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Sammanfattning 

Karlstads skärgård är en unik plats, näst intill orörd med vacker natur och en plats med många 

möjligheter. Nyckelaktörerna i Karlstads kommun arbetar med att utveckla skärgården och de 

vill att skärgården ska finnas till som en plats för turism, men även för rekreation. Likasom att 

skärgården beskrivs som orörd är skärgårdsturism ett ämne som är relativt outforskat, speciellt 

i den bemärkelse vilka faktorer som påverkar utvecklingen snabbare framåt. Den här studiens 

syfte är att beskriva hur planeringen och marknadsföringen tillsammans med 

lokalbefolkningens identitet kring Karlstads skärgård har betydelse för turismutvecklingen. 

Det är en ny infallsvinkel på problemet i och med att vi har inkluderat lokalbefolkningens 

känslor och tankar kring skärgården som ett problem för den långsamtgående utvecklingen.  

Studien baseras på två kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med två av Karlstads 

nyckelaktörer som arbetar med att utveckla skärgården och göra den mer tillgänglig. En 

mindre enkätstudie har även genomförts där syftet var att ta reda på lokalbefolkningens 

åsikter och medvetenhet kring skärgården.  

Resultatet av studien visar på att den långsamma utvecklingen inte bara beror på dåliga 

resurser utan även för att en unik och orörd plats som Karlstads skärgård inte ska riskera att 

förstöras vid snabb förändring och utveckling. Lokalbefolkningen är inte fullt medvetna om 

vad skärgården har att erbjuda dem eller andra turister. Vilket beror på den marknadsföring 

som riktas från nyckelaktörerna till turisterna och på så vis kringgår lokalbefolkningen då den 

inte blir lika synlig för dem som om den hade varit direkt riktad till lokalbefolkningen. 

Genom det problemet har de även svårt att verka som ambassadörer för Karlstad och på så vis 

även snabba på utvecklingen av skärgården och dess turism. Denna studie kan ses som ett 

hjälpmedel för fortsatt turismutveckling där nya perspektiv bör tas in för att förändra och 

förbättra den pågående utvecklingen.  
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AB för att ni ställde upp på intervju. Vi vill även tacka alla de respondenter som svarat på 

enkäter till undersökningen. 

Avslutningsvis vill vi även ägna ett tack till vår handledare Lotta Braunerhielm, för det stöd 

och engagemang hon visat oss under våren 2012.  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsen, problembakgrunden och 

problemformuleringen som leder till uppsatsens frågeställningar och syfte. Avslutningsvis 

presenteras studiens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Karlstad och dess skärgård ligger i Värmland vid norra Värnens strand. Vänern är Sveriges 

största insjö och Europas tredje största sjö. Det finns tre landskap som omsluter Vänern - 

Värmland, Västergötland och Dalsland
1
. Skärgårdsturism är ett ämne som är relativt 

outforskat, ett ämne som vi tycker är intressant och spännande, eftersom att det skulle kunna 

vara en stor turistattraktion men som idag tyvärr inte fungerar som sådan. Skärgårdsturism är 

att besökare vistats i skärgården, det kan vara att åka båt eller utföra andra aktivitet i 

skärgården, det är en attraktion som kan utnyttjas av många. För att en attraktion ska bli 

populär och dra till sig turister så behöver även lokalbefolkningen veta om platsen. Det är 

även viktigt att invånarna känner en identitet till skärgården för att staden ska kunna förmedla 

den som en attraktiv plats. Uppsatsen riktar sig mot turismaktörer som främst arbetar med 

turismutvecklingen, men för att innehållet ska hållas intressant och förståligt för alla läsare 

förklarar vi kontinuerligt olika turistiska begrepp och förklaringar. 

Karlstad kommun som ligger i Värmland är en av Sveriges 25 största kommuner och har en 

befolkningsmängd på ca 84000 invånare
2
. Staden är känd för och marknadsför sig med Sola i 

Karlstad. Det vill säga Eva Lisa Holtz, som arbetade som värdshusflicka på 1700-talet i 

staden. Hon var alltid så go och glad vilket har lett fram till begreppet Sola i Karlstad och att 

värmlänningar alltid är goa å glade
3
. Karlstad är även känt för sitt hockeylag Färjestad BK

4
. 

Karlstad kommun försöker idag att även marknadsföra skärgården, med en förhoppning om 

att även skärgården ska kunna bli en attraktion för Karlstad och en plats som kännetecknar 

staden
5
.  

Karlstad skärgård är idag en plats som har utvecklats för båtägare. Det finns en bensinmack 

avsedd för båtar, en gästhamn med båtplatser, cykeluthyrning, duschar, tvättstuga och 

toaletter. Dessutom finns det möjlighet till förankring vid ett fåtal av naturhamnarna bland 

                                                 
1
 www.sportfiskeguide.se (2012-04-12) 

2
 www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/$all/B916CAA42AF0A291C1257433004210A3?open 

(2012-04-16) 
3
 www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/$all/160C6C53DF3F89EDC1257458002D615C (2012-04-

12)  
4
 www.farjestadbk.se/ (2012-04-16) 

5
 www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/($All)/EA904F4631AE431EC125795100492A79?Open 

(2012-04-16) 
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skärgårdens öar. I skärgården finns det båtuthyrning och det finns ett flertal platser som är 

iordningställda vandringsleder, badplatser och grillplatser
6
. Att skärgården ses som en orörd 

plats är att den inte är förstörd och exponerad. Den ser näst intill helt orörd ut, vilket kan bero 

på den låga besöksstatistiken
7
 som skärgården har. Det kan även bero på att stora delar av 

skärgården är naturskyddsområden. Karlstad kommun vill utveckla den norra 

Vänerskärgården till en mer tillgänglig plats för invånare och besökare. Det är den orörda 

naturen som lockar och attraherar
8
. Ett av kommunens framtidsmål är att bygga upp en marina 

i Karlstad som ska vara tillgänglig både för invånare och besökare. Förutsättningen för att fler 

båtar ska kunna trafikera Vänerskärgården, är att fler båtplatser byggs
9
. I dag finns det 15 

båtplatser för gäster i gästhamnen där Karlstad kommun är även hamnvärd
10

.  

Intresset till denna uppsats ligger i att Karlstads Skärgård är outnyttjad och att det är få som 

känner till att det finns en skärgård. Det vill säga den norra Vänerns skärgård, Karlstad 

kommuns skärgård. Det är en plats som, ur invånarnas tankar, helt bortglömt och otillgänglig 

trots att det är en plats som är otroligt vacker med öar, stränder, vandringsleder med mera. 

Skärgården är bortglömd i den bemärkelsen att det är relativt svårt att ta sig ut till 

skärgården
11

. Att skärgården ses som en otillgänglig plats ser vi som ett problem för 

turismutvecklingen i skärgården. Om inte invånarna tar sig ut till den vackra plats som 

kommunen och Karlstad har att erbjuda, hur ska platsen då locka dit turister? 

 

1.2 Problembakgrund 

Som tidigare nämnt så är Karlstad en plats som utvecklas, en plats där invånarna kan bo och 

trivas samt en plats för turism och rekreation. Med Karlstads alla förutsättningar men brist på 

utveckling inom vissa områden såsom skärgårdsmiljön och invånarnas brist på information 

om skärgården uppstår ett intressant forskningsproblem, flera frågeställningar uppkommer 

och det är de som ligger till grund för denna uppsats. 

 

 

 

                                                 
6
 Braunerhielm, L & Nilsson, M (2007)  

7
 Sammanställning av enkätstudie (2012-05-14) 

8
 www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/$all/B38796286A409C56C1257757004C0D71 (2012-04-

12) 
9
 www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/($All)/EA904F4631AE431EC125795100492A79?Open 

(2012-04-12) 
10

 www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/$all/0D591F5C0A43354FC12578770030B228?open 

(2012-04-12) 
11

 Braunerhielm, L & Nilsson, M (2007) 
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Turismutvecklingen i Karlstad 

Näringsdepartementet menar att turismen i Sverige är något som är värt att satsa på. Bara idag 

sysselsätter turismnäringen 160 000 personer och tillsammans med Svensk Turism AB har de 

tagit fram en strategi där målet är att fördubbla den turistiska konsumtionen till 500 miljarder 

kronor per år. Denna stora satsning kommer även att påverka Karlstad och hjälpa dess 

turismutveckling genom att staden är med och delar på de 60 miljoner kronor som regeringen 

satsar på utvecklingen av hållbara turismdestinationer och de insatser som görs för att stärka 

turismdestinationer
12

. Att både politiker och invånare engagerar sig i staden är viktigt för att 

staden ska kunna utvecklas, men det är dessutom viktigt att invånarna i staden är medvetna 

om vad som finns tillgängligt och även vill utnyttja stadens resurser. Marie Hallerfelt
13

 menar 

att turismen kommer att öka i takt med att strukturförändringar sker på marknaden och att det 

då kommer en ökad efterfrågan på aktiviteter, kunskapsinhämtning och upplevelser. Vilket i 

sin tur leder till större krav på starkare profilering. Att skärgården ses som en outnyttjad plats i 

Karlstad är inget nytt bland invånarna. För att kunna utveckla och göra skärgården till en plats 

för dagsturism krävs att invånarna känner en identitet till platsen och att platsen är tillgänglig 

– att platsen blir till en destination. Magnus Bohlin och Jörgen Elbe
14

 tolkar ifrån Svenska 

Akademiens definition av destination ”bestämmelseort eller avsändande till ort”
15

 att något 

är på väg till en bestämd plats, en rumslig rörelse. Utvecklingen av turismdestination kan då 

tolkas som utveckling av en rörelse till en bestämd plats, i denna studies fall en rörelse av 

besökare till Karlstads skärgård.  

 

Marknadsföra och sälja skärgårdsmiljö 

Idag så marknadsförs Sveriges skärgård av Visit Sweden
16

. Stockholmsskärgård är självklart 

något som turismföretagen lägger extra vikt på att marknadsföra, då det är en välutvecklad 

skärgård med bra förbindelser – även för de som inte har egen båt. Karlstad kommun
17

 

försöker idag att marknadsföra Karlstads skärgård bland annat via sin hemsida Karlstad.se. 

Genom att skapa, utveckla och förändra en turistprodukt är det möjligt att utveckla en 

destination. Att förbättra effektiviteten kan destinationer utvecklas till en plats som kan 

                                                 
12

 www.regeringen.se (2012-04-12) 
13

 Hallerfelt, M (2000) 
14

 Bohlin, M & Elbe, J (2011) 
15

 Bohlin, M & Elbe, J (2011) 
16

 www.visitsweden.com 
17

www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/($All)/EA904F4631AE431EC125795100492A79?Open 

(2012-04-12) 
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attrahera mera människor
18

. För att lyckas med detta behövs det från turismaktörer och 

entreprenörer som arbetar nära turismbranschen en kunskap om hur en attraktion eller plats 

kan marknadsföras och säljas, till flera olika genrer. Scandinavian Islands
19

 är ett EU-projekt 

som strävar mot att locka besökare till de Skandinaviska skärgårdarna. Det finns fler liknande 

samarbeten för att locka besökare till skärgårdarna i Sverige, men i och med att Karlstads 

skärgård inte ligger längs en kuststräcka utan i Europas tredje största insjö
20

 så räknas inte 

platsen in i dessa projekt. Karlstad måste istället finna ett annat sätt att marknadsföra och sälja 

sin skärgård, både till invånare och besökare.  

 

Invånarnas identitet 

Den uppfattningen som många av Karlstads befolkning har av skärgården är att det är en 

outnyttjad plats
21

. De flesta vet om att det finns öar runt om norra Vänerns kust, men de vet 

inte hur de kan ta sig ut till skärgården och det är många som inte vet vad den har att erbjuda. 

För att en plats ska bli till en destination krävs det att det finns en anknytning till platsen
22

, 

vilket är något som både Karlstad kommun och Karlstads turismentreprenörer behöver arbeta 

med. Platser där befolkningen inte känner stark identitet till och platser som ännu inte är 

kända destinationer behöver framställas med något extraordinärt, något oförglömligt som 

sticker ut från vardagen
23

, det krävs bra marknadsföring. Marknadsföring som lockar och gör 

att invånarna känner igen sig i platsen, invånarnas attityd behöver återspeglas i 

turismföretagens marknadsföring, så att lokalbefolkningen känner att de vill använda sig av 

platsen
24

.  Det finns ett projekt med att utveckla Karlstads skärgård som Karlstads kommun 

genomför och som har pågått under en längre tid, men som invånare och besökare inte har fått 

information om. Vi vill därför ta reda på vad invånarna i Karlstad vet om skärgården, vad de 

har för motiv att besöka platsen och vad de allmänt tycker och tänker om platsen. Karlstads 

kommun vill att skärgården ska fungera som en plats för turism, precis som skärgården i 

Stockholm, men tyvärr är Karlstads skärgård inte lika utvecklad med förbindelser, 

bebyggelser och andra infrastrukturella förnödenheter. Det finns en tydlig skillnad i antal året 

runt boende som påverkar förutsättningarna. Eftersom Karlstad just nu marknadsför 

skärgården som en fantastisk plats för turism, så behöver skärgården även vara tillgänglig för 

                                                 
18

 Hellerfelt, M (2000) 
19

 www.scandinavianislands.com/ (2012-04-12) 
20

 www.inlandsvagarna.com (2012-04-10) 
21

 Sammanställning enkätstudie (2012-05-14) 
22

 www.brandconversation.se/platsmarknadsforing/ (2012-04-12) 
23

 Hanefors,M & Mossberg,L (2007)  
24

 Bohlin, M & Elbe, J (2011) 
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just dagsturism. Karlstad kommun erbjuder båtbussar som kan ta besökare och invånare ut till 

en viss del av skärgården. Idag finns det vissa nödvändigheter och faciliteter ute i Karlstads 

skärgård, men de är inte tillgängliga för dem som ej äger eller har tillgång till egen båt. Med 

det vill vi poängtera att utan egen privat båt så är Karlstads skärgård otillgänglig, om Karlstad 

marknadsför skärgården och är villiga att satsa på att utveckla skärgårdens infrastruktur så den 

bättre passar till dagsturism, då är det väldigt viktigt att veta om det från besökarnas sida finns 

ett intresse av att besöka skärgården och vad deras motiv är för att besöka en skärgård som för 

många idag är gömd. Det finns en del tidigare forskning och texter om Norra Vänerns 

skärgård, bland annat så har Braunerhielm och Nilsson (2007) skrivit en rapport i uppdrag av 

ett Interreg projekt som handlar strategier och utvecklingen av norra Vänerskärgården. Det 

finns dessutom många kandidatuppsatser som tar upp stockholmsskärgård och dess utveckling 

och exportmöjligheter. Vi är därför tvungna att specialisera oss på ett mindre område, vilket 

är Karlstadsskärgård, då har vi avgränsat bort Hammarös skärgård och de andra kommunernas 

skärgårdar i Norra Vänern. Det vi tycker är ett outforskat ämne bland skärgården är att ta reda 

på om skärgården är redo för dagsturism och vad det finns för motiv av besökarna att åka ut i 

skärgården. Vi vill ta reda på hur Karlstads turismaktörer arbetar med att göra skärgården 

tillgänglig för dagsturism. Vi vill även ta reda på och förstå vad invånarna och besökarna i 

staden har för motiv för att resa ut i skärgården. Genom denna uppsats vill vi få reda på det 

specifika som visar på om Karlstads skärgård är redo för dagsturism. 

 

1.3 Problemformulering 

Genom ovanstående resonemang framgår det att dagsturism i Karlstads skärgård är ett 

outvecklat fenomen och outforskat. Tidigare forskning tar upp hur skärgården marknadsförs 

och framställs, men det finns inget skrivet som förtydligar eller utreder lokalbefolkningens 

dagsturism i skärgården. Det finns många aspekter av hur skärgårdsturismen ska kunna 

utvecklas, men vårt resonemang som lett oss genom uppsatsen är det att skärgården måste 

först attrahera lokalbefolkningen innan den kan attrahera turister och bli en turistattraktion. 

För Karlstad kommuns turismutveckling spelar skärgården en stor roll. Det är ännu en plats 

som är outforskad som har potential till att bli ett dragplåster till staden. Vi undrar hur stor 

betydelse turismaktörernas arbete med marknadsföring och destinationsutveckling kombinerat 

med invånarnas identitet till skärgården spelar roll i skärgårdens möjligheter till dagsturism. 

Behöver alla bitarna falla på plats för att skärgården ska vara redo för dagsturism?  

Detta resonemang har lett oss fram till våra frågeställningar: 
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1. Hur arbetar Karlstads turismaktörer med att göra skärgården tillgänglig för 

dagsturism? 

2. På vilket sätt spelar lokalbefolkningens identitet till skärgården roll för 

turismutvecklingen?   

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera planeringen, marknadsföringen och identiteterna kring ett 

fenomen, dagsturism i Karlstads skärgård. Med uppsatsen vill vi visa på hur invånarnas 

identitet och känsla för skärgården spelar roll i fortstatt arbete med turismutveckling.  

 

1.5 Begreppsförklaringar 

Begreppsförklaringarna nedan är framtagna utav oss och beskriver vad orden har för innebörd 

i denna studie.  

Turist: Avser person som är på besök med övernattning, fast bosatt på annan ort. 

Lokalbefolkning: Avser personer som är bosatta i Karlstad kommun. 

Turismaktörer/Nyckelaktörer: Avser kommunen och entreprenörer som arbetar med turism. 

Dagsturism: Avser besök i skärgården över dagen, utan övernattning, av turister och 

lokalbefolkning. 

Platsidentitet: Avser den identitet som lokalbefolkningen känner för en plats. 

Skärgård: Avser samling av skär, holmar och öar omgivet av vatten.  

Marknadsföring: Avser det säljande och upplysande arbetet från turismaktörerna.  

Turism: Tillväxtverkets definition från tidigare Turismdelegation: Turism omfattar 

människors aktiviteter när de reser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för 

fritid, affärer eller andra syften
25

 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fem huvudkapitel med tillhörande underkategorier;  

Inledning - Där beskriver vi först en bakgrund till uppsatsen, vad som inspirerat oss till att 

välja just skärgårdsturism och de problem som finns kring ämnet. Sedan följer en 

problembakgrund där vi beskrivit vad som lett oss fram till uppsatsens huvudproblem. 

                                                 
25

 Turistdelegationen (1995) 
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Därefter redovisas problemformuleringen och uppsatsens frågeställningar som ett resultat av 

tidigare delar. Sedan kommer uppsatsens syfte. För att underlätta fortsatt läsning kommer 

sedan dispositionen som en beskrivning av uppsatsens olika delar och upplägg.  

Metod - Metodkapitlet inleds med redogörelse för den tidigare forskning som finns om 

ämnet, därefter vår vetenskapliga ansats och kunskapssyn. Därefter följer ett kapitel om vår 

informationsinsamling, där redogörs vilka metoder vi använt oss av för att genomföra studien. 

Nästföljande kapitel består av hur tillförlitlig och giltig vår undersökning är, dess validitet och 

reliabilitet. Därefter följer ett kapitel om bearbetning och analys, där vi redogjort för hur vi 

bearbetat de olika teoretiska och empiriska delarna efter uppsatsen teman. Efterföljande 

kapitel beskriver vad vi önskar med uppsatsen, vår kunskapsproduktion. Efter det kommer ett 

kapitel där vi redogör för källkritik.  

Teori, Empiri & Analys - I denna del av uppsatsen har vi valt att inte följa det traditionella 

sättet att lägga upp uppsatsen delar och innehåll. Vi har valt att efter uppsatsens teman skriva 

tre kapitel om var tema. Förstkommande är Dagsturism ur ett teoretiskt perspektiv, där vi 

redogör för vår teoretiska ansats till temat dagsturism, efterföljt av dagsturism ur 

nyckelaktörernas perspektiv som behandlar empirin under samma tema. Sist i den första av de 

tre delarna kommer en analys av dagsturism som behandlar temat dagsturism i relation teori 

och empiri. Nästa kapitel behandlar uppsatsens andra tema Marknadsföring ur ett teoretiskt 

perspektiv. Denna del är då den teoretiska delen av uppsatsens andra tema, efterföljt av temats 

empiri marknadsföring ut nyckelaktörernas perspektiv. Sedan kommer analys av 

marknadsföring. Den första delen i det tredje kapitlet behandlar uppsatsens tredje tema 

identitet ur ett teoretiskt perspektiv, efterföljt av empirin kopplad till samma tema identitet ur 

lokalbefolkningens perspektiv. Därefter följs en analys av identitet.  

Resultat & Slutsats - Efter tidigare kapitel sammanfattas här de tre tidigare analyserna med 

varandra för att ge en helhet av studiens resultat. Resultatet leder läsaren sedan in på studiens 

slutsatser.  

Diskussion - Här kommer en redogörelse och diskussionspunkter som vi kommit på under 

uppsatsens gång. Vad vi känner för resultatet av studien och vad arbetet fört med sig för 

funderingar.  

För att förtydliga dispositionen följer på nästa sida en dispositionstabell: 
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2. Metod 

I metodkapitlet redogörs det först för den tidigare forskningen då det är relevant för resten av 

vår studie och kunskapsproduktion. Därefter följer vårt vetenskapliga förhållningsätt, 

ansatser och vilka kunskapssyner som präglat uppsatsen. Därefter följer stycken om validitet 

och reliabiliteten av uppsatsen, bearbetning och analys metoder. Vi redogör därefter för vår 

kunskapsproduktion och avslutar sedan med källkritik. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Som vi försökt belysa i inledningen av uppsatsen så är vårt val av uppsatsämne baserat på den 

problematik som finns kring Karlstads skärgård och bland annat dess outvecklade 

infrastruktur. Innan vi började med studien så var vi tvungna att ta reda på vad som tidigare 

skrivits inom ämnet och det visade sig att det är ett ämne som många är och har varit 

intresserade av. Genom att förstå vad tidigare undersökningar har lagt fokus på ville vi rikta 

denna studie mot en ny infallsvinkel angående skärgårdsproblemet i Karlstads kommun. Lotta 

Braunerhielm och Mats Nilsson har via Karlstads universitet skrivit en forskningsrapport via 

ett Interreg projekt
26

, Strategier för utveckling av Vänerns skärgård. Rapporten är en del av 

ett Interreg projekt där 10 Europeiska länder varit med. Huvudsyftet med hela projektet var att 

utveckla Europas kanaler och vattenvägar för turism, rekreation och kulturarv. Sveriges del i 

projektet bestod av Värmland, en del som delfinansierats av Länsstyrelsen Värmland, för att 

från utgångspunkter i kommunala utvecklingsplaner och tidigare EU-projekt kunna föreslå en 

framtida utvecklingsplan för turismen kopplad till vattenvägarna i norra Vänerns skärgård. 

Rapporten har belyst problem såsom att skärgården i Karlstad inte är tillräckligt utvecklad 

infrastrukturellt för att kunna erbjuda turism i dess former som flera andra svenska skärgårdar 

kan. Det finns till exempel ingen möjlighet att gå i land och bo på hotell eller äta på 

restauranger i skärgården, dessutom menar de på att Karlstad gästhamn är allt för liten, enbart 

15 platser, för att kunna ta emot turister. I rapporten har de tagit fram förslag på vad som 

krävs för att skärgården ska kunna bli den plats för turism som intressenterna, både 

lokalbefolkning och nyckelaktörer, hoppas på. Värmdö kommun har även de skrivit en 

liknande rapport som Braunerhielm & Nilssons, som behandlar Värmdös förutsättningar för 

utveckling av deras skärgård med fem huvudöar. Rapporten tar upp vilka mål kommunen har, 

rekommendationer och utgångspunkter som finns för att kunna utveckla kommunen till en 

mer levande skärgårdsmiljö
27

. Ännu ett liknande arbete har Stockholm Visitor Board med 

                                                 
26

 Braunerhilem, L & Nilsson, M (2007)  
27

www2.varmdo.se (2012-05-10) 
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samverkansparter
28

 genomfört. Deras arbete grundar sig i en projektplan för utveckling av 

besöksnäringen i Stockholmsskärgård. Nästan alla skärgårdskommuner arbetar med att 

utveckla sin skärgårdsmiljö, göra den mer tillgänglig och mer attraktiv för besökare. 

Rapporter och artiklar om dess utveckling och deras strategiplaner är inget ovanligt. Det finns 

förutom skärgårds-strategiplaner flera kandidatuppsatser skrivna av studenter vid Sveriges 

universitet och högskolor som även de behandlar och lyfter fram problem kring svenska 

skärgårdar. Alexander Nygren och Emil Svenningsson skrev 2011 en kandidatuppsats om 

Karlstads skärgård
29

. Deras syfte med uppsatsen var att belysa varugörandet av Karlstads 

skärgård till en turistisk produkt. De ville granska vilken bild av skärgården som Karlstad 

förmedlade till sina besökare. I uppsatsen belyser även Alex och Emil att skärgården saknar 

grundläggande infrastruktur och samarbete mellan intressenter. De belyser även att 

utvecklingen av skärgården till en turistisk produkt går långsamt. Det finns många 

infallsvinklar på skärgårdsfenomenet och dess problematik. En infallsvinkel som gjort av 

Rosemarie Ankre
30

 vid Mittuniveritetet riktar sig mot besökarnas aktiviteter och attityder till 

kustområden i Luleås skärgård. Den rapporten behandlar vad besökarna har för motiv till sina 

resor till skärgården och även besökarnas inställning.  Det finns många artiklar skrivna om 

Karlstads skärgård, artiklar där de vill visa hur vacker skärgården är, vad det finns att göra, till 

exempel ö-luffa i skärgården
31

, åka räkkryss
32

 och kolla på naturen
33

. Tidigare studier har 

alltså lagt mycket fokus på utvecklingen av skärgården och planering inför dess framtid. Vår 

nya infallsvinkel på problemet blev att lägga fokus på lokalbefolkningens identitet kring 

fenomenet, att ta reda på hur de kände för platsen som finns nära och relativt tillgänglig för 

dem. Detta för att få en bra grund till det fortsatta arbetet med att utveckla Karlstads skärgård. 

Att skärgården kan utvecklas till en besöksplats för turister och lokalbefolkningen, även att 

Karlstads skärgård kan bli en fantastisk plats med högt turistantal. Den närmsta infallsvinkeln 

som tidigare forskats om som kan jämföras med denna studies syfte är Ankres
34

 infallsvinkel 

på besökarnas aktivitet och attityd i Luleås skärgård. Syftena från de båda studierna skiljer sig 

åt genom att Ankres studie riktar sig mot aktiviteter och attityder medan denna studies syfte 

behandlar lokalbefolkningens identitet till skärgården. 

 

                                                 
28

 www.nacka.se (2012-05-10) 
29

 Nygren, A & Svenningsson, E (2011) 
30

 Ankre, R (2005) 
31

www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/($All)/FDA8225BA208E47FC12579E2004605AC?Open 

(2012-05-08) 
32

 www.destinationkarlstad.se (2012-05-08) 
33

 www.varmland.se (2012-05-08) 
34

 Ankre, R (2005) 



 

15 

 

2.2 Ansats 

Hermeneutisk vetenskapsteori 

Vi har en hermeneutisk vetenskapssyn under arbetet med denna uppsats. Molander
35

 beskriver 

hermeneutik som tolkningslära eller förståelselära. Utifrån detta perspektiv betyder det att alla 

betraktelser vi gör tolkar vi efter en kulturellt given förförståelse. Denna beskrivning ställer vi 

oss bakom då vi anser att det är viktigt att hela tiden komma ihåg att även om vi försöker 

ställa oss helt blanka till en företeelse så tolkar vi det olika beroende på vad vi har för tidigare 

kunskap eller känsla. Vår förförståelse för skärgården och turism gör att vi tolkar det 

annorlunda än någon som inte har någon kunskap alls om ämnet. En förförståelse som vi har 

tagit med oss in i arbetet med studien är vår syn på lokalbefolkningen och skärgården, att vi 

sedan tidigare har uppfattningen att lokalbefolkningen anser att skärgården är otillgänglig. 

Denna förförståelse kan bidra till att studien riktas annorlunda mot vad den hade gjort om vi 

hade kunnat vara helt objektiva i arbetet.  

Den deskriptiva metoden är en metod som senare knöts an till hermeneutiken. Den gick ut på 

att beskriva och betona förståelsen av enskilda fenomen och människors handlande. När den 

deskriptiva metoden knöts an till hermeneutiken av Max Weber (1864-1920) blev den en del 

av den ”tolkningsteori för alla former av texter … samt mänskligt beteende”
36

 som idag 

kännetecknar hermeneutiken. Denna uppsats har följt en process i form av den hermeneutiska 

cirkeln, vilken går ut på noggrann analys av en text eller ett fenomen. En helhet kan inte 

förstås utan att det finns en förståelse för detaljerna som utgör helheten, inte heller kan en 

förståelse ges för detaljerna utan en helhetsförståelse
37

. Detta betyder att enskilda företeelser 

kan sättas i sitt sammanhang och efter det förstås helheten bättre, genom att förstå helheten 

bättre ger det även de enskilda delarna en annan mening
38

. Denna cirkel beskriver den process 

arbetet bestått av där vi angriper uppsatsens syfte från olika håll, både från turismaktörernas 

håll och lokalbefolkningen håll, allt eftersom vi får bättre förståelse från den ena sidan ger det 

oss en annan bild av den andra.  

Vi förhåller oss även till ett icke-positivistiskt synsätt under arbetets gång. Vi menar att vi 

som observatörer inte kan ställa oss bortom fenomenet vi undersöker. Vår närvaro kommer att 

                                                 
35

 Molander, J (2003)  
36

 Molander, J (2003) citat s 166 
37

 Molander, J (2003) 
38
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påverka resultatet vår undersökning ger. Vi är inte heller helt fast styrda av val av metod utan 

anpassar oss efter situationen
39

. 

Induktiv ansats 

När en forskare angriper ett ämne induktivt så menar Teorell & Svensson
40

 att forskningen 

går från empiri till teori, forskaren använder sig av empiriskt material för att generera teorier. 

Molander
41

 skriver att motsatsen till induktiv är deduktiv och det går ut på att testa befintliga 

teorier i empirin. Ett induktivt angreppssätt blev ett självklart val i denna studie då det inte 

fanns så mycket skrivet och forskat om just uppsatsens frågeställningar och det finns en brist 

på teorier inom ämnesvalet. Studien baseras på eget insamlat material som sedan tolkas med 

hjälp av befintliga teorier för att analyseras till slutsatser och nya teorier.  

Det induktiva angreppssättet är en process som enligt Teorell & Svensson
42

 börjar i den 

obesvarade verkligheten, vilket även denna studie gjort. Arbetet började med att vi satte oss in 

i tidigare forskning och kom fram till att det fanns en del skrivet om turism och utveckling i 

Karlstads skärgård, men att det fanns brist på information angående lokalbefolkningens syn 

och identitet till skärgården. Vi valde då bort den deduktiva ansatsen och bestämde oss för att 

en induktiv ansats passade vår studie bäst då vi själva var tvungna att samla empiri för 

tolkning och teoribildning.  

Kvalitativ ansats 

En kvalitativ ansats i en studie betyder enligt Bell
43

 att forskaren är intresserad av att förstå 

och förklara ett fenomen, exempelvis hur människor upplever sin värld. Ena frågeställningen i 

denna studie ämnar att besvaras med kunskapssyftet att förklaras och förstås; Hur arbetar 

Karlstads turismaktörer med att göra skärgården tillgänglig för dagsturism? Metoder som 

ofta lämpar sig vid en kvalitativ ansats är intervju och observation, frågeställningen ovan 

ansåg vi besvaras bäst genom intervju(er) av turismaktörer i Karlstad. Den kvalitativa 

ansatsen och intervjuer ger frågan större möjlighet till en djupare förståelse menar 

Björklund
44

, än om frågan angripits kvantitativt. Ett kvantitativt angreppssätt hade därför gett 

oss mer generella slutsatser än vad vi ämnat för studien
45

. 
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Enligt Ekengren & Hinnfors
46

 är ett induktivt angreppssätt ett sätt att hjälpa forskaren att 

forma och förstå empirin genom tolkningar, datainsamlingen, som kan ge hjälp för att 

forskaren ska kunna söka förståelse. Så efter att datainsamlingen skett tolkade vi 

forskningsområdet och den verklighet som genererats genom olika teorier.  

Bell
47

 skriver att det finns många forskare som använder sig av både kvalitativa- och 

kvantitativa angreppssätt. Det betyder alltså inte att forskaren måste hålla sig till en och 

samma metod utan det går att komplettera de båda eftersom de har olika starka och svaga 

sidor som passar in i olika kontext. Även Björklund och Paulsson
48

 håller med om detta 

konstaterande och bemärker att i det i slutändan är det praktiska tillvägagångssättet som avgör 

vilken information forskaren får. 

Kvantitativ ansats 

Kvantitativa studier omfattar enligt Björklund & Paulsson
49

 forskning där informationen kan 

mätas och därefter tolkas, lämplig metod för att erhålla informationen med en kvantitativ 

studie är att genomföra en enkätundersökning och som vi har valt att genomföra på ett urval 

av lokalbefolkningen i Karlstad. På så vis har vi möjlighet att få fler svar av 

lokalbefolkningen än om vi hade genomfört intervjuer med var och en då intervjuer är 

betydligt mer tidskrävande än en enkät. Bell
50

 menar att det är vanligt att forskare samlar in 

fakta och information för att sedan studera relationerna mellan uppsättningarna av fakta. 

Ansatsen ger en förklarande bild av samhället och de fenomen som studeras. Då vi kan snabbt 

se svaren från enkäten och kan dra slutsatser om hur lokalbefolkningen tycker och vad de har 

för åsikter. 

 

2.3 Informationsinsamling 

Den primärdata det vill säga den data som samlats in i syfte att användas i den aktuella 

studien
51

 vi har använt oss av är intervjuer och enkäter. Vi har valt respondenter till intervjuer 

genom att analysera våra frågeställningar, vem det är som arbetar för turismbranschen. De 

turismaktörer som vi till en början hade för avsikt att komma i kontakt med var Karlstad 
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kommuns turistbyrå, för att det är dem som vi tror sitter med mycket information om 

Karlstads skärgård och dess turismutveckling. Vi var även intresserade av att komma i 

kontakt med olika entreprenörer ifrån den privata sektorn som arbetar med turism och 

Karlstad skärgård. Tidigt i arbetets gång fick vi kontakt med Nina Höjdefors, som arbetar som 

turismchef på Karlstad turistbyrå
52

 och med Robert Sundqvist, VD på Solstaden sjöfart
53

. 

Med Nina Höjdefors bokade vi in en personlig intervju som kom att utföras på hennes 

arbetsplats vid turistbyrån. Med Robert Sundqvist valde vi att genomföra en intervju via e-

post då det passade honom och oss bäst på grund av olika scheman. Vi skrev frågorna i e-post 

och han valde att svara under frågorna. Det kan ha påverkat svaren då vi inte kunde utveckla 

frågorna så att dem blev mer tydliga.  

Vi har använt oss av enkäter för att ta reda på vad lokalbefolkningen kan och vet om Karlstads 

skärgård. Arbetet för att ta fram rätt sorts enkät som passar vår studie bäst var en process då vi 

först var tvungna att bestämma målgrupp för enkäten. Vi har diskuterat och föreställs oss 

vilken målgrupp som skulle passa vår studie bäst. Vi kom fram till att målgruppen som passar 

bäst är personer i åldrar mellan 18-40 år, både kvinnliga och manliga som är bosatta i 

Karlstad. Denna målgrupp valde vi för att det ger oss en bredd av respondenter med 

förhoppningsvis bra spridning av grupper i samhället. De har dessutom den åldern så att de 

kan komma att ha möjlighet till att uppleva förändringar på lång sikt inom skärgårdsturismen. 

I tidigare forskning är det ingen som valt att motivera målgrupp på samma grund som vi har. 

Stödet vi tar i vårt val av målgrupp ligger i att det är en bred grupp, som kan representera 

stora delar av samhället. Vilket är viktigt för att inkludera större delen av lokalbefolkningen 

genom representanter av olika samhällsgrupper. Arbetet med att ta fram rätt frågor både till 

enkäten och intervjuerna bestod mycket av att försöka tematisera våra frågeställningar. Vilket 

resulterade i tre teman dagsturism, marknadsföring och identitet, som inspirerade oss i arbetet 

med frågeframtagningen. Att den empiriska delen av studien skulle följa dessa tre teman var 

viktigt för att vi sedan på bästa vis skulle kunna analysera vår empiri.     

  

Tidigt i uppsatsarbetet funderade vi på vilka personer som skulle kunna vara intressanta för 

oss att få kontakt med. Vi ville ha personer som kunde ses som nyckelaktörer – intressenter 

för skärgårdsturismen i Karlstad. Nina Höjdefors på Karlstadsturistbyrå var en av personerna 

som vi ville genomföra en intervju med. Även någon ansvarig på Solstaden sjöfart och 

                                                 
52
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Vänerservice ansåg vi skulle vara aktuella. Tyvärr fick vi inget svar från Vänertjänst. Vi 

kontaktade även Linda Larsson på Kultur och Fritidsnämnden, men efter en kortare e-

postkontakt kom vi gemensamt fram till att genom att få en intervju med henne skulle hennes 

svar till vår intervju riktas mer åt det politiska hållet vilket vi inte menade var syftet med 

studien. De personer som vi senare kom att genomföra intervjuerna med var:  

Nina Höjdefors – Turismchef på Karlstads turistbyrå.  

Robert Sundqvist – VD och befälhavande på Solstaden sjöfart AB 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer, en form av informell 

intervju som styrs av respondentens svar och reaktioner
54

. Innan intervjun tog den form vi 

slutgiltigen använt oss av genomförde vi så kallade preliminära intervjuer, testintervjuer på 

personer för att ta fram olika relevanta teman och testa frågor för att se vilka som passar bäst 

för den huvudsakliga intervjun
55

. Efter de preliminära intervjuerna sammanfattade vi de bästa 

frågorna. Frågorna var alltså förberedda innan intervjun och följde ett visst tema, men under 

intervjuns gång valde vi att låta respondenten säga vad som den ansåg intressant medan vi 

enbart styrde så att intervjun fortfarande följde ämnet, alltså genomfördes en fokuserad 

intervju
56

. Under detta arbetes gång har vi varit noga med att även om entreprenörerna fått 

olika följdfrågor så ska frågorna följa samma tema
57

. Men vi valde att inte ställa några 

följdfrågor till Solstadens Sjöfart då vi tyckte att han hade svarat bra och utförligt.  Under den 

personliga intervjun valde vi att skriva ner svaren. Vi har alltså valt att inte banda 

intervjuerna, eftersom det kan bidra till att respondenten känner mer press och vi ville ha en 

mer avslappnad intervju
58

. Vi ansåg att detta var den bästa lösningen då vi är två personer som 

tillsammans genomför intervjun och då kan vi enkelt komplettera varandra så att inget missas.      

 

Vi har använt oss av en enkätstudie där syftet var att ta reda på lokalbefolkningens 

medvetenhet om skärgården. Enkäten valde vi att utforma på sådant vis att frågorna varierade. 

Vi gjorde en blandning av öppna frågor, alternativfrågor, och kategorifrågor. Med öppna 

frågor så förväntar vi oss ett svar som är lite längre där respondenten får svara med egna ord. 

Alternativfrågor är när respondenten får välja mellan olika alternativ för att svara på frågan. 

Ska respondenten svara på sin ålder är de en typ av kategorifråga, de finns bara ett svar som 

stämmer. Rangordningsfrågor är frågor där respondenten svarar genom att rangordna olika 
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saker till exempel ett till fem
59

. Vi har tagit stöd och inspiration från ETOURs studie om 

Luleås skärgård där de genomför en enkätundersökning för att te reda på besökare och dess 

attityder till Luleås skärgård
60

. Stödet vi tagit bestod av att jämföra deras 

informationsinsamling med vår och hur deras studie gick till väga för att få tips och idéer till 

vår studie. En enkätstudie är ett bra alternativ till informationsinsamling då det ger många 

svar relativt snabbt och billigt vilket passade oss bra under vår tidspress till studien. Som 

tidigare nämnt så genomfördes en urvalsprocess då målgruppen för enkätstudien fastställdes, 

både män och kvinnor i åldrar mellan 18-40 år. På grund av studiens omfattning och 

tidsaspekt valde vi att begränsa antalet svarspersoner till 30 stycken. Antalet svarspersoner 

motiverar vi genom att vi ansåg att vi fått tillräckligt med svar på enkäterna så det visade sig 

att de flesta svarade samma sak. Fler svar tror inte vi hade påverkat studiens resultat. Dock är 

vi väl medvetna om de begränsningar och det möjligen skeva resultatet detta kan ge. 

Enkätundersökningen gick till på så vis att vi först skrev en enkät på 15 frågor. Till vår hjälp 

hade vi en utomstående person som var med när frågorna formulerades så att frågorna även 

skulle förstås av personer som inte är lika insatta i ämnet som vi. Den första enkäten lät vi 

sedan några vänner svara på för att se om den var tillräckligt bra för att kunna användas i 

studien. Dock visade det sig att enkäten var konstigt formulerad och det var frågor som inte 

passade in i studiens syfte. Vi skrev sedan om enkäten till det bättre och fick sedan 30 

respondenter från vår utvalda målgrupp att svara på enkäten som delvis delades ut på 

Karlstads universitet till personer som var bosatta i Karlstad kommun. Enkäten delades även 

ut utanför en mataffär i västra Karlstad. Vi ansåg att det var viktigt för oss att använda så 

mycket primärdata som möjligt, eftersom det är den data som är till först och främst ämnad 

till denna studie. Men för att komplettera med teoriansats till uppsatsen har vi även använt en 

del sekundärdata. Data som alltså inte insamlats till syfte för den aktuella studien, men som 

ändå kan vara till användning till studien
61

. Den sekundärdata som vi använt oss av består av 

tidskrifter, artiklar och litteratur som berör Karlstad och dess skärgård, men även 

skärgårdsturism generellt.  
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2.4 Bearbetning och analys 

Som vi tidigare skrivit i dispositionen över uppsatsen så följer uppsatsen tre olika teman, 

dagsturism, marknadsföring och identitet. Dessa teman återkommer i uppsatsens alla delar. 

Efter vi avslutat enkätundersökningen och intervjuerna så sammanställde vi svaren utifrån de 

teman som frågorna kategoriserats till. Sammanställningen av intervjuerna gick till så att vi 

jämförde frågorna och eventuella följdfrågor från de båda intervjurespondenterna och delade 

upp dem i kategorier efter teman. De teman som täcktes av intervjuerna var då dagsturism och 

marknadsföring. Dessa teman är de som vi valt att ta reda på nyckelaktörernas tankar och 

perspektiv om. Sammanställningen av enkäterna gjordes på liknade vis som 

intervjusammanställningen. Vi delade upp frågorna efter de kategorier och teman som 

frågorna gett svar på. Detta arbete gick relativt snabbt då vi redan när vi formulerade enkäten 

tänkte på att kategorisera frågorna efter våra olika teman. När alla enkäter var insamlade 

började vi med att sortera dem, efter de olika svarsalternativen som fyllts i och de olika teman 

som fanns med i enkäten. De tematiseringarna som enkäterna sorterades efter följde våra tre 

teman i studien, dagsturism; Respondenterna hade besökt skärgården, om de hade åkt med 

båtbussen. Marknadsföring; om respondenterna hade tagit del av någon information om 

Karlstads skärgård och/eller båtbussarna och varifrån de hämtat informationen. Identitet; 

Frågorna kring vad de tyckte skärgården saknade, om de har något intresse av att besöka 

skärgården. Beroende på hur enkätrespondenterna svarade på frågorna utläste vi om det fanns 

någon känslomässig koppling till skärgården ifrån deras svar. Svaren på de olika frågorna 

kunde då jämföras och sammanställas till sina teman för att sedan analyseras i relation med 

teorin.  

När sammanställningen och uppdelningen av respondenternas svar från enkäterna och 

intervjuerna var klara började vi analysarbetet. Vi har valt att lägga upp uppsatsen på ett icke-

traditionellt sätt, vilket gjorde att analysen var tvungen att bearbetas i flera steg. Till en början 

analyserade vi det empiriska materialet var för sig, sedan analyserades det empiriska 

materialet tillsammans med varandra utifrån de tre teman som följt studien. Den analysen 

bearbetades sedan i relation till teorierna och dess tre teman, vilket gav ett slutgiltigt resultat 

och en slutsats.  
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2.5 Tillförlitlighet och giltighet 

En kvalitativ undersökning grundar sig mycket i forskarens tolkningar
62

, vilket kan bidra till 

att tillförlitligheten, reliabiliteten, i kvalitativa undersökningar inte kan lovas vara särskilt hög, 

det vill säga att tolkningarna som forskaren gör inte måste vara riktigt och uppenbara
63

. Bell 

menar även att reliabiliteten i en kvalitativ undersökning som baseras på intervju kan vara låg 

på grund av de omständigheter som finns runt respondenten, denne kan nyligen ha blivit 

påverkad av att verkligheten i sin omgivning konstant förändras och det bidrar till att 

respondentens uppfattning om tingen varierar beroende på när undersökningen tagit rum
64

. 

För att säkerställa att respondenten samtycker med vår tolkning av svaren från intervjuerna 

erbjöd vi oss att skicka tillbaka vår sammanställning av intervjun så att respondenten hade 

möjlighet att säga om vi tolkat svaren som var menat. Att vi genom hela studien försökt att 

vara så objektiva som möjligt har varit viktigt för att studien inte skulle bli riktad eller 

missvisande.  

Giltigheten, eller validiteten som det även kallas, är ett mått på om studien mäter det som den 

var avsedd för att mäta
65

, det vill säga om relevansen av den verklighet som undersökts är till 

för studiens syfte. För att hålla en hög validitet i undersökningen valde vi att under 

intervjuerna låta respondenterna tala fritt om frågorna, de kom ibland lite långt ifrån själva 

frågan men höll sig ändå inom temat. Det tillvägagångssättet valde vi för att då är det de valda 

respondenterna som med sin kunskap förmedlar den verklighet vi vill undersöka. Detta 

tillsammans med att säkerställa att sekundärdatan höll sig inom ramen för temat gjorde att vi 

ansåg att validiteten var tillräckligt hög för att studien ska vara giltig.   

Felkällor är något som vi har varit medvetna om under studiens gång, men för minimera 

felkällorna så har vi varit noga med vår källgranskning. Både genom att granska de 

sekundäradata på dess källor och innehåll, och genom att försöka vara objektiva till den 

primäradata som insamlats. Dock vet vi om att genom våra tolkningar av data och brist på att 

kunna vara helt objektiva även kan ha påverkat det sammanfattande materialet till studien.  
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2.6 Kunskapsproduktion 

När vi skulle välja ämne till vår uppsats så ville vi båda skriva om den outnyttjade skärgården 

som finns i Karlstad. Då vi anser att det är ett intressant ämne som gynnar både kommunen 

och turismen i Karlstad. Vi vill kunna bidra med information om hur lokalbefolkningen 

känner till och upplever skärgården. Om hur detta då kan bidra till en ökad informations 

utvecklig inom turismnäringen i Karlstad skärgård. Vi har varit i kontakt med Nina Höjdefors 

som är turismchef i Karlstad och gjort en personlig intervju med henne för att få se hur 

kommunen jobbar med utvecklingen i skärgården. Nina var väldigt positivt till vårt val av 

ämne då hon tycker detta är intressant och att just studenter som också upplever detta som ett 

problem att skärgården inte utnyttjas. Nina bidrog med hennes åsikter om varför det tar sådan 

lång tid med utvecklingen i skärgården och ökat på vårt informations förråd inom valt 

studieämne. Vi har gjort en intervju via e-post med Robert Sundqvist som är VD på 

Solstadens sjöfart för att kunna få information om hur de privata aktörerna ser på skärgården. 

Även han är av utvecklingen av skärgården.  

Efter att vi har gjort vår datainsamling i form av enkäter bland lokalbefolkningen i 

skärgården, fick vi en förståelse om hur mycket marknadsföring av destinationer påverkar 

människors intresse. Ur det vetenskapliga synsättet vill vi kunna bidra med svaren från våra 

enkäter att det finns ett intresse från lokalbefolkningen men att de inte är medvetna om hur de 

ska gå tillväga. Med detta så kan det bli ett startfält om vart kommunen och aktörerna ska 

börja någonstans för att kunna få den utvecklingen de vill. Vi vill att det ska framgå att 

studien riktar sig mot turismens och lokalbefolkningen intresse och för att kunna skapa en 

utvecklad intressant skärgård. Så vi vill med vårt resultat att de kan leda vidare till ytligare 

information och att det blir en fortsatt forskning om Karlstads Skärgård.  

 

2.7 Källkritik 

Vi är medvetna om att vårt val av metoder kan påverka resultatet men vi anser att det är 

relevanta för att uppnå studiens syfte. Då vi har valt att använda oss av en intervju via e-post 

och personligintervju, har vi i efterhand reflekterat över att vi fick ut mer av den personliga 

intervjun än den via e-post. Vi kan alltid ifrågasätta oss om vi skulle ha gjort på något annat 

sätt för att uppnå resultatet tydligare
66

. Vid den personliga intervjun kunde vi ställa ytterligare 

frågor och när vi inte förstod kunde vi be henne vidareutveckla svaret. I intervjun genomförd 
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vi e-post valde vi att inte ifrågasätta hans svar då vi anser att han hade svarat på frågorna på 

bästa sätt utifrån bästa förmåga och vi hade inga ytligare frågor. I våra enkäter kan det ha varit 

otydligt var skärgården börjar men vi stod alltid bredvid så att vi kunde förklara vad det var vi 

menade med våra frågor för att öka förståelse. Detta på grund av att vi var medvetna om att 

det kunde bli missförstånd. I den teoretiska delen har vi använt oss av sekundära källor och är 

medvetna om att dessa inte är skrivna för att passa vårt syfte.    
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3. Dagsturism  

Detta kapitel behandlar teorin över turism och dagsturism, för att ge läsaren en bättre 

förståelse och bakgrund till studien. Kapitlet innehåller även studiens nyckelaktörers 

perspektiv på dagsturism samt en analys där vi kopplar ihop teorin med empirin. 

 

3.1 Ett teoretiskt perspektiv 

I flera hundra år har människor hittat ett nöje i att resa. De första säkra spåren av att 

människor reste på bildningsresor eller resor med syfte att bli underhållna fanns från Egyptens 

pyramider. 1900-talets turism har präglats av bland annat. resor till havet och landet, resor 

med speciella teman, spa resor och kryssningsresor
67

. Definitionen av turism som vi står 

bakom  i denna uppsats är Tillväxtverkets definition från tidigare Turismdelegation, som finns 

beskriven i begreppsförklaringen Definitionen ställer inga krav på hur långt en människa 

behöver resa för att räknas som turist, inte heller några krav på hur länge personen behöver 

vara ifrån sin vanliga omgivning. Med vanliga omgivning menas den plats som människan 

vanligtvis vistas i
68

.      

Turism är ett fenomen som ständigt förändras och det är omöjligt att veta vart den är på väg. 

Det finns som sagt otroligt många nischer inom turism och fler utvecklas hela tiden. Det som 

är gemensamt för hela turismfenomenet är vad som krävs för att något ska kunna utvecklas 

och bli en attraktion, nämligen förutsättningarna för turism. Det finns en del tidigare forskning 

där forskarna har försökt ta reda på vilka förutsättningar som behövs för att en plats eller 

attraktion, Rauken
69

. Med flera menar att vädret har en stor betydelse på huruvida en plats i 

naturen blir en attraktiv besöksplats beroende på vädret. De menar att det inte är vädret som 

påverkar om turister bokar in resor till utomhusplatser men vädret spelar betydelse på hur 

turisterna uppfattar resan som helhet. Det är inte bara vädret som spelar in på turismens 

förutsättningar. Blom och Nilsson listar fyra förutsättningar för turism: 

1. Måste finnas en attraktion 

2. Måste finnas transportmöjligheter 

3. Måste finnas bekvämligheter såväl under resan som vid resmålet, t.ex. kost och logi 
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4. Måste finnas individer som har tid, lust och råd att resa
70

 

För att dessa punkter ska kunna uppfyllas krävs det att olika turismaktörer planerar och 

genomför utveckling av sina attraktioner. Punkterna är ordentligt kortfattade och har en mer 

djupare och mer komplicerad betydelse än vad som verkar vid första anblick. Det krävs 

mycket planering och arbete för att uppfylla punkterna och det är många varianter av exempel 

transportmöjligheter som krävs. Den punkten som turismaktörerna inte kan påverka är punkt 

4, måste finnas individer som har tid, lust och råd att resa. Det krävs ett motiv från turisterna 

för att resa. Hanefors och Mossberg redogör för olika teorier om turisters motiv till resande. 

De skriver att motiven kan hänvisas till 1940-talet då Abraham Maslow visade upp en 

behovspyramid där han menade på att människan har fem grundläggande behov och att de 

olika behoven kunde rankas i hierarkiskt och behovet av att uppfyllas lika så. I toppen av de 

behov som behövdes uppfyllas före de andra var uppskattning och självförverkligande. Några 

år senare lade Maslow till det estetiska behovet och behovet av att förstå, till toppen av 

behovsuppfyllningspyramiden.  Efter Maslows tid har de flesta forskare hållit sig kvar vid 

hans teorier kring behov och i vilken ordning de behöver uppfyllas, därför finns det idag inte 

så många andra teorier kring vad turister har för behov av att resa. Det finns dock mer 

forskning kring turisternas motiv till resandets, även om de ofta grundar sig i Maslows 

behovsteorier
71

. Motiven utifrån olika behov kan kopplas samman med gynnsam samhällsliga 

faktorer till att turismen kan utvecklas och växa. Gynnsamma faktorer för turism är bland 

annat kortare arbetstid, längre semester, högre utbildningsnivå, lättillgänglig information, 

sänkt pensionsålder, stabilare ekonomi och förbättrade kommunikationer
72

. Dessa faktorer 

förändras och blir till det bättre, inte bara i Sverige utan runt om hela världen. Globaliseringen 

är även en viktig faktor till turismens utveckling.  

 

3.2 Dagsturism ur nyckelaktörernas perspektiv 

De nyckelaktörer som vi inkluderat i denna studie är Karlstads turistbyrå, representerad av 

Nina Höjdefors som är turismchef på Karlstads turistbyrå. Solstaden sjöfart AB, representerad 

av Robert Sundqvist som är VD och befälhavare på företaget. Deras syn på dagsturism skiljer 

sig lite åt även hur de arbetar med turismen i Karlstads skärgård därför har vi valt att redovisa 

deras perspektiv på dagsturism var för sig för att få en klarare översikt vad som skiljer de åt, 
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kommunalt och privat sektor, vad de har gemensamt för att i senare punkt 3.3 analysera deras 

perspektiv.  

Nina Höjdefors, Karlstads Turistbyrå 

Nina Höjdefors menar på att Karlstads skärgård är på väg att utvecklas åt turismens håll. Idag 

finns det båtbussar som trafikerar Klarälven, Pråmkanalen och Norra Vänerskärgården, 

båtbussarna har gjort att turismen i dessa delar av skärgården har exploderat otroligt mycket, 

under sommarmånaderna juni-augusti 2011 hade båtbussarna ca 50000 passagerare och de 

räknar med ännu fler passagerare sommaren 2012 då båtbussarna utökat med ännu en linje. 

Populära resmål med båtbussarna har blivit Västra Långholmen och Jäverön i Karlstads 

skärgård där det finns sandstränder, vandringsleder med mera. Solstaden Sjöfart anordnar en 

räkkryssningsbåt som trafikerar skärgården under sommarmånaderna som Nina menar även är 

väldigt populär.  

Utvecklingen av skärgårdsturismen anser Nina går framåt, väldigt långsamt men hon tycker 

ändå att det förändras åt rätt håll bland annat med den nya båtlinjen för båtbussarna. Ett arbete 

som turistbyrån har genomfört och är stolta över är att de fått Västra Långholmen att bli 

handikappsanpassad. Det finns numera bredare bryggor och rullstolsanpassade ”vägar” på ön 

så att rullstolar kan ta sig dit och fram. Turistbyrån samarbetar just nu med Norra Vänerns 

skärgårdskommuner, Säffle, Grums, Hammarö och Kristinehamn, för att ta fram en strategi 

för utvecklingen av skärgårdens turism och infrastruktur.  Denna strategi ska visa på 

kommunernas vision för skärgården, men det tar dessvärre lång tid för att ta fram 

strategiplanen på grund av dåliga resurser och ekonomi. Vilket medför att utvecklingen i 

skärgården inte kan snabbas på.  

Nina tillsammans med Turistbyrån vill att skärgården ska finnas till för alla tänkbara 

besökare, vilket den idag är. Passagerarna på båtbussarna är jämnt fördelade mellan turister 

och lokalbefolkning även internationella besökare åker med båtbussarna när de besöker 

Karlstad. De internationella besökarna är även väldigt intresserade av skärgården, just för att 

den är så speciell och unik i den bemärkelsen att det är ”ett hav i en sjö”. Även om turistbyrån 

vill att skärgården ska finnas tillgänglig för både turister och lokalbefolkning så är inte 

lokalbefolkningen turistbyråns huvudsakliga målgrupp, speciellt inte under högsäsong. 

Turistbyrån menar att om skärgården lockar och är intressant för turister är den även 

intressant för lokalbefolkningen. Då eftersom turisterna är den huvudsakliga målgruppen så 

inkluderar inte turistbyrån lokalbefolkningen i sin planering. Däremot menar Nina att 
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lokalbefolkningen är viktig för utvecklingen genom att de är ambassadörer för Karlstad och 

att det är viktigt att de även känner att de kan använda sig av skärgården
73

.  

 

Robert Sundqvist, Solstaden Sjöfart AB 

Skärgården i Karlstad säger Robert är väldigt speciell, just för att den är mer eller mindre 

orörd, vilket är svårt att hitta på andra ställen i Sverige. Det är en skärgård utan betydelsefull 

historia och den saknar infrastruktur, detta gör att utvecklingen i skärgården inte har kommit 

så pass långt som det är möjligt. För att utvecklingen ska ske på bästa sätt bör den ske 

långsamt och försiktigt, Robert menar att eftersom platsen är orörd så finns det risk att 

förstöra den om utvecklingen sker explosionsartat. Utvecklingen som han önskar att se är 

bland annat: muddring utanför Alsters Herrgård så att den blir tillgänglig för sjön och 

båttrafik, en ny Tynäs restaurang och en renovering av söökojans fyrhus med exempelvis ett 

litet café. Robert vill alltså se lite fler utflyktsmål och möjligheter till att äta i skärgården så att 

man som besökare kan spendera längre tid på platsen. I det absolut viktigaste som Robert 

menar för utvecklingen av skärgården är att få till en fungerande hamn/kaj för skärgårdsbåtar. 

I dag finns det otroligt dålig plats för båtar att lägga till när stadens skärgård, vilket inte 

gynnar stadens centrum.  

Solstadens sjöfarts vision för skärgården är att ge värmlänningar och turister möjligheten att 

uppleva och njuta av norra Vänerns skärgård. De vill vara det själklara valet för 

skärgårdsturer i Karlstads, och Hammarös, skärgård.  Deras förhoppningar med Karlstads 

skärgård är att den ska fortsätta utvecklas och må bra, att den ska finnas tillgänglig för 

lokalbefolkningen och andra besökare så att de kan komma ut i naturen för rekreation och 

kunskapsinhämtning i form av kultur och historia. Robert betonar ännu en gång att 

infrastruktur utvecklingen bör ske långsamt. Solstadens sjöfarts framtid är oviss, det finns 

stora möjligheter till utveckling men den beror på hur Karlstads kommun sköter sina 

upphandlingar, det krävs en tydlig politisk strategi för att företaget ska kunna växa och 

fortsätta finnas till för lokalbefolkningen
74

.  

 

3.3 Analys av dagsturism 

Den definitionen på turism som vi valt att utgå ifrån i denna studie, Turism omfattar 

människors aktiviteter när de reser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för 
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fritid, affärer eller andra syften
75

, passar denna studie på ett bra sätt eftersom de turister som 

besöker skärgården inte bara kommer långväga ifrån utan de kan även vara lokalbefolkning. 

Vi ser dem som turister då de lämnar sin vanliga omgivning för att besöka skärgården i olika 

syften. 

Dagsturismen i Karlstads skärgård är något som är på uppåtgående. Både turistbyrån och 

Solstaden sjöfart vill och har som mål att den ska bli större och att det ska finnas möjlighet till 

alla de faciliteter som krävs för en utvecklad turism. Om vi ska titta i den tidigare delen; 

Dagsturism ur teoretiskts perspektiv, där det tas upp fyra punkter med kriterier för vad som 

krävs för att turism ska kunna verka
76

. Om vi ska analysera detta utifrån vad Nina Höjdefors 

och Robert Sundqvist säger om dessa. Den första punkten 1. Måste finnas en attraktion, är en 

av de viktigaste. Både Nina och Robert menar att de vill arbeta för att det ska finnas saker att 

göra, lockelser så att turisterna tar sig ut. Tyvärr så finns det inte så mycket idag som lockar 

besökare och turister ut i Karlstads skärgård, men det är något som både Nina och Robert 

arbetar med genom att de försöker utveckla besöksmål som exempel räkkryss och båtbussar. 

Den andra punkten 2. Måste finnas transportmöjligteter, är den punkt som kan ses som ett av 

de huvudsakliga problemen i Karlstads skärgård, det finns idag inte mer än båtbussarna som 

är till för att besökare ska kunna välja destination och avgångstider själva, för att ta sig runt på 

egen hand i skärgården. Det är enkelt för besökare att köpa sin biljett till båtbussen och det är 

enkelt att finna information om avgångar och tider. Solstaden sjöfart kör sina fasta turer ut i 

skärgården, men de är svåra att se som transportmöjligheter för turisterna eftersom de är 

anpassade för speciella turer. Men vi ser det så att det måste även finnas ett intresse med att ta 

sig ut på dessa turer, turister hämtar oftast information för att de är intresserad av att resa och 

det är denna punkt som blir ett problem. Finns det inget intresse med att exempelvis åka med 

båtbussarna så tar de personer inte del av informationen som ges. Det måste finnas en vilja 

från besökare, entreprenörerna kan inte räkna med att de vet vad som finns för olika 

transportmöjligheter. Punkt 3: Måste finnas bekvämligheter såväl under resan som vid 

resmålet, till exempel. kost och logi, tar upp dessa faciliteter som krävs för att stanna kvar i 

skärgården på längre besök. Idag finns inte dessa faciliteter i Karlstads skärgård, men de är 

något som turistbyrån arbetar med och försöker ta fram en strategiplan över, men även här går 

det väldigt långsamt. Extra viktigt är det för Solstaden sjöfart att det finns utvecklade platser 

med exempelvis restauranger, cafeér och utflyktsmål, så att besökare kan spendera längre tid i 

skärgården. Som turist vill man gärna ha dessa bekvämligheter för att tycka skärgården är 
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attraktiv och det är något som är viktigt att det existerar. Som tidigare nämnt så är det få öar 

som är bebodda i Karlstads skärgård och på grund av detta så finns det inte exempelvis inte el 

och avlopp på öarna och detta påverkar utvecklingen i skärgården för att kunna uppfylla 

denna punkt. Den sista punkten för vad som krävs för att turism ska kunna verka är 4. Måste 

finnas individer som har tid, lust och råd att resa, är en punkt som nyckelaktörerna har svårt 

att påverka mer än genom sina priser. Det som nyckelaktörerna kan göra är att finnas 

tillgängliga för alla, de riktar sig mot både turister – internationella och nationella, men även 

mot lokalbefolkningen. Solstaden sjöfart riktar sig inte lika mycket mot turister som 

turistbyrån, utan de försöker vända sig mot Värmlänningar och företag så att även de ska 

kunna komma ut i skärgården för att koppla av och även för eventuell kunskapsinhämtning. I 

denna punkt så tycker vi även att det handlar om intresse och tillgänglighet, vi har sett genom 

våra undersökningar att det finns intresse men att inte har någon information som visar tydligt 

vart de kan åka ut till skärgården ifrån och så vidare.  

Turisternas motiv till att resa är svåra att bestämma. Då alla har olika motiv till att resa. Att gå 

efter en behovsuppfyllningspyramid som Hanefors & Mossberg
77

 beskriver utifrån Maslows 

teorier, för att uppfylla turistens behov är inte enkelt. Nyckelaktörerna arbetar med att försöka 

ge lite åt alla, så att det finns ett brett utbud och att alla ska ha möjligheten att besöka 

skärgården. Detta gör turistbyrån till exempel genom att handikappsanpassa vissa turer för att 

göra det tillgängligt för flera. Det finns problem med turismen i Karlstads skärgård är idag i 

formen dagsturism. Det finns inte möjligheter till kost och logi i skärgården och därför kan 

inte besökare som tar sig ut med andra transportmedel än egen båt övernatta. Turisterna med 

tillgång till egen båt kan som sagt övernatta på sin egen båt, men de kan inte stanna flera 

dagar, då det inte finns möjlighet till latrintömning, inköp av matvaror och andra 

nödvändigheter. Det är något som nyckelaktörerna ser som ett problem och som behövs för att 

turismen i skärgården ska kunna växa är även en mer utvecklad gästhamn än den som finns i 

dag så att turister som kommer med egen båt har möjlighet att stanna kvar i Karlstad.  
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4. Marknadsföring  
 

Här behandlas uppsatsens teori kopplat till studiens andra tema, marknadsföring. Därefter 

följer en redogörelse för empirin kopplad till marknadsföring ur nyckelaktörerna perspektiv. 

Sedan kopplar vi samman teorin och empirin över marknadsföring till en analys. 

 

4.1 Ett teoretiskt perspektiv 

Det finns många olika sätt att använda sig av marknadsföring och reklam. Det vanligaste är att 

använda sig av TV-reklam och andra former av media
78

 när reklamen ska riktas mot resor och 

turister. Tv-reklam inte längre det ultimata, aktörerna har 30 sekunder på sig och det kostar 

enormt mycket för att visa sin reklam på dem bästa sändningstiderna och det är svårt att fånga 

målgruppen om aktörerna inte kan låta reklamen visas på flera olika tidpunkter
79

.  Via Internet 

och sociala medier kan aktören själv välja vilka sidor de vill att sin reklam ska verka på. På 

det sättet kan marknadsförarna kontrollera reklamen och rikta in på de olika Internetsidorna 

som har den målgrupp som eftersökt. Att använda sig av ”mouth to mouth” metoden i 

reklamsyfte är den bästa reklamen företagen kan få. Som det sägs, en nöjd kund ger tio nya 

kunder
80

. Det är gratis reklam som är den mest effektiva reklamen. Direktmarknadsföring är 

ett sätt att nå ut till den direkta kunden. Aktörerna finner den enklare, de riktar budskapet till 

målgruppen i och med detta så ökar det försäljningen
81

. Radioreklam är effektivt speciellt 

under arbetstimmarna då det är många som lyssnar på radio på jobbet bland annat
82

. Reklam 

mot turister måste ske i ett syfte för att kunna motivera varför turister just ska besöka som 

exempelvis Karlstads skärgård. Den ska vara upplysande om de praktiska förutsättningarna, 

med information om hur besökare reser till skärgården, vart turister kan gå och äta, vad det 

finns för färdmedel för att ta sig ut i skärgården och så vidare. Dessa praktiska förutsättningar 

är viktiga för att de ska påverkar turistens val av resmål
83

. Alla turister behöver information 

om resemålet innan de ger sig i väg på en resa. Användningen av sevärdheter är ett 

grundläggande lockmedel i all turismreklam och är något som turismaktörerna är noga med 

att få med. Det är marknadsförarna som bestämmer vilken målgrupp reklamen ska riktas till. 

Det används ofta en SWOT- analys
84

 som betyder styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det 

är dessa grund aspekter som påverkar hur företagen ska marknadsföra sig och vem reklamen 
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ska rikta sig till, med hjälp av SWOT-analysen tar företagen reda på just de fyra olika 

punkterna och kan med hjälp av det komma fram till vad de viktigaste faktorerna är och hur 

de kan använda detta i sin marknadsföring. Valet om hur reklamen ska nå ut sker oftast i den 

mån det finns en budget och för möjliga minsta kostnader. Därför måste marknadsförarna 

välja rätt system för att kunna nå ut till den målgrupp som skärgården riktar in sig mot. 

Marknadsföring av platser sker i dag oftast via hemsidor på Internet, i broschyrer och via 

olika kampanjer
85

. Det klassas som den billigare marknadsföringen då de utnyttjar sina egna 

resurser. När en plats ska marknadsföras väljs ett fåtal aspekter av platsen ut för att bilden av 

platsen ska bli tydlig och i detta fall av skärgården väljs det ut bilder på båtar och skär. Det 

gäller att sticka ut från mängden och visa det unika som finns i skärgården. Men en skärgård 

är oftast inte unik då det ser liknande ut på andra platser, det finns klippor, vatten och fyrar i 

vilken skärgård som helst
86

.  

 

4.2 Marknadsföring ur nyckelaktörernas perspektiv 

Karlstads skärgård är en produkt som både turistbyrån i Karlstads kommun och privata 

entreprenörer försöker marknadsföra. Det är en produkt som kan säljas och konsumeras. Hur 

marknadsföringen går till är viktigt i försäljningsarbetet av platsen.  Turistbyrån och 

entreprenörer säljer platsen till olika konsumenter och försäljningen sker på olika vis. Liksom 

i tidigare kapitel har vi här valt att dela upp nyckelaktörernas perspektiv i två stycken, ett för 

turistbyrån i Karlstads kommun och ett stycke för Solstadens sjöfart AB.  

 

Nina Höjdefors, Karlstads turistbyrå 

Karlstad kommun och turistbyrån väljer att marknadsföra sig till besökare. De anser alltså inte 

att det är reklam riktad mot lokalbefolkningen som är den som ger tillbaka bäst avkastning. 

Nina berättar att de arbetar mycket med marknadsföring, men på grund av begränsad budget 

är de begränsade till de mindre kostsamma marknadsföringsmedierna, exempelvis sociala 

medier, facebook, och andra Internet sidor. Visit Värmland, Karlstad.se, Destination 

Värmland. är Internet sidor som turistbyrån använder sig av. De är Internet sidor som besöks 

av kommande turister, men även av lokalbefolkningen som försöker komma på något nytt att 

göra på sin fritid. En annan väl använd och framför allt uppskattad marknadsföringstaktik som 

turistbyrån använder sig av är artiklar. Det skrivs en del artiklar till olika tidningar om 

skärgården och dess utbud. Dessa artiklar trycks sedan i olika tidningar som finns tillgängliga 
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för människor att läsa, de finna även tillgängliga via söksidor på Internet. Nina berättar även 

att de varje år trycker upp broschyrer som de placerar ut på lämpliga ställen i Karlstads 

kommun, exempelvis vandrarhem, hotell och camping platser. Informationen om kommunen, 

dess utbud och skärgården finns alltså tillgänglig där turister rör sig mest
87

.  

 

Robert Sundqvist, Solstaden sjöfart AB 

Solstaden sjöfart marknadsför sig mer till lokalbefolkningen än vad Karlstads turistbyrå gör. 

Robert berättar att deras huvudsakliga målgrupp är boende i Karlstad och Hammarö, de har 

även en målgrupp som är medelålders svenska turister men den konkurrerar inte ut 

lokalbefolkningen. Eftersom deras huvudsakliga målgrupp är lokalbefolkningen så behöver de 

marknadsföra sig genom annonser i dagspress samt internet och deras webbsida, sociala 

medier, press releaser ett par gånger per år och några mindre säljkampanjer som riktar sig och 

finns tillgängliga för lokalbefolkningen på ett enkelt sätt.  

Ett av målen som solstaden sjöfart har är att utveckla sina skärgårdsturer till 

helhetsupplevelser i skärgårdsmiljön, där de menar att Karlstads lokala kultur och historia ska 

stå i fokus. För att nå detta mål krävs det att människor söker sig till Vänern och skärgården. 

Som det ser ut idag är det inte ännu ett populärt utflyktsmål, men Robert menar att med rätt 

marknadsföring och planering tillsammans med kommunen och lokalbefolkningen kan 

skärgården utvecklas och människor kommer att söka sig till denna fantastiska plats för 

rekreation, avkoppling och utflykter. Robert menar att han tillsammans med andra privata 

entreprenörer ensamma inte kan påverka utvecklingen av skärgårdsturismen, även om de 

gärna skulle vilja det. Det han säger är att det är främst kommunen och turistbyrån som måste 

få igång turismen och infrastrukturutvecklingen ordentligt innan entreprenörers verksamheter 

kan växa och hjälpa både lokalbefolkningen och besökare ut på upplevelser i skärgården
88

.  

 

4.3 Analys av marknadsföring 

Marknadsföringen är en viktig del av aktörernas arbete för utveckling, då det är reklam, 

kampanjer och sociala medier som gör att aktörerna syns och kan få nya kunder. Weaver & 

Lowton
89

 påstår är det vanligt att använda sig av TV-reklam, samtidigt som Kotler med 

medförfattare
90

, menar att det är kostsamt och att det då är bättre att använda sig av ”mouth to 

mouth” reklam. Både Karlstads turistbyrå och Solstaden sjöfart säger att den bästa reklamen 
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de kan få är just ”mouth to mouth” reklam. Det är den formen av reklam som riktar sig till 

människor som de kanske annars inte hade nått ut till. De får många nya besökare som redan 

innan sitt besök har fått en positiv bild av besöksmålet. Idag används dessutom mycket sociala 

medier som marknadsföring. Både Nina Höjdefors och Robert Sundqvist, menar att det är  

medier som når ut till en bred målgrupp och det är inte särskilt kostsamt, till skillnad från TV 

och radioreklam. Det kan vara svårt att hitta rätt målgrupp till Karlstads skärgård då det är få 

som associerar sig med skärgården. Därför är direkt reklam viktig för entreprenörerna, Kotler 

med medförfattare
91

 säger att den reklam som skickas ut direkt till potentiella kunder är den 

som även når ut till kunden i störst utsträckning. Dessvärre har inte de entreprenörer som 

inkluderats i denna studie använt sig av någon form av direkt reklam såsom nyhets brev via 

mail och post. Skärgård som ord är inte något som behöver förklaras i marknadsförings syfte 

då skärgårdens image redan är väletablerat, själva ordet skärgård tillkännager uppsättning som 

skär, vatten, röda hus, bryggor, klippor och det är även med dessa ord som skärgården 

marknadsför sig med
92

. En plats som redan har en väletablerad image har lättare att 

genomföra sin marknadsföring då det redan finns produkter som är kopplade till skärgården. 

Att se på skärgården som ett marknadsprojekt har stor betydelse då det handlar om att vidga 

och förändra de yttre ramarna för skärgården, även när det gäller en geografisk marknad. Det 

är ett nytt sätt att nå kunderna. Den nya reklamen som ska lyfta skärgården ska vara fokuserad 

med riktning mot nya medarbetare och nya turister, men även mot lokalbefolkningen
93

.  

Skärgården i Karlstad har inget starkt produktnamn och på grund av det så ligger skärgårdens 

marknadsföring efter, finns det ingen kännedom om skärgården så är det inte lätt att förknippa 

eller minnas ”produkten” skärgården, varken för turister eller lokalbefolkningen. Det kan även 

bli så att skärgården till slut inte existerar i folks ögon då det inte finns någon kännedom om 

den, det kan till exempel vara på grund av dålig marknadsföring av platsen
94

. Det är viktigt att 

Karlstads skärgård skaffar sig ett starkt produktnamn, och att det bidrar till att 

lokalbefolkningen kan associera sig med själva skärgården, att människor kan koppla en 

identitet till platsen. Skärgården är en produkt som vill utvecklas men det behövs rätt metoder 

för att det ska bli en lyckad framgång.  

Nina och Robert mål med reklamen är att få ut information om skärgården på billigt sätt, då 

det inte finns mycket budget för reklam och därför använder dem sig av sociala medier. Det är 
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viktigt för nyckelaktörerna att synas och höras, inte bara för deras försäljnings skull, utan för 

att skärgården och den attraktion som finns där idag ska fortsätta existera, precis som Dayan
95

 

motiverar vikten av marknadsföring och kännedom av platser för dess existens.  

Karlstad kommun och turistbyrån väljer att marknadsföra sig mot besökare, turister som 

kommer långväga ifrån, medan Solstadens sjöfart marknadsför sig mestadels mot 

lokalbefolkningen. Där är två skillnader mellan det kommunala och det privata, vilka 

nyckelaktörerna riktar in sin försäljning mot. Att välja rätt målgrupp för sin verksamhet är 

svårt, som vi förstod vill de inte rikta in sig på någon speciell målgrupp utan vill vara 

tillgängliga för alla, även om de i slutändan har en varsin generell målgrupp. Både Nina och 

Robert använder sig av dagstidningar och lokaltidningar till en del av sin marknadsföring för 

att nå lokalbefolkningen, men Nina är medveten om att turister inte läser de lokala tidningarna 

så marknadsföringen behöver vara bredare än till ett medium.  

Att alltid försöka använda sig av den billiga marknadsföringen, till exempel Internet och 

webbsidor, kanske inte är den bästa metoden men de flesta i dagens samhälle använder 

Internet allt mer för att söka och finna information. I det långa loppet är det värt att använda 

sig av hemsidor, artiklar och sociala medier för att nå ut till besökarna. 
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5. Identitet  
 

I detta kapitel redovisas studiens tredje teoretiska anknytning - identitet. Därefter temats 

empiri kopplat till lokalbefolkningens perspektiv. Sist följer en analys av identitet mellan teori 

och empiri.   

 

5.1Identitet ur ett teoretiskt perspektiv 

Identitet är ett ord som de flesta vet vad det innebär. De flesta kopplar ihop begreppet med 

känsla till sig själv. ”Vi är inte det vi är, utan det som vi gör oss till”
96

. Det handlar om att 

man blir vad man gör det till eftersom det finns psykologiska processer som formar självet, 

det menar att med bättre självförståelse ger en mer samhängande identitetkänsla. 

Identitetskänsla skapas mer eller mindre mot bakgrund av det vardagliga livets händelser och 

erfarenheter 
97

. På samma sätt beskriver nationalencyklopedin ordet: ”Identitet – självbild 

eller medvetenhet om sig själv som unik individ”
98

. Men ordet platsidentitet är ett svårare 

begrepp att utreda, Urbanutveckling.se beskriver ordet geografisk identitet som: ”människors 

känslomässiga förhållande och kulturella förankring till en viss ort”
99

. Platsidentitet är alltså 

något som kan beskrivas som den känslan och anknytning som en människa har till sig själv 

fast istället till en plats, en känsla för platsen. För att detta ska kunna ske behövs en fysisk 

koppling till en känsla, en känsla som kan uppnås av att befinna sig på en viss plats. Olika 

kulturella, geografiska och sociala uppdelningar skapar gränser och ramar in befolkningen, 

känner personen en identitet till platsen inkluderas denne även i dessa uppdelningar
100

. 

Individer har svårt att kategorisera sig själva i de olika uppdelningarna, men omedvetet så blir 

lokalbefolkningen indelade i kategorier i samhället som styrs av det mänskliga beteendet
101

. 

Van Rekom & Go argumenterar även för en fördel som lokalbefolkningen får i och med 

tilldelningen av sociala grupper, de kan känna sig uppskattade och stolta för något som de 

egentligen inte påverkar så mycket. Detta gör att de flesta från lokalbefolkningen känner sig 

nöjda med tilldelningen och inte anstränger sig något extra för en annorlunda förändring eller 

uppdelning. Lokalbefolkningen får med tiden en känsla och identitet till den del av samhället 

som de blivit kategoriserade till och då finns det en turismattraktion dit lokalbefolkningen 
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känner en identitet
102

. Attraktionen byggs upp genom att lokalbefolkningen känner för 

samhället och blir en del av samhällets kultur, en kultur som för utomstående är värd att 

besöka. Niels Sampath
103

 beskriver hur olika identiteter kopplas till olika lokaliseringar och 

olika kulturer. Han menar att en identitet är något som följer varje individ och förändas 

beroende på var personen befinner sig och vilken världsuppfattning denne har. Identitet ser 

Sampath som något som kan förändras beroende på vilka upplevelser och kulturer som 

personen vistas i. Platsidentitet kan även delas upp i kollektiv identitet och personlig identitet, 

det vill säga att med kollektiv platsidentitet menas en plats som är betydelsefull på liknande 

sätt för många olika människor, det kan vara ett visst besöksmål så som en nöjespark. 

Personlig platsidentitet är istället en identitet som förhåller sig personligen till individer, det 

kan vara platsen där man bor, där man är född och så vidare
104

. Kevin Meethan
105

 beskriver 

hur olika turismdestinationer byggs upp efter en annan verklighet. Han refererar detta 

påstående till bland annat olika temaparker i Japan som har influerats av Holland, 

Storbritannien och Turkiet. Parkerna har präglats av ländernas kultur för att ge Japanerna 

utbudet av en bredare kulturell upplevelse. Japanerna får då en uppfattning av hur dessa 

europeiska länder ser ut och det ger dem en bild av Europa. Metaforen som uppstår när en 

människa får denna bild kopplad till deras syn på platsen, ger det alltså en felaktig identitet. I 

Japanernas värld ser exempelvis Holland ut så som i nöjesparken. Meethan menar att 

turismprodukter produceras för turisten, produkten blir uppmålad för turisten mer än vad den 

egentligen är autentisk. Den verklighet och känsla som turisten får för platser behöver alltså 

inte vara den riktiga verkligheten.  För att en plats ska bli framgångsrik och attraktiv krävs det 

ett starkt koncept. Det måste finnas något unikt som besökare kan behålla i medvetandet och 

koppla till sig själva. Platsen måste ge möjlighet för besökare och lokalbefolkning att lämna 

avtryck och för dem att bilda en identitet till platsen
106

. Lokalbefolkningen är en viktig faktor 

för en uppåtgående plats, eftersom de tillsammans med sin inställning är med och ger platsen 

sin identitet, identiteten som besökare söker sig till när de bestämmer resmål
107

. Turisten är 

intresserad av att uppleva en autentisk plats med lokalbefolkning som identifierar sig med 

platsen
108

. Platser idag konsumeras. De är inte längre till enbart för att bo och leva på, utan 

människor finner nöjet i att resa och besöka nya platser. De platser som konsumeras är platser 
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som någon förmodligen har en identitet kopplad till på något vis. Det är viktigt för platser att 

de har en betydelse och att människor har känslor till de platserna, en plats som inte har någon 

känslomässig koppling till dem är relativt betydelselös för lokalbefolkningen.  

 

5.2 Identitet ur lokalbefolkningens perspektiv 

Genom enkätstudien visar det sig hur lokalbefolkningen känner för Karlstads skärgård, hur de 

själva kopplar ihop sig och sin identitet till skärgården. Hälften av respondenterna känner att 

de har stort intresse av att besöka skärgården, och flera av dem har även besökt skärgården 

mer än fem gånger de senaste tre åren. De andra 15 respondenterna som inte känner att de har 

något större intresse av att besöka skärgården har heller inte besökt skärgården mer än någon 

enskild som besökt skärgården någon enstaka gång de senaste tre åren. Av de 30 

enkätrespondenterna var det endast 6 stycken som hade tillgång till båt.  De respondenterna 

hade alla besökt skärgården någon gång under de senaste tre åren. De transportmedel som 

använts för att ta sig ut till skärgården bland lokalbefolkningen består i största delen av egen 

båt, därefter kommer båtbussarna. Enkäten har inte visat på att respondenternas svar skiljer 

sig markant ifrån varandra beroende på vad respondenten har för kön eller familjesituation.  

Motiven för lokalbefolkningen att resa ut i Karlstads skärgård är mestadels för att sola, bada 

och umgås. De ser skärgården som ett alternativ till andra badplatser. De faktiska aktiviteterna 

som utfördes i skärgården överensstämmer med motiven till besöken. Även invånare som inte 

har besökt skärgården men som har ett intresse av att besöka den har samma motiv som dem 

som faktiskt har besökt skärgården. Det finns dock några bland respondenterna som även vill 

besöka skärgården för rekreation och njuta av omgivningen.  

Merparten av lokalbefolkningen uppger att de inte har tagit del av någon information om 

Karlstads skärgård, däremot har fler tagit del av information angående Karlstads båtbussar. 

Informationen som nått ut till lokalbefolkningen har gått via internet och bekanta, men det är 

även en stor del av respondenterna som inte har tagit del av någon information alls. Några få 

respondenter uppger att de fått informationen ifrån Karlstads turistbyrå.  Lokalbefolkningens 

svar på vad de anser att skärgården saknar är: Information, restauranger, infrastruktur, fler 

båtplatser, grillplatser, båtuthyrning, transporter ut i skärgården, badbåtar och kiosker. 11 

stycken av lokalbefolkningen har svarat att de inte vet vad skärgården saknar. en av dem har 

även tillagt: ”eftersom jag inte vet vad som finns så vet jag inte vad som saknas”
109

. 
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5.3 Analys av identitet 

Identiteten hos lokalbefolkningen ser olika ut. Det är inte många av lokalbefolkningen som 

har varit ute i skärgården, dock blir de associerade till skärgården av turister. Precis som Van 

Rekom & Go beskriver så blir lokalbefolkningen tilldelade en tillhörighet till olika platser, för 

att turister ska kunna få känslan av en lokal identitet på destinationen
110

. Det går inte att dra 

någon koppling mellan de som visar stort intresse av att besöka skärgården, till om 

lokalbefolkningen har besökt skärgården till en platsidentitet. En parallell vi menar kan dras 

är den som säger att lokalbefolkningen med tillgång till båt har besökt skärgården och de har 

ett stort intresse av att besöka skärgården igen. Känslan till platsen bland lokalbefolkningen är 

alltså blandad, det finns ett intresse och några har besökt skärgården, vilket ger dem en fysisk 

anknytning till skärgården. Identiteten för lokalbefolkningen som inte har besökt skärgården 

är inte lika stark, men några har ändå en känsla eller längtan dit som grundar sig i information 

om platsen som nått dem. Den tillhörighet som lokalbefolkningen känner till platsen grundar 

sig i den känslomässiga förhållande och kulturella förankring som uppstått till skärgården.  De 

av lokalbefolkningen som inte själva känner en identitet till skärgården blir enligt Van Rekom 

& Go av turisterna tilldelade en tillhörighet till skärgården. Meethan menar att det kan kallas 

för en felaktig identitet
111

. Att flera av respondenterna inte vet vad skärgården saknar kan 

kopplas ihop med citatet i tidigare kapitel 5.2, att de inte vet vad som finns och därför inte vet 

vad som saknas. Det var relativt många av lokalbefolkningen som hade förslag på vad 

skärgården saknar, det som saknades kan kategoriseras till infrastruktur, transporter, 

aktiviteter och matutbud. Skärgården är en plats som konsumeras, det är en plats som behöver 

konsumeras mer av lokalbefolkningen än vad den gör idag, för att fler ska kunna berätta för 

sina bekanta vad skärgården har att erbjuda, så att platsen inte försvinner ur 

lokalbefolkningens medvetande. Identiteten som lokalbefolkningen känner för skärgården 

grundar sig ibland annat den kulturella förankringen som uppstår när besökaren befinner sig 

på platsen
112

. Men även ifrån de psykologiska processerna som sker och formar självet i och 

med upplevelserna som sker på platsen
113

.  
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6. Resultat och slutsats 

De tre teman i studien har med sin analys av teori och empiri lett fram till resultatet som 

redovisas i detta kapitel. Resultatet har lett oss fram till en slutsats som redovisas sist i 

kapitlet.  

 

Resultat 

Lokalbefolkningen i Karlstad kommun har en tillgång som är unik, Karlstads skärgård. Det är 

en plats som är orörd, både genom att den inte är utvecklad för turism men den är inte heller 

välbesökt av lokalbefolkningen. Skärgården håller på att utvecklas och nyckelaktörerna 

arbetar flitigt med att utveckla skärgården till en attraktiv plats. Nyckelaktörerna som vi 

intervjuade har en önskan om  att skärgården ska fungera som en mötesplats där besökarna 

kan sola, bada, umgås, koppla av med mera. De vill även att skärgården ska fungera som en 

plats för aktivitet. Detta gör de genom att utveckla till exempel räkkryssningar och 

båtbussturer. Dock är det inte så många av lokalbefolkningen som känner till de olika 

arrangemangen som finns. Hälften av studiens respondenter har besökt skärgården, det var 

inte heller ett stort antal av respondenterna som hade tagit del av information om vad 

skärgården kunde erbjuda dem. Många av studiens respondenter hade ett intresse av att 

besöka skärgården, vilket är bra då nyckelaktörerna försöker öka besöksantalet i skärgården. 

Det räcker inte med att det finns ett intresse av att besöka skärgården, det måste även finnas 

möjligheter att transportera sig dit. Idag finns båtbussarna som ett alternativ för dem som 

saknar tillgång till egen båt. Av studiens 30 respondenter var det 16 stycken som hade åkt 

med båtbussarna. Lokalbefolkningen och nyckelaktörerna anser att det saknas bekvämligheter 

i Karlstads skärgård. Nyckelaktörerna arbetar med att få fler båtplatser, matplatser med mera. 

Informationen till lokalbefolkningen är viktig då det är en avgörande faktor om de kommer att 

besöka skärgården eller inte.  

Nyckelaktörerna försöker göra skärgården tillgänglig för turism och för lokalbefolkningen 

genom att marknadsföra den. De använder sig av snabba, enkla och billiga 

marknadsföringsmedier. Det är medier som lokalbefolkningen uppgett i undersökningen att de 

har använt sig av för att samla information. Lokala tidningar är ett medium som 

nyckelaktörerna uppgett att de använt sig av för att marknadsföra sig. Däremot har 

lokalbefolkningen inte uppgett att de samlat information om varken båtbussar eller skärgården 

via lokala tidningar. Att lokalbefolkningen anser att de inte tagit del av mycket information 

om skärgården, beror på att Karlstad kommun väljer att marknadsföra sig mot besökare som 

kommer långväga ifrån och inte främst till lokalbefolkningen. Detta gör att invånarna i 

Karlstad får begränsad information riktad till sig om vad skärgården har att erbjuda. 



 

41 

 

Marknadsföringen ska ge kommande besökare information om vad som finns att göra i 

skärgården och även vilka transportmedel som erbjuds för att ta sig ut i skärgården.  

Identiteterna som lokalbefolkningen skulle kunna koppla till Karlstads skärgård är inte så 

starka. För att en identitet ska kunna bildas och bli stark behövs en fysisk koppling till platsen, 

vilket studien visat att knappt hälften av respondenterna har. De har ett intresse av att besöka 

skärgården, men frågan återstår fortfarande om lokalbefolkningen känner en identitet till den 

plats som finns omkring dem, som de visar ett intresse av att besöka, men som de ännu inte 

har besökt. De delar av lokalbefolkningen som inte känner en identitet till skärgården bli 

tilldelade en identitet. En tilldelning som sker av besökare och sinnen för de som ser 

lokalbefolkningen som en del av attraktionen. Motiven för att besöka skärgården är inte att de 

känner att de älskar platsen i sig, utan de vill sola, bada, umgås med mera. Vilket det finns 

andra platser för. Motivet till att besöka skärgården är alltså inte att det är just den platsen som 

ska besökas, utan det är mer för rekreation.  

 

Slutsats 

Slutsatserna av denna studie ämnar ge svar på frågeställningarna som ställdes i början av 

uppsatsen och för att sedan besvara studiens syfte. För att kunna ge svar på dessa frågor har 

en intervju och enkätstudie genomförts, där vi tagit del av både skärgårdens nyckelaktörer och 

lokalbefolkningens perspektiv angående studiens tre teman; dagsturism, marknadsföring och 

identitet.  

1. Hur arbetar Karlstads turismaktörer med att göra skärgården tillgänglig för 

dagsturism? 

Karlstads nyckelaktörer arbetar mycket med marknadsföring för att göra främst turister, men 

även lokalbefolkningen medvetna om vad skärgården har att erbjuda och hur besökarna kan 

transportera sig dit. Nyckelaktörerna försöker att utveckla skärgården så det finns aktiviteter 

och faciliteter som gör att skärgården blir anpassad för alla målgrupper.  

2. På vilket sätt spelar lokalbefolkningens identitet till skärgården roll för 

turismutvecklingen?   

Genom enkätundersökningen som genomförts tyder det inte på att lokalbefolkningen känner 

en strak identitet till skärgården. Skärgården är istället en plats för skoj och lek, men det är 

inte just skärgården som unik plats som lockar. Lokalbefolkningen önskar att det skulle kunna 

bli en plats som är ett självklart val att besöka. För att turisterna ska komma till platsen krävs 
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det både en attraktion och en destination, vilka inte är välutvecklade idag. Lokalbefolkningen 

bidrar på sitt sätt med olika former av engagemang och identiteter till att skärgården är en 

plats som nyckelaktörerna vill satsa på. I och med att lokalbefolkningen inte känner en stark 

identitet kan de heller inte verka som ambassadörer för skärgården och fungera som ett 

dragplåster för turismen.  

Syftet med studien var: 

Syftet med uppsatsen är att studera planeringen, marknadsföringen och identiteterna kring ett 

fenomen, dagsturism i Karlstads skärgård. Med uppsatsen vill vi visa på hur invånarnas 

identitet och känsla för skärgården spelar roll i fortstatt arbete med turismutveckling.  

Den tidigare forskningen visar på att det inte bara är Karlstads skärgård som satsar på turism, 

utvecklingen sker på olika sätt och det är främst vad turisterna behöver och ställer för krav 

som diskuteras i planeringsarbetena. Hur lokalbefolkningen påverkar en sådan 

turismutveckling är inte något som det tidigare lagts fokus på. Utvecklingen av Karlstads 

skärgård går långsamt, det är ett arbete som på grund av dåliga resurser inte kan snabbas på. 

Nyckelaktörerna som arbetar med utvecklingen anser inte att detta är ett stort problem utan de 

ser gärna att utvecklingen sker långsamt för att inte riskera att den unika naturen förstörs. 

Marknadsföringen kring skärgården riktas mot turister och inte i första hand mot 

lokalbefolkningen. Det gör att lokalbefolkningen inte känner till eller hört talas om vad som 

skärgården erbjuder dem i lika stor utsträckning som de skulle kunna ha gjort om 

marknadsföringen var riktad mot dem. Lokalbefolkningen behöver ha besökt skärgården för 

att känna en identitet till platsen och kunna sprida goda ord om skärgården vidare till 

eventuella nya skärgårdsbesökare, vara ambassadörer för Karlstad och dess skärgård.  
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7. Diskussion 

Att studien visar på att lokalbefolkningen inte känner någon identitet till Karlstads skärgård är 

något som vi inte blev förvånade över. En av oss är uppvuxen i Karlstad men känner ingen 

identitet till skärgården och visste tidigare inte vad som fanns där. Den andra av oss är 

uppvuxen i Göteborg och anser inte alls att skärgården i Vänern är en skärgård, eftersom att 

det inte ligger längs en havskuststräcka. Genom våra oenigheter och enigheter har arbetet tagit 

fart och det var intressant. Det var mycket av studiens resultat som vi blev överraskade över. 

Att det var många av lokalbefolkningen som hade besökt skärgården såg vi positivt på. Det 

var fler än vad vi trodde. Det var även fler av lokalbefolkningen som hade tagit del av 

nyckelaktörernas marknadsföring än vad vi förväntat oss. Dock återstår problemet att det 

fortfarande är en stor grupp av lokalbefolkningen som inte har besökt skärgården, som inte 

tagit del av någon information och som inte heller har någon aning om vad skärgården 

erbjuder. Vår egen reflektion över problemet är att det borde vara lokalbefolkningen som 

hjälper till att utveckla en turismattraktion. Vi menar på att om lokalbefolkningen inte känner 

till och använder sig av Karlstads skärgård så hur kan då turisterna lockas dit i samma 

utsträckning som önskat. Därför anser vi att till exempel turistbyrån i Karlstad borde försöka 

rikta sig mer mot lokalbefolkningen än vad de idag valt att göra. Att arbetet och utvecklingen 

bör ske långsamt är även något vi ställer oss bakom, men vi anser också att arbetet med 

utvecklingen borde ha prioriterats mer. Vi anser att båtbussarna är ett bra sätt att hjälpa 

lokalbefolkningen att ta sig ut i skärgården, däremot tycker vi att det ska bli fler turer och 

avgångar som tar passagerarna ut i skärgården, alltså fler turer ut bland de yttre öarna.  

Under uppsatsens gång har vi upptäckt andra intressanta infallsvinklar på problemet. Den 

mest intressanta är den politiska infallsvinkeln. Det vore intressant att lyfta fram forskning om 

var de politiska besluten kommer ifrån, vad de grundar sig på och hur de påverkar 

utvecklingen. Vi har varit i kontakt med Linda Larsson på kultur och fritidsnämnden på 

Karlstads kommun och hon ville gärna ha en kopia på studien för att kunna se om dem kunde 

ta del av studiens innehåll.    

Vi är medvetna om att studiens enkätundersökning inte är så pass stor att den kan vara 

tillförlitlig nog att dra hela Karlstads lokalbefolkning under resultatet, men vi menar på att den 

visar en övergripande blick på hur läget ser ut.  
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Figur 1 - Dispositionstabell 
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Bilagor 

 

1. Intervjuguide 

 
Intervju frågor till: Nina Höjdefors Turismchef Karlstad Kommun 

1, Beskriv företagets verksamhet.  

2, Beskriv din position/arbetsuppgifter i företaget. 

3, Hur ser ni på turismen i skärgården? 

4, Hur ser ni på utvecklingen både på infrastrukturen och turismen?  

5, Vad är er vision med skärgårdstruism? 

6, För vilka/vem vill ni ska använda skärgården? 

7, På vilket sätt tänker ni på lokalbefolkningen när ni planerar skärgårdsturism? 

8, På vilket sätt inkluderar ni lokalbefolkningen i er planering? 

9, På vilket sätt marknadsförs ni skärgården, lokal, regionalt, nationellt. För lokalbefolkningen 

och turister.  

10, På vilket sätt vill ni att turistbyrån finns till för lokalbefolkningen, turismen, turister i 

helhet?  

11, Hur ser ni på lokalbefolkningens betydelse för skärgården?  

 

 

Intervju frågor till: Robert Sundqvist Solstadens Sjöfart 

1, Beskriv snabbt er verksamhet? 

2, Vad har du för position och arbetsuppgifter på företaget? 

3, Hur ser ni på turismen i skärgården? Är den "tillräckligt" utvecklad? 

4, Vad ser ni för möjligheter till utveckling i skärgården? 

5, På vilket sätt arbetar ni med att marknadsföra er? 

6, Till vem/vilka riktar ni marknadsföringen? 

7, Hur ser ni på lokalbefolkningens betydelse för Karlstads skärgård? 

8, Vad är er vision och förhoppningar för skärgården och dess turism? 

9, På vilket sätt kan erat företag utvecklas i takt med att turismen växer? 

10, Ser ni någon framtid inom företaget att utveckla båtturismen inom Karlstads centrum? 
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2.  Enkät 

1. Kön?   Man  Kvinna 

2. Ålder?  18-25 år 26-33 år 34-40 år 41 - X år 

3. Bostadsort? 

____________________________________________________________________________ 

4. Hur ser din familjesituation ut?  

 Singel 

 Sambo 

 Särbo 

 Gift 

5. Har du tillgång till båt?  

JA  NEJ 

6. Hur många gånger under de tre senaste åren har du besökt Karlstads skärgård? 

(Vid 0 gånger fortsätt på fråga 10) 

 0 gånger 

 1-2 gånger 

 3-5 gånger 

 5 gånger eller fler 

7. Vilket transportmedel användes för att besöka Karlstads skärgård? 

Båt  Båtbuss      Annat,  Vilket?________________________________ 

8. Innan ditt besök, vad var ditt motiv till att besöka skärgården? 

´___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

9. Efter ditt besök, vad var det faktiska du gjorde under ditt besök i skärgården? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

10. Hur mycket information anser du att du har tagit del om angående Karlstads skärgård? 

 Ingen information alls 

 Lite information 

 Mycket information 

11. Om du har tagit del av någon information angående Karlstads skärgård, vilken var din 

informationskälla? 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

12. Hur stort intresse har du av att besöka Karlstads skärgård? 

Inget intresse  lite intresse         Stort intresse Mycket stort intresse 

13. Om du har något intresse av att besöka Karlstads skärgård, Vad skulle du vilja göra? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

14. Vad tycker du Karlstads skärgård saknar? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

15. Har du tagit del av någon information angående Karlstads båtbussar (tider, avgångar etc.)? 

 Ingen information alls 

 Lite information 

 Mycket information 

16. Har du åkte med Karlstads båtbussar? 

JA  NEJ 

 

 


