårdens Kanotcenter - Nej 

Vaxholms Kanotsällskap Säkerställa i lokala vattenmiljön Nej 

Vaxholms sportfiskare Nej Nej 

 

En trygg miljö 

Verksamhet Hur arbetar ert företag med att 

skapa en trygg miljö? 

Mäter ert företag hur trygg 

miljö ert företag skapar? 

Catch & Relax Vi stödjer narkotikaarbetet i skolor. nej 

Hjerter Kung - Nej 

Gulf Vaxholm Vi anställer 40 ungdomar varje år. 

Vi håller kurser och genomgångar 

för att vår påverkan på miljön skall 

vara så liten som möjligt. Även etik 

och moral står högt på listan.  

Skärgårdens Kanotcenter Med hjälp av kanotförbundet Nej 

Vaxholms Kanotsällskap Ungdomsverksamhet med fokus på 

samhörighet och ansvarstagande 

från unga år. Ja 

Vaxholms sportfiskare Nej Nej 
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Hinder mot ett mer hållbart näringsliv 

Resultaten presenteras i diagrammen nedan. 

 
Tabell 2 - Fördelning av svar 

 
Tabell 3 - Fördelning av svar 

 

Övriga hinder 

Verksamheterna erbjöd egna anledningar för att arbetet med hållbarhet inte kan utföras. 

 

Hjerter Kung anser att lokalbristen leder till att de inte kan utföra mer ekologiskt hållbart arbete. 

 

Gulf Vaxholm menar att kommunens totala motstånd mot den latrinstation de vill anlägga gör 

att de inte kan främja den ekologiska miljön mer än de idag gör. De anser även att kommunens 

totala avsaknad av förståelse för småföretagens vardagsproblem, som till exempel 

avtalslängd och höga avgifter, förser verksamheten med oförmågan att skapa en främjad 

social miljö. 
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Vaxholms Kanotsällskap anser att deras verksamhet är för småskalig för att påverka den 

större ekologisk miljön. Även att det är uselt finansiellt stöd för verksamheter som bidrar till 

den sociala miljön positivt. 

 

Medlemmarna är anledningen varför Vaxholms sportfiskare inte kan arbeta mer med ekologisk 

hållbarhet. 
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Omvärldsbevakning runt strategier som berör marin 

verksamhet  

För att besvara frågeställningen för detta arbeta är det av intresse att undersöka liknande 

områden och alternativa lösningar. För att undersöka samarbeten inom näringslivet mellan 

skärgårdskommuner utfördes en redovisning av projektet Ett enat Bohuslän. Detta samarbete 

är av betydelse då de elva kommuner involverade antog visionen: “Bohuslän – världens mest 

attraktiva skärgårdsdestination”, vid ett möte den 10:e mars av detta år. Att sträva efter 

attraktivitet kan motiveras som bidragande till områdets livsmiljö, därför valdes detta projekt 

(Orust kommun, 2017).  

 

Utöver det undersöks en av landets mest företagsamma kommuner Trosa kommun. Då Trosa 

kommun och Vaxholms stad båda är skärgårdskommuner och således delar Trosa kommun 

liknande förutsättningar och möjligheter som Vaxholm.  

 

Nedan följer en lista med liknelser och skillnader mellan Vaxholms stad och Bohuslän och 

Trosa kommun. Efter detta följer Bohusläns och Trosa kommuns strategier mer i detalj. 

 

Vaxholms stad Bohuslän Trosa kommun 

 
Förlänga högsäsongen 
 
Bevara och utveckla kultur- 
och naturmiljön 
 
Internationellt, nationellt, 
regionalt och 
mellankommunalt 
samarbete 
 
Promenadstråk och 
strandpromenader 
 
 

 
Handlingsplan 
 
Samlad internationell 
marknadsföring 
 
Företagens ansvar att agera 
värdskap för destinationen 
 
Verka för en god 
infrastruktur för till exempel 
vandring, cykling och 
kollektivtrafik 

 
Förlänga högsäsongen 
 
Bevara och utveckla kultur- 
och naturmiljön 
 
Exponerade stråk  
 
Strandpromenader  
 
Marknadsför mot barn och 
unga 

 

Ett enat Bohuslän  

 

Bakgrund 
Förtroendevalda i Bohusläns kommuner inledde diskussioner år 2013 om en gemensam 

avsiktsförklaring angående besöksnäringen i Bohuslän. Samarbetet utgick från att alla 

kommuner var beredda att ställa sig bakom en gemensam strategi för offentlig samverkan 

kring besöksnäringen. De som diskuterade detta samarbete var politiker från olika partier och 

kommuner, den 8 april år 2014 undertecknades en avsiktsförklaring för utveckling av 

besöksnäringen. Avsiktsförklaringen redovisar ställningstaganden om bland annat affärs- och 

företagsutveckling (Turistrådet Västsverige, 2014). 
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Handlingsplan 
Efter det att avsiktsförklaringen undertecknas tog Västsvenska Turistrådet tag i dialogen med 

aktörer inom besöksnäringen i Bohuslän. Därefter, med bas i möten mellan inblandade aktörer 

under hösten år 2014, formuleras en handlingsplan. Planens upplägg är att ansvar och 

åtaganden anges för var aktörsgrupp: Kommunerna, Turistrådet, Lokala 

turistorganisationerna och Företagen. Denna rollfördelning och ansvarstagande ska gynna 

hela Bohuslän. De totala insatserna från samtliga aktörer som redovisas i Handlingsplanen är 

vad som konstituerar destinationsutvecklingen i Bohuslän. Handlingsplanen ska verka för att 

destinationen Bohusläns konkurrenskraft internationellt och nationellt ska öka (Turistrådet 

Västsverige, 2014).  

 

Kommunernas ansvar och åtaganden 

I Handlingsplanen förklarar Västsvenska Turistrådet (2014) att kommunernas roll och ansvar 

kring besöksnäringen gestaltas genom mer ordinarie uppgifter relaterade till infrastruktur, 

ramvillkor och finansiering. Turismen påverkas av kommunens verksamhet på flera sätt, 

exempel på några av de viktigaste är: livsmedelstillstånd, samhällsplanering/markanvändning 

(ÖP, DP, FÖP, bygglov osv), ägda anläggningar (camping, simhall, gästhamn, teater, bibliotek 

osv), utskänkningstillstånd, upplåtande av allmän plats (festivaler, torghandel, uteserveringar), 

infrastruktur (vägar, rastplatser, skyltning, offentliga toaletter, parkering) samt planer för natur- 

och kulturmiljöer. Kommunernas ansvar och åtaganden delas upp i tre delar.  

 

Arbeta förutsättningsskapande och undanröja hinder för tillväxt 

Att kommunen främjar näringslivet återspeglas positivt för besöksnäringen. De hinder och 

villkor för utveckling som existerar för det övriga näringslivet finns även för besöksnäringen. 

Det finns dessutom många likheter mellan olika kommuner vilket ligger grund för ett lyckat 

samarbete över kommungränserna för att förbättra näringen. De åtgärder som presenteras är 

att utse en ansvarig för besöksnäringsfrågor per kommun som utgör länken mellan turistrådet 

och kommunen, införa ett roterande mötesschema mellan de olika kommunerna för att 

effektivisera arbetet och samordna samt att stämma av med Turistrådet och lokal 

turistorganisation innan kommunen utför utvecklingsinsatser (Turistrådet Västsverige, 2014).  

 

Säkerställa infrastruktur och långsiktig planering 

Kommunen kan främja infrastrukturen för besöksnäringen genom att ta besöksnäringens 

intressen och förutsättningar i åtanke vid upphandlingar, uppdragsbeskrivningar och planering 

och dessutom arbeta för mellankommunal samverkan kring dessa områden. Den långsiktiga 

planeringen behöver inkludera frågor angående kompetens- och kunskapsutveckling inom 

området för att näringen ska kunna utvecklas. Åtgärder som redovisas är att verka för en god 

infrastruktur för till exempel vandring, cykling och kollektivtrafik för hela Bohuslän, identifiera 

driftsformer för ställplatser och gästhamnar som inte skapar ett hot mot det privata näringslivet 

samt att skapa stationära bryggor/tilläggsplatser för kajaker och utflyktsbåtar (Turistrådet 

Västsverige, 2014). 

 

Bidra till marknadsföringen  

Effektivare kommunikation gentemot internationella turister sker genom en samlad 

marknadsföring på destinationsnivå i jämförelse med om kommunerna enskilt var för sig 

arbetar för att locka turister. Många delar av kommunernas verksamhet har direkt kontakt med 

besökare och kommuninvånare. På grund av denna kontakt har kommunen ett ansvar i 
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destinationens värdskap. I Handlingsplanen förklaras det att tidigare erfarenheter redovisar 

att kommunen, i förhållande till näringslivet, har en större möjlighet att jämföra intressen mot 

varandra för att erhålla en hållbar utveckling. Att kommunerna marknadsför destinationen ger 

marknadsföringen en önskvärd objektivitet då de är offentliga aktörer. De åtgärder som 

presenteras är att förkroppsliga och kommunicera varumärket Bohuslän genom webb, 

skyltning, broschyrer m.m. och att reservera medel för gemensam marknadsföring av 

destinationen Bohuslän (Turistrådet Västsverige, 2014).  

 

Rekomendationer - Företagens ansvar och åtaganden 

Västsvenska Turistrådet (2014) beskriver i Handlingsplanen att det först och främst är 

företagen som skapar en utveckling av besöksnäringen, både lokalt och regionalt. Företagen 

ansvarar för sin egen verksamheter och med det dikterar de hur hållbart deras företag bedrivs. 

Av den anledningen kan Västsvenska Turistrådet endast presenteras rekommendationer om 

hur företagen kan verka för att vara en del av destinationens utveckling i handlingsplanen. 

Fyra rekommendationer presenteras i Handlingsplanen (Turistrådet Västsverige, 2014). 

 

 

 

Utveckla och leverera kvalitets- och hållbarhetssäkrade produkter/tjänster till kund 

Arbetet med hållbar destinationsutveckling är definierat som hur Bohuslän blir en exportmogen 

och attraktiv destination. Företagen har ansvar för leverans av produkter och sina affärer. Då 

besökare av destinationen oftast besöker flera företag, och med det skapar en sammansatt 

bild av destinationen, är det i vart företags intresse att bidra till helhetsupplevelsen. De 

åtgärder som rekommenderas är att utgå från marknadens efterfrågan och kundens krav vid 

utvecklingen av produkter och tjänster samt att samverka med andra aktörer inom både lokala 

och regionala nätverk (Turistrådet Västsverige, 2014).  

 

Erbjuda ett lokalt värdskap för destinationen 

Att samtliga företag inom destinationen arbetar med ett ansvarsfullt värdskap skapar positiva 

effekter för alla. Traditionell turistinformation tror Västsvenska Turistrådet kommer få en 

mindre roll i framtiden, den framtida turistinformationen existerar inom näringen står det i 

Handlingsplanen. Tidigare erfarenheter visar på att företag agerar väl som ambassadörer för 

destinationens besöksnäring genom att förse besökare med information om destinationen och 

marknadsföra andra verksamheter. De åtgärder som rekommenderas är att företagen 

säkerställer att deras personal har god kunskap av närområdet, hjälpa medföretag utan att ta 

betalt samt att delta i gemensamma värdskapsutbildningar (Turistrådet Västsverige, 2014).  

 

Marknadsföring av den egna verksamheten 

Det är upp till var företag att marknadsföra sin egen verksamhet. Det i olika forum beroende 

på företaget natur. För att arbeta med detta föreslår Västsvenska Turistrådet att företagen 

skapar välformulerade och professionellt uppdaterade och översatta produktblad och 

hemsidor (Turistrådet Västsverige, 2014).  

 

Stärka bilden av varumärket Bohuslän 

För att erhålla en klarhet som gör det enklare för besökare att identifiera och därefter välja 

Bohuslän behöver hela besöksnäringen arbeta med samma utgångspunkter. Det 

gemensamma varumärkesarbetet är till både den enskilda aktörens och hela destinations 
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gynning, således vilar ansvaret på var och en av företagarna. För att uppnå detta varumärke 

behöver företagen förkroppsliga och kommunicera varumärket genom interiörer, 

marknadsföringsmaterial, lokala råvaror m.m., tydliggöra på egen hemsida att företaget är en 

del av Bohuslän samt att medfinansiera gemensamma marknadsföringskampanjer 

(Turistrådet Västsverige, 2014).  

Trosa Kommun 

Trosa kommun har enligt Svenskt Näringsliv (2016) haft Södermanlands bästa företagsklimat 

de senaste tio åren. På den nationella rankingen ligger Trosa kommun på nionde plats. Detta 

i samband med kommunens likhet till Vaxholms stads marina miljö gör Trosa kommun till ett 

intressant och givande jämförelseobjekt. I avsnittet presenteras de strategier som används i 

Trosa kommun.  

 

Utöver ett gott företagsklimat är Trosa kommun Södermanlands företagsammaste kommun 

(Svenskt Näringsliv, 2017).   

 

I Trosa kommuns översiktsplan från 2015 presenteras hur kommunen arbetar med 

näringslivet, besöksnäringen och miljön.  

 

Näringsliv och turism 

 

Mål 

Målet med Trosa kommuns (2015) arbete med näringslivet är att etablera ett klimat som 

underlättar för befintliga företag att expandera. Medan samtidigt erbjuda goda möjligheter för 

nya etableringar. Näringslivet ska fortsätta vara ett kärl för kommunens attraktiva och 

besöksvänliga karaktär. En demografi som fokuseras på vid besöksvänlighet är barn och 

unga. Att verka för en besöksnäring året runt är även ett mål.  

 

Strategi 

För att uppnå kommunens mål har Trosa kommun ett antal strategier.  

 

För att främja miljövänliga och effektiva transporter av varor och människor behöver goda 

kommunikationer och således god infrastruktur. Förutsättningar för arbetspendling ska 

förbättras för att erbjuda kommunens invånare bättre möjligheter till studier och arbete samt 

bättre förmåga för företag att anlita personal och specialkompetens. Trosa kommun anser 

även att det är viktigt att delta i genomförandet av Ostlänken för att förbättra kommunikationen 

i vissa delar av kommunen (Trosa kommun, 2015).  

 

Ett varierat bostadsbestånd ska existera för att förenkla inflyttning och genom denna 

rekrytering. I översiktsplanen beskrivs det att näringslivets tillväxt kräver att övriga 

samhällssektorer är i god form (Trosa kommun, 2015).   

 

För att göra turistsäsongen längre ska företag inom besöksnäringen få stöd. Det är, enligt 

Trosa kommun, kommunens uppdrag att komplettera markutbudet för verksamheter i syftet 

att tillgängliggöra inflyttade eller nya företags etablering och fortsättningsvis erbjuda ny mark 

till växande företag. Förlängningen av högsäsongen är kommunens största arbetsområde 
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inom näringslivet. Utöver det ska ett blandat utbud av aktiviteter och besöksmål främjas (Trosa 

kommun, 2015).  

 

Besöksnäring  

Trosa kommun är en kommun där besöksnäringen är av enorm betydelse. Sedermera är 

vikten av en välmående besöksnäring stor för näringslivet. Under sommarsäsongen präglas 

Trosa kommun av rörelse, då många besöker kommunen. Trosa kommun yrkar att den 

säsongsbetonade befolkningsökningen skapar möjligheter till ett diversifierat utbud av 

tjänster, att sommarsäsongen leder till överlevnaden av dessa verksamheter. Under de senare 

åren har högsäsongen förlängts och om detta fortsätter kan en ytterligare varierad 

besöksnäring existera (Trosa kommun, 2015).  

 

I översiktsplanen ska förutsättningar skapas för utvecklingen och bevarandet av kommunens 

attraktivitet som besöksort. Det är av betydelse att bevara och utveckla turismen genom 

kulturhistoriskt intressanta miljöer och byggnader samt kommunens unika naturmiljöer. Utöver 

det ska även Trosa kommuns hamnområde prioriteras då det har en stor påverkan på 

utvecklingsmöjligheterna (Trosa kommun, 2015).   

 

Även då de flesta besöker kommunen under sommarmånaderna har flera verksamheter 

högsäsonger under andra delar av året, som till exempel hotell- och konferensverksamheter 

(Trosa kommun, 2015).  

 

Förslag  

I översiktsplanen presenteras förslag om hur näringslivet och turismen kan värnas. För att 

göra detta föreslår Trosa kommun att värdefulla kultur-, natur- och friluftsområden ytterligare 

tillgängliggörs och skyddas. Anledningen till detta är att de stora kultur- och naturtillgångarna 

skapar attraktioner och kvaliteter som bidrar till besöksnäringen. Att bevara och utveckla 

dessa områden är inte bara positivt för besöksantalet utan även för Trosabona. Utöver det har 

kommunen uppmärksammat att tillgängligheten till skärgården är sämre för de som inte äger 

egen båt. Således ser kommunen värde i att utveckla kommunikationer till skärgårdens olika 

delar (Trosa kommun, 2015). 

 

Exponerade stråk  

Trosa kommun vill bland annat fokusera på att skapa ett gott första intryck av kommunen och 

för att uppfylla detta ska mer tilltalande och estetiskt tillfredsställande infarter till kommunens 

orter alstras. Detta utförs genom att möjliggöra vattenspeglar genom att begränsa skymmande 

vassbälten. Områden identifieras och studeras för att planering av framtida vassröjning. Av 

denna anledning söker Trosa kommun miljödom för återkommande muddringsarbeten för att 

utföra det regelbundna muddringsarbetet på ett godtagbart sätt (Trosa kommun, 2015).  

 

Strandpromenader  

I kommunens arbete med exploatering säkerställs å- eller sjöpromenader i syftet att förbättra 

tillgängligheten till vattnet för besökare och invånare av Trosa kommun. En Kust- och 

strandplan utreder dessa gångstråk och prioriterar dem därefter (Trosa kommun, 2015).  
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Bredda turismens förutsättningar  

Även då Trosa kommuns besöksnäring är god insisterar kommunen på att förbättra 

möjligheterna till ett än mer bredare utbud. Detta genom att kommunen tillsammans med 

aktörer från näringslivet arbetar mot en förlängd högsäsong. Utöver det bör kommunen också 

eftersträva ett ökat besöksantal av barn och unga. Att transportera turister till skärgården är 

av stor betydelse för att möjliggöra förbättring av besöksnäringens förutsättningar. Detta ska 

utföras tillsammans med privata aktörer. Övriga områden av intresse är platser för nya 

permanenta båtplatser och gästhamnar. Trosa kommun förklarar i översiktsplanen att båt- och 

fisketurism är en starkt växande del av turismen. Med detta följer att efterfrågan av ytterligare 

ramper, som används för att sjösätta båtar, ökar. Kommunen samarbetar med privata aktörer 

för att tillfredsställa detta behov. Detta är att stor betydelse för den fortsatta besöksnäringen 

(Trosa kommun, 2015). 

 

Analys 

Definition: Marina verksamheter 

Från de exempel som presenteras kan ett flertal slutsatser utvidgas om vad som bör innefattas 

i en definition av marina verksamheter. Marina verksamheter är det breda samlingsnamnet för 

alla de verksamheter som har någon koppling till marint nyttjande. De är alla lokaliserade mer 

eller mindre i koppling till ett vattenområde.  

 

Turism nyttjar vattnet för dess estetiska främjande egenskaper och möjlighet till rekreation. 

Den marina naturen ger turisten en anledning till att bruka dessa verksamheter. 

Kommunikationer använder sig av vattnet som färdmedel. Badplatser använder sig av vattnet 

som rekreation och stranden likaså. Fiske och andra vattenrelaterade aktiviteter såsom t.ex 

kajakuthyrning brukar den marina miljön för att erhålla mervärden som rekreation eller råvaror 

som fisk.  

 

Utifrån denna skildring kan definitionen för marina verksamheter vara: Funktion-eller 

tjänstskapande aktivitet som befinner sig inom nära avstånd till eller i kontakt med marint 

vattendrag, som dessutom direkt eller indirekt nyttjar antingen vattenområdet själv eller 

sammankomsten mellan land och vatten. 

Definition: Livsmiljö 

Det finns inte en entydig och överenskommen definition för termen livsmiljö. För att definiera 

vad som menas med livsmiljö i detta arbete observeras definitioner som används av offentliga 

aktörer som är av relevans till arbetet. 

 

Detta arbete fokuserar huvudsakligen på den definition som Vaxholms stad arbetar med. Det 

går att hitta återkommande innehåll i alla definitioner. Vaxholms stad, RUFS och Boverket 

nämner vikten av en god social miljö som en del av livsmiljön. Framförallt överensstämmer 

antagandet att arbetet med att skapa trygghet är viktigt. RUFS och Vaxholms stad berör båda 

att Östersjön måste tas i högre prioritering vid arbetet mot en förbättrad livsmiljö. RUFS vill 
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uppmärksamma regionens vattenvärde och Vaxholms stad vill öka kvaliteten på vattnet i 

Östersjön, dessa är åtgärder som förbättrar användningen av vattenområden inom 

Stockholmsregionen för i sin tur främja livsmiljön. Definitionerna skiljer sig åt i avseendet att 

Boverket är den enda som nämner att åtanke bör tas för att tillfredsställa de behov som finns 

för personer med funktionsnedsättningar.  

 

Med detta i åtanke är Vaxholms definition för livsmiljö en beskrivande sådan då åtanke tas till 

Boverkets och RUFS definitioner. Även fast den inte är heltäckande, då den till exempel inte 

tar i åtanke funktionsnedsatta, beskriver den i breda drag vad som avses med livsmiljö. En 

blandning mellan sociala och ekologiska aspekter. God social sammanhållning, hög trygghet, 

god hälsa och att motverka en förorenad miljö i största allmänhet. Då denna fördjupning är 

utförd för Vaxholms stad kommer deras definition ligga grund för rapporten. 

Vaxholms stads övergripande mål och strategier 

De tillvägagångssätt som presenteras i de olika dokument som Vaxholms stad arbetar med 

har kopplingar till hur en främjad livsmiljö kan erhållas genom arbete med den marina 

besöksnäringen. I de kommunövergripande målen skildras kommunens generella vision. 

Kommunen strävar efter att uppnå samtliga mål. Livsmiljömålet förklaras som att verka för en 

attraktiv kommun där folk vill bo, arbeta och leva. Således är, enligt Vaxholms stads definition, 

god livsmiljö bland annat en miljö som folk vill arbeta i. Antalet anställda inom kommunen bör 

vara en indikator för god livsmiljö. Då näringslivet, och i utsträckning även den marina 

besöksnäringen, är beroende av befolkningens vilja att arbeta finns det en direkt koppling 

mellan livsmiljön och den marina besöksnäringen. Då god livsmiljö uppnås genom ett ökat 

antal anställda är det av betydelse för uppnåendet av livsmiljömålet att den marina 

besöksnäring skapar arbetstillfällen. Av denna anledning är det i kommunens intresse att 

värna för en god tillväxt av den marina besöksnäringen för att främja livsmiljön. Utöver detta 

påverkas även den marina besöksnäringen av en uppnådd attraktivitet genom trygghet, 

hållbar miljö, goda kommunikationer, bra samhällsservice och goda fritidsmöjligheter. Alla 

delar av det uppsatta livsmiljömålet. 

 

Fortsättningsvis i Vaxholms stads strategier för en hållbar utveckling och tillväxt framförs att 

kommunens skärgårdskaraktär ska bevaras och utvecklas på grund av dess värdefulla natur- 

och kulturlandskap, hav och kust. Det som även menas med skärgårdskaraktär här är 

möjligheten till friluftsliv, båtliv och rekreation. Den marina besöksnäringen drar nyttor från 

ökad möjlighet av alla dessa aktiviteter. Denna strategin redovisar ett återkommande mantra, 

att kommunen genom bevarande och utvecklande av natur- och kulturmiljöer skapar 

förutsättningar för en mer framgångsrik besöksnäring och, i fallet för Vaxholms stad, en marin 

sådan. God natur- och kulturmiljö bidrar till levnadsmiljön. Således kan livsmiljön främjas 

samtidigt som den marina besöksnäringen förses med bättre förutsättningar för tillväxt. Denna 

metod kan även användas för att övertyga företagare att arbeta för god livsmiljö. Då de ser 

attraktionskraften som kommer med främjad livsmiljö är de mer benägna att värna om den 

ekologiska och sociala miljön.  

 

De marina verksamheterna påverkar även den sociala miljön och följaktligen livsmiljön. I 

strategierna förklaras det att ett unikt och variationsrikt näringsliv påverkar invånarnas sociala 

aktivitet i det offentliga rummet positivt. Detta bidrar till en god livsmiljö. Unika verksamheter 
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bör prioriteras vid etablering. Ett variationsrikt utbud av verksamheter bör eftersträvas genom 

att skapa förutsättningar för heterogena verksamheter. 

 

I strategierna beskrivs det att Vaxholms stad bör utnyttja faktumet att många vill bo, jobba och 

leva i kommunen. Utöver det ska kommunen verka för att öka antalet invånare, arbetsplatser 

och bostäder för att skapa ett gott näringsliv. Att uppnå detta skulle gynna livsmiljön direkt 

vilket täcktes tidigare. Ett stort och ökande invånarantal skapar även förutsättningar för tät och 

effektiv bebyggelse. En tät bebyggelse skapar direkta fördelar för den marina besöksnäringen 

såsom serviceunderlag, samutnyttjande av nyttigheter och resurseffektivitet. Tät bebyggelse 

bidrar även till utformningen av ett livskraftigt centrum vilket främjar social hållbarhet vilket i 

sin tur förbättrar livsmiljön. Tät bebyggelse kan även leda till negativa sociala effekter som 

minskat livsutrymme. Generell konsensus är dock att fördelarna uppväger nackdelarna 

(Pettersson och Öberg, 2014).  

 

I Vaxholms stads Blåplan återkommer den ömsesidigt fördelaktiga samlevnaden mellan god 

livsmiljö och god besöksnäring. Detta då åtgärden att stärka vattenkontakten i kommunen 

genom att skapa promenadstråk och strandpromenader längs med kusten av kommunens öar 

som presenteras i dokumentet skapar attraktionsvärde för potentiell turism. De skapade 

stråken förser kommunen med ökade möjligheter för rekreation och motion vilket bidrar till 

Vaxholms stads sociala hållbarheten och således dragkraft som besöksmål då besökare 

erhåller fler anledningar till att besöka kommunen. Då fler personer har anledning att besöka 

kommunen påverkas Vaxholms stads marina besöksnäring positivt. Således är en åtgärd som 

är främjande för den marina besöksnäringen även främjande för livsmiljön. Genom att arbeta 

för en god tillväxt av den marina besöksnäringen, då ökad attraktivitet skapas, främjas 

livsmiljön, genom bättre möjligheter för rekreation och motion. 

Kartläggning av marina verksamheter i Vaxholm 

Först bör undersökningens utförande analyseras. Enkätundersökningar klassificeras oftast 

som en kvantitativ metod för undersökning, och även då den aktuella enkäten innehåller frågor 

som kan kvantifieras är mycket av den data som enkätundersökningen alstrar av kvalitativ 

karaktär. Resultatet av detta faktum är att frågorna som ställs blir svårare att svara på och 

således ökar motviljan att delta i undersökningen. Detta är förmodligen en anledning till att 

deltagarantalet är lågt, det bör uppmärksammas att detta endast är spekulation baserat på 

information erhållen från Vaxholms stads tjänstemän vid insamling av information angående 

enkätundersökning (bilaga 1). Tiden på året då undersökningen utfördes kan också vara en 

avgörande faktor till det låga deltagarantalet då verksamheterna under den tid 

undersökningen hölls förberedde inför högsäsongen och hade mycket att göra, vilket 

förklarades av en kommunal tjänsteman. Detta påverkar även reliabiliteten för 

undersökningen. Tjänstemännen menade att ju enklare frågor desto fler verksamheter var 

beredda att avsätta tid för enkäten (bilaga 1). Då antalet medverkande med största sannolikhet 

inte uppnår konvergenspunkten är den kvantitativa data som undersökningen resulterar i inte 

av högsta trovärdighet.  

 

Flera metoder användes i modellen för detta arbete. Intervjuer med tjänstemän och företagare, 

enkätundersökning och informationsinsamling från kommunala dokument av Vaxholms stad 

och andra kommuner. Intervjuer alstrar i kvalitativ och mer detaljerade data än enkäter. 
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Enkäter används ofta för att samla kvantitativa data som ligger grund för beslutsunderlag. 

Fördelen med att använda en enkät i detta arbete var att inte behöva besöka var verksamhet 

för att ställa kvantifierbara frågor, vilket skulle varit tidskrävande. Det som 

enkätundersökningen inte tillämpar sig väl till är dock kvalitativa frågor, då sådana frågor är 

frånstötande för medverkande att besvara på i en enkät. Till arbeten med kvalitativ karaktär 

är då intervjuer och litteraturstudier bättre verktyg att använda sig av då dessa metoder 

används för att diskutera bakomliggande motiv till beslutfattande. Skillnader mellan en 

undersökning av kommunala dokument och intervjuer är att i intervjuer kan mer detaljerade 

och exakta frågeställningar diskuteras då intervjuaren kan presentera dess frågeställningar till 

intervjuobjektet. Dock kan litteraturundersökningar förse arbetet med en god beskrivning av 

områdets verklighet då tidigare undersökningar gjorda inom området kan ha utförts med bättre 

resurser och således – förhoppningsvis – med en högre trovärdighetsgrad.  

 

Resultatet av enkätundersökningen visar att samtliga presenterade mål värderas 

genomsnittligen som fem eller högre på en skala från ett till sju. Kommunens framtagning av 

en handlingsplan för stöd till näringslivet prioriteras högst, att kommunen etablerar kontakter 

med myndigheter i länderna kring Östersjön för att undersöka möjligheterna till olika 

samarbetsprojekt som kan gynna Vaxholms näringsliv prioriteras lägst av verksamheterna. 

Då alla presenterade mål värderas högt i enkäten existerar underlag för implementering av 

samtliga åtgärder. Dock finns främst motivering för kommunen att arbeta med att framta en 

handlingsplan. I en handlingsplan har kommunen möjligheten att genom den marina 

besöksnäringen erhålla god livsmiljö, vilket redovisas i Bohusläns arbetet med en 

handlingsplan. Men framförallt rapporteras verksamheternas behov av en handlingsplan. Som 

tidigare nämnt är det av betydelse för livsmiljöarbetet att en arbetsskapande, och således 

framgångsrik, marin besöksnäring skapas och bevaras. Av denna anledning är identifieringen 

av näringens behov av intresse för det kommunala arbetet med livsmiljö. Det som 

verksamheter inom näringen identifierar som behov är inte tillräckligt beslutsunderlag för att 

berättiga åtgärdsimplementering. Dock bör det vara en del av underlaget då verksamheterna 

oftast har en god kunskap angående sina egna behov, samt att demokratiska mervärden 

erhålls direkt genom att inkludera näringslivet i det kommunala beslutfattandet. Utifrån den 

enkätundersökning som utförts bör kommunen, för att främja den marina besöksnäringen och 

i nästa steg livsmiljön, producera en handlingsplan för stöd till näringslivet. 

 

Intervju med Stefan Gustafsson, ordförande för Vaxholms Kanotsällskap, presenterar mer 

detaljerade behov för verksamheterna (bilaga 1). Det största hindret mot att uppnå större 

tillväxt är för Vaxholms Kanotsällskap att de inte kan nyttja det vattnet deras verksamhet 

befinner sig i till dess potential då många höghastighetsbåtar befinner sig i dessa vatten och 

påverkar upplevelsen att paddla där negativt. Gustafsson föreslog ett marint naturreservat från 

Eriksudde till Pålsundsbron (bilaga 1). Genom marina naturreservat finns möjligheten att 

förbjuda båttrafik. Marina naturreservat agerar även som fristäder för ekosystem och hotade 

arter (Havs- och Vattenmyndigheten, 2017).  
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Figur 16 - Det föreslagna vattenområdet som enligt Gustafsson bör bli ett marint naturreservat 

 

Ett alternativ till marint naturreservat kan vara att Vaxholms stad genom detaljplaneläggning 

bestämmer användning av detta vattenområde. Enligt PBL 4 kap 5 § p3 ska kommunen i en 

detaljplan bestämma användningen av vattenområden. Syftet bakom denna lag är att 

kommunen ska ha rätten att beskydda vattnets användbarhet för verksamhet som 

friluftsanläggningar, vilken ett kanotsällskap är. Kommunen kan reglera vattenområdets 

sjötrafik genom regler som preciseras i detaljplanen (Boverket, 2015a).  

Omvärldsbevakning runt strategier som berör marin verksamhet  

Syftet med att bevaka andra strategier för den marina besöksnäringen i Sverige var för att 

presentera alternativa åtgärder från de som används av Vaxholms stad. I handlingsplanen för 

Ett enat Bohuslän framförs att besöksnäringens intressen och förutsättningar bör tas i åtanke 

vid upphandlingar, uppdragsbeskrivningar och planering. Dessa styrker argumentet för att de 

svar som verksamheterna gav i enkätundersökningen bör användas som beslutsunderlag och 

detaljplaneläggning. 

 

Projektet uttrycker även att en samlad internationell marknadsföring av destinationen är totalt 

mer framgångsrikt än att verksamheterna marknadsför sin egen verksamhet. Detta 

överensstämmer med Gustafssons åsikt att ett större fokus bör ligga på en samlad 

internationell destinationsmarknadsföring (bilaga 1). Kommunerna som medverkade i 

handlingsplanen menar även att kommunen har större möjlighet än näringslivet att jämföra 

intressen mot varandra för att erhålla en hållbar utveckling. Således bör presenterade 

kommunala åtgärder anses som mer avgörande för livsmiljön. Fortsättningsvis menas det i 

handlingsplanen att kommunens marknadsföring av destinationen förser marknadsföringen 

med en önskvärd objektivitet. Vilket skapar argumentet för en utökad internationell 

marknadsföring utförd av kommunen leder till en godare tillväxt av besöksnäringen vilket i sin 

tur leder till god livsmiljö, som tidigare analyserats.  

 

Näringslivet, och besöksnäringens, ansvar i arbetet med hållbar destinationsutveckling, vilket 

leder till godare livsmiljö är, enligt projektet Ett enat Bohuslän, att utveckla och leverera 
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kvalitets- och hållbarhetssäkrade produkter/tjänster till kund, erbjuda ett lokalt värdskap för 

destinationen, marknadsföring av den egna verksamheten samt stärka bilden av varumärket 

Bohuslän. Samtliga rekommendationer utgår från att näringen har en vilja att medverka i 

arbetet mot en hållbar destinationsutveckling. En vilja att medverka kräver att verksamheterna 

har motiv för att delta. Då hållbar destinationsutveckling leder till fördelar för varje verksamhet 

existerar ett motiv och det kan således vara i kommunens intresse att kommunicera fördelarna 

med att utföra dessa åtgärder vilket skulle leda till ett ökat intresse hos företagarna. Alternativt 

skapar kommunen externa fördelar såsom att engagera tid genom verksamhetsbesök för de 

företag som medverkar i detta projekt, dock krävs en extremt tydlig och utförlig förklaring och 

system för att avgöra vilka verksamheter som erhåller dessa förmåner då kommunen under 

inga omständigheter får agera partiskt gentemot näringslivet. Exempel på en åtgärd som kan 

genomföras av kommunen är att uppmuntra gott bedrivande av en verksamhet, detta genom 

till exempel en “kommunens godaste verksamhet”-tävling där kommunen utser den 

verksamhet som påverkar livsmiljön positivt mest varje år eller att kommunen erbjuder en 

etikett för de verksamheter som medverkar i projektarbetet mot hållbar utveckling och god 

livsmiljö. 

 
Figur 17 - Föreslag på etikett som kommunen förser till de verksamheterna som bidrar till god livsmiljö 

I Trosa kommuns strategier återkommer användningen av god naturmiljö för att främja 

näringslivet. Detta genom att tillgängliggöra och skydda värdefulla kultur-, natur- och 

friluftsområden. Mer konkret finns även likheter med de strategier som Vaxholms stad arbetar 

med i Blåplanen. Denna likhet är att arbeta med stråk och promenader för att driva besökare 

till kommunen. Den återkommande strategin att främja besöksnäringen genom att bevara och 

utveckla kultur-, natur- och friluftsområden styrker användningen av denna åtgärd för att 

erhålla mervärden för besöksnäringen och livsmiljön. Således för att maximera de positiva 

effekterna av en god kultur- och naturmiljö bör verksamheter såsom friluftsverksamheter, som 

erhåller direkta nyttor från god naturmiljö, utgöra den större delen av den marina 

besöksnäringen. Inom den marina besöksnäringen är detta verksamheter som erhåller största 

direkt nytta av en god vattenkvalitet, verksamheter som bedriver sin verksamhet i vattnet. 

Exempel på sådana är kanot-, kajak- och vattenskidsverksamheter, verksamheter som sysslar 

med sportfiske och diverse evenemangsföretag som erbjuder evenemang utförda på öppet 

vatten. 
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Slutsats 

Definition: Marina verksamheter  

Utifrån befintliga marina verksamheter som presenteras bör en definition för marina 

verksamheter vara: Funktion-eller tjänstskapande aktivitet som befinner sig inom nära avstånd 

till eller i kontakt med marint vattendrag, som dessutom direkt eller indirekt nyttjar antingen 

vattenområdet själv eller sammankomsten mellan land och vatten. Med denna definition går 

det att bättre förklara hur marina verksamheter påverkar livsmiljön. 

Definition: Livsmiljö 

En definiering av livsmiljö behövdes utföras för att kommunicera vad i studien som avser med 

livsmiljö. Det visade sig att Vaxholms stads förklaring av livsmiljö i kommunens livsmiljömål 

var tillförlitlig i jämförelse med andra relevanta definitioner. Utöver det är förklaringen 

tillämpbar till studien då arbetets fokus var Vaxholms stad.  

 

Definitionen som används är: God livsmiljö är uppfyllelsen av ekologiska och sociala 

hållbarhetsaspekter. Att skapa en attraktiv kommun där folk vill bo, arbeta och leva. Med en 

klar definition av livsmiljö kan frågeställningen hur den marina besöksnäringen påverkar 

livsmiljön besvaras.  

Handlingsplan  

Studien visar på att tillväxten av den marina besöksnäringen är av betydelse för livsmiljön då 

det skapar arbetstillfällen och således god livsmiljö. Således bör kommunen, för att främja 

livsmiljön, arbeta för en god marin besöksnäring.  

 

Enkätundersökningen demonstrerar behovet för arbetet med en handlingsplan. Detta i 

kombination med att Bohuslän i sin handlingsplan framför att besöksnäringens intressen och 

förutsättningar bör tas i åtanke vid upphandlingar, uppdragsbeskrivningar och planering 

skapar ett gott argument för att Vaxholms stad bör skapa en handlingsplan för stöd till 

näringslivet. 

 

I en handlingsplan kan kommunen genomföra de övriga slutsatser som arbetet presenteras. 

 

En handlingsplan demonstrerar på vilket sätt kommunen och den marina besöksnäringen kan 

samarbeta mot en främjad livsmiljö och hur marina besöksnäringsverksamheter kan användas 

för att främja livsmiljö. 

Utnyttja attraktiva miljöer 

I studien återkom strategin att skydda och utveckla kultur- och naturmiljön för att skapa 

attraktivitet hos besökare. Kommuner kan på olika sätt arbeta för att främja en näring, så är 

även fallet för den marina besöksnäringen. Det är av stor vikt hur man arbetar med den marina 

besöksnäringen inte bara att det görs. De strategier som bäst påverkar miljön bör prioriteras 
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högre än andra. Kommunen bör, för att förse den marina besöksnäringen med bättre 

förutsättningar för tillväxt, bevara och utveckla värdefull natur- och kulturmiljö. Således för att 

maximera de positiva effekterna av en god kultur- och naturmiljö bör verksamheter såsom 

friluftsverksamheter, som erhåller direkta nyttor från god naturmiljö, utgöra den större delen 

av den marina besöksnäringen. Då dessa verksamheter erhåller störst nyttor från god 

vattenkvalitet har de största incitament att agera miljövänligt. 

 

Denna strategi beskriver ett sätt där arbete den marina besöksnäringen leder till en främjad 

livsmiljö. 

Tät bebyggelse 

Då Vaxholms stad har ett högt och ökande invånarantal existerar motiv till tät och effektiv 

bebyggelse inom kommunen. Tät bebyggelse leder till flera ekonomiska och sociala fördelar 

vilket positivt påverkar den marina besöksnäringen, social hållbarhet och den totala livsmiljön.  

Samlad internationell destinationsmarknadsföring 

Utifrån det arbete som utförts i projektet Ett enat Bohuslän anses den samlade internationella 

destinationsutvecklingen vara mer fördelaktig för områdets och verksamheternas attraktivitet. 

Det är i kommunens intresse, från ett livsmiljöperspektiv, att skapa en attraktiv kommun och 

en del av detta arbete är att kommunicera och marknadsföra kommunen på ett framgångsrikt 

sätt. Detta tillsammans med kommentarerna från Stefan Gustafsson demonstrerar Vaxholms 

stads behov för en storskalig samlad internationell destinationsmarknadsföring där kommunen 

leder arbetet (bilaga 1). Kommunen har en kommunal destinationsmarknadsföring men inte 

på en internationell nivå. Detta är ett exempel på hur samarbete mellan den marina 

besöksnäringen och kommunen leder till en främjad livsmiljö. 

Strategisk planering av vattenområden 

Värdefulla och användbara vattenområden kan skyddas genom planering. Detta lyftes av 

Gustafsson (bilaga 1). Marina naturreservat och användningsbestämmelse i detaljplanering 

av vattenområden är effektiva verktyg för att skydda både vattnets kvalitet och den marina 

besöksnäringen.  

Motivera hållbart deltagande 

Ett problem som uppstår när kommunen vill arbeta med verksamheter är att verksamheterna 

inte är villiga att delta. Detta kan bearbetas på flera sätt. Kommunen kan göra ett bättre jobb 

med att kommunicera de fördelar som deltagandet leder till. Kommunen kan införa ett 

“belöningssystem” genom till exempel ett “kommunens godaste verksamhet”-pris eller arbeta 

med att förse medverkande verksamheter med en etikett som representerar kommunens 

rekommendation. Detta besvarar frågeställningen om hur marina besöksnäringsverksamheter 

kan användas för att främja livsmiljön. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuer 

 

Eva Jernnäs 
Eva Jernnäs arbetar för Energi- och klimatrådgivningen i Vaxholms stad, är företagare och är 

ordförande för föreningen Företagarna Vaxholm. Jernnäs intervjuades den 31: a Mars 2017 i 

Vaxholms kommunhus.  

 

Jernnäs hade god kunskap om företagen och dess ägare. Det hon yrkade tyngst på var att ett 

enkelt och förståeligt språk används i enkäten. Även att frågorna som ställs ska vara väldigt 

konkreta samt att erbjuda företagen med exempel på vad som menas med varje fråga. Hon 

sa att många företag inte har tillräcklig kunskap för att begripa exakt vad som menas med till 

exempel ekologisk hållbarhet och att det istället kan vara bra att presentera konkreta frågor 

om till exempel verksamheternas hantering av avfall då det är mer begripligt och lättare att 

svara på.  

 

Jernnäs presenterade en lista med marina verksamheter från 2015. Denna används i den 

fysiska kartläggningen.  

 

Då endast en sorts marin verksamhet skulle fokuseras på i projektet existerade det ett behov 

av information om de olika sorterna av verksamheter som finns. Jernnäs föreslog att 

besöksnäringen skulle vara ett bra alternativ då dessa företag är mest benägna att delta i 

arbetet.  

 

När det kom till formatet på enkäten tyckte Jernnäs att det behövdes ett tydligt motiv för 

företagarna att delta i undersökning. Att det finns en återkoppling av projektet är av betydelse 

för företagarna, de vill se att arbetet “mynnar ut i något”. Jernnäs uppmanade att inte försäkra 

företagen att arbetet skulle initiera faktiskt ändring inom kommunen endast kartlägga 

verkligheten och utifrån denna data väcka förslag om potentiella åtgärder. Således för att 

skapa en återkoppling föreslog Jernnäs att det kunde utföras genom ett inlägg i den lokala 

tidningen WaxholmsLotsen.  

 

Mikaela Lodén 
Mikaela Lodén är Näringslivs- och Turistbyråansvarig i Vaxholms Stad samt 

destinationsutvecklare för Destination Vaxholm. Lodén intervjuades den 5:e April 2017 i 

Vaxholms Rådhus.  

 

Lodén håller i ett näringslivsseminarium fyra gånger om året där företagarna får möjligheten 

att diskutera olika ämnen som påverkar näringslivet. Lodén har således en god förståelse för 

företagarnas situation och för arbetet som utförs av näringslivsberedningen och 

destinationsbolaget Vaxholm. Även Lodén hade en lista med verksamheter. Listorna 

kompletterade varandra och båda används i detta projekt. Lodén är ense med Jernnäs om att 

besöksnäringen är ett intressant och realistiskt val av verksamheter.  
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Vid diskussion av olika mål som presenteras i Näringslivsstrategin från 2013 delade Lodén sin 

kunskap om hur relevanta målen var. Dessa mål används för att föreslå åtgärder i enkäten 

vilket företagarna sedan får ge sin åsikt om. Det visade sig att många av målen var av intresse 

för Lodén. Då enkäten inte kan vara för lång kommer endast de mål som dels skiljer sig från 

andra mål och dels är av störst intresse för näringslivsansvarige. 

 

Vaxholms Kanotsällskap 
En intervju utfördes med Vaxholms Kanotsällskaps ordförande Stefan Gustafsson den 9:e maj 

av detta år på Sjösportcenter Eriksö. Gustafsson är förutom ordförande för Vaxholms 

Kanotsällskap även Vice President, Strategy & Sustainable Business för Swedish Space 

Corporation (SSC) och styrelsemedlem för ett antal företag.  

 

Gustafsson beskrev verksamhetens karaktär som ideell med inslag av kommersiella drag. 

Detta då verksamheten tar betalt för tjänster och produkter. På grund av detta kan en bättre 

och mer tävlingsinriktad ideell förening bedrivas. Gustafsson ser denna kombination som 

väsentlig för verksamhetens framgång.  

 

Gustafsson tycker att marknadsföringen av Vaxholms stad är enormt viktig och anser att det 

finns mer att göra för att marknadsföra Vaxholm på ett framgångsrikt sätt. Destinationsbolaget 

Vaxholm arbetar på en för småskalig nivå anser Gustafsson. Han menar att marknadsföringen 

bör utföras med en mer storslagen strategi. Att Vaxholm ska fokusera på de stora unika 

attraktioner som drar besökare till kommunen och inte gräva ner sig i mindre problem inom 

det kommunala näringslivet. Fortsättningsvis anser Gustafsson även att det går att arbeta 

bättre med internationella kunder, som följd av kommunens unika möjligheter som besöksmål. 

 

Ett problem med kommunens verksamheters tillgänglighet via internet anser Gustafsson 

existera då han fått klagomål om detta. Han föreslår att kommunen ska sätta upp en hemsida 

där det enkelt går att kontakta Vaxholms verksamheter och enkel planera ett besök till 

kommunen.  

 

För Vaxholms Kanotsällskap existerar ett stort problem då samma vattenområde som de 

paddlar kanot i nyttjas av båtar som skapar oönskade vågor och utsätter medlemmarna för 

fara då de åker nära dem. Detta leder till att många avslutar sitt medlemskap. Gustafsson 

föreslår att vattenområdet från Erisksudde till Pålsundsbron bör bli ett marint naturreservat för 

att underlätta för ungdomar att paddla i dessa vatten.  

 

Gustafsson tror att vägen till en godare besöksnäring är genom att införa en tydlig vision för 

kommunens identitet. Tre huvudområden bör fokuseras på, där övriga verksamheter som inte 

kategoriseras som någon av de tre fokusområdena kan koppla sig till någon av dem.  

 

- Det gäller att hålla den potential som finns i Vaxholm, värna om kommunens unika tillgångar. 

Historien, med kastellet och övriga historiska miljöer. Sommaren, med bland annat 

centrumområdet. Och marint friluftsliv. Håller man dem som de unika delarna i Vaxholm 

kommer det här att bli bra, säger Gustafsson. 

 

Gustafsson diskuterade även möjligheterna för bland annat ett världsmästerskap inom kanot 

i Vaxholms stad. Att de resurser som behövs för att genomföra sådana evenemang är 
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finansiering och infrastrukturinvesteringar, kompetens, erfarenhet och personal kan 

Kanotsällskapet erbjuda enligt Gustafsson. 
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Bilaga 2: Enkät 
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