
05 ANALYS AV INTERVJUER 



Här nedan följer de intervjufrågor vi ställt till de boende på Hasselö och Sladö under 
sommaren 2005. Därefter redovisas ANALYSERNA AV INTERVJUERNA med hjälp av en 
SWOT-analys samt en helhetsanalys. Analyserna finns sammanställda i separat bilaga i 
avsnitt 16.   



INTERVJUFRÅGOR 
Nedan följer de intervjufrågor som vi har använt oss av i den 
kvalitativa undersökningen. Frågorna är framtagna i samarbete med 
länsstyrelsen i Kalmar län. Vi har genomfört 49 intervjuer med både 
bofasta och fritidsboende.  
 

UTVECKLING UNDER EN TIOÅRSPERIOD 
• Hur skulle du vilja att det såg ut på Hasselö och Sladö om tio 

år? 
• Vill du att det ska bli fler permanentboende? 
• Ska det finnas möjlighet för fler fritidsboende att etablera sig på 

Hasselö och Sladö?  
 

BEBYGGELSE  
• Om nya hus ska byggas, var ska man i så fall bygga, finns det 

några platser som är speciellt lämpade för det? 
• Behövs det ett mer tydligt centrum på Hasselö, exempelvis i 

Hasselö Sand?  
• I så fall vad skulle man komplettera med för verksamheter?   
• Har du själv planer på nybyggnad eller utbyggnad, i så fall var 

och i vilken omfattning?  
 

NATURVÅRD 
• Finns det någon eller några platser på öarna som du finner är 

speciellt skyddsvärda och som måste undantas från bebyggelse 
eller annan exploatering? 

• Behövs det ytterligare röjningsinsatser för att öppna upp 
landskapet i stil med vad som redan gjorts och i så fall var? 

• Finns det andra natur- eller kulturvärden som behöver särskilda 
skyddsåtgärder? 

TURISM  
• Hur ser du på turismen på öarna, ska den utvecklas mer eller är 

den för omfattande? 
• Om det finns utrymme för mer turism, vad skulle då kunna 

utvecklas? 
• Vilka områden bör reserveras för turismverksamhet?  
• Skulle det behövas fler gästbryggor vid Hasselö Sand? 

 

SERVICE 
• Hur ser du på behovet av ett äldreboende och skulle du själv 

vilja bo där? 
• Har du synpunkter på transporterna mellan öarna och 

fastlandet, vad gäller både person- och godstransporter? 
• Skulle det behövas fler angöringsplatser på öarna? 
• Tror du att förbättrade kommunikationer medför en ökad 

inflyttning av fastboende till öarna? 
• Finns det behov av att ta sig till de omkringliggande öarna, eller 

åker man endast till fastlandet? 
• Rågö ska få sin vattenförsörjning från fastlandet, skulle du vara 

intresserad av att få kommunalt vatten? 
• Fungerar servicen vid Hasselö Sand bra med exempelvis 

handelsboden? 
• Hur fungerar postgången och är den tillräcklig? 

 

AREELLA NÄRINGAR 
• Hur ser du på de fortsatta möjligheterna till att bedriva 

skogsbruk och jordbruk på öarna? 
• Kan djurhållningen på Hasselö utvecklas ytterligare och i så fall 

med vilken typ av djur? 
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• Kan specialodlingar med exempelvis bär och grönsaker hjälpa 
jordbruket att leva vidare?  

• Finns det en lokal marknad för odlade bär och grönsaker? 
• Hur ser du på möjligheterna till ett kustnära fiske i framtiden? 
• Genom lokal förädling kan man höja värdet på produkterna, 

hur ser du på möjligheterna att utveckla lokal förädling? 
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VAD ÄR EN SWOT-ANALYS? 
Ordet SWOT står för strengths, weaknesses, opportunities och threats 
vilket betyder styrkor, svagheter, möjligheter och hot och metoden 
används just för att analysera dessa. SWOT-analysen kan användas på 
en kommun, en organisation, ett företag eller en produkt. Analysen 
används för att kunna se vilka styrkor och svagheter som finns och 
vilka hot och möjligheter som finns i framtiden. Dessa delanalyser kan 
sedan användas för att få fram nyckelfrågor som man kan arbeta efter.1 
Vi har valt att applicera denna analys på våra intervjuer. De fördelar 
som vi ser med denna modell är att det är lätt att bilda sig en 
uppfattning om hur situationen ser ut i skärgården samt utifrån detta 
skapa nya möjligheter för skärgården att utvecklas. Analysen behandlar 
frågor som exempelvis, bebyggelse, sociala faktorer, näringar, turism 
och kommunikationer. Här har vi även tagit upp frågor som; vad ska 
exploateras, vad bör bevaras, vad vill öborna samt förslag till 
företagsverksamheter/näringar. Sammanställning av SWOT-analysen 
finns som separat bilaga i avsnitt 16. 
 
Nedan följer en sammanställning av vår SWOT-analys genom 
uppdelning av styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Med styrkor 
menar vi det som är bra och positivt samt gynnar öns utveckling. 
Svagheter innebär brister och negativa inslag som leder till stagnation. 
Med möjligheter menar vi sådana företeelser som kan leda till 
förbättring och utveckling av skärgården och med hot menar vi de 
händelser som inte gynnar en positiv utveckling. Efter SWOT-analysen 
följer synpunkter från öborna om vad som kan exploateras på Hasselö. 

 

 

                                                
1 Naturvårdsverkets hemsida. [Elektronisk]: Tillgänglig; 
http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/hallbar/planer/samsmer/c.htm [läst 
2005-10-11] 

SAMMANFATTNING SWOT-ANALYS 
De mest påtagliga synpunkterna som kommit fram under intervjuerna 
är vikten av en bofast befolkning som bland annat medför att service 
och kommunikationer kan finnas kvar och utökas på öarna. Det som 
oroar öborna är den höga medelålder som finns idag bland de fast 
boende, vem ska driva näringsidkande i framtiden? För att öarna ska 
leva vidare och utvecklas krävs att eldsjälar finns som kan driva igenom 
olika projekt som för öarna framåt. En förutsättning för att kunna leva 
och bo på Hasselö och Sladö är att öborna måste bli mångsysslare. Idag 
råder stor brist på sysselsättning då bland annat fisket som varit en stor 
inkomstkälla minskat. Turismen är den största inkomstkällan bland 
näringarna och därför mycket viktig att satsa på. Då denna är en 
säsongsberoende näring krävs en kreativitet för att förlänga 
säsongsperioden. 
 
En förutsättning för att öka befolkningen på öarna är att det måste 
finnas mark att tillgå för bostäder. Detta kräver att markägare vill 
upplåta sin mark till försäljning eller arrendera ut mark. Det är viktigt 
att planera för olika typer av upplåtelseformer så som hyresrätt, 
bostadsrätt och enfamiljshus. Många anser att servicen på öarna är så 
god som man kan förvänta sig med en livsmedelsbutik och bra 
postgång. Öborna anser att kommunikationerna till och från öarna 
fungerar tillfredsställande men pendlingsmöjligheter saknas och måste 
tillföras för att fler ska kunna bosätta sig på öarna. Många anser att 
sjukvården är en bristvara och ett hot mot en utveckling av skärgården 
då de långa transporterna till sjukhus kan vara livsavgörande. Att 
bevara kulturlandskapet genom att öppna upp bland annat betesmarker 
uppskattas bland öborna. Vattnet anses vara av god kvalité och 
hushåller öborna med vattnet räcker det längre. Men under de torra 
sommarperioderna kan vattnet sina. Kommunalt vatten och nytt 
avlopp kan komma att bli nödvändigt för att en ny etablering av 
bebyggelse ska kunna möjliggöras. Östersjöns negativa utveckling är ett 
stort orosmoment för öborna då de lever av och vid havet.  
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STYRKOR 
 
Befolkning 
De intervjuade ser det som betydelsefullt med fast boende, eftersom 
vägar och transporter underhålls, affären hålls öppen, sophämtning 
sköts och restauranger finns att tillgå.  
 
Bebyggelse 
En fördel med att bo i skärgården är att man lätt kan komplettera med 
mindre bebyggelse samt att det finns många tomter att bygga på.  
 
Sociala faktorer 
Många anser att det finns aktiva boende på öarna, så kallade eldsjälar, 
de tar initiativ som drar utvecklingen framåt och bidrar till att öarna 
lever vidare. Många tycker att fördelarna med Hasselö och Sladö är att 
komma till en levande ö. Där exempelvis vägarna är plogade på vintern 
och där det finns en affär att tillgå på sommaren, detta tack vare den 
bofasta befolkningen. De flesta anser att gränsen mellan bofasta och 
fritidsboende har slätats ut, en orsak kan vara det ovan nämnda samt 
även att dessa är till nytta för de bofasta. Uppfattningen av de 
intervjuade är även den att det finns ett bra samarbete mellan Hasselö 
och Sladö. Många av de boende har nämnt att de inte ens behöver låsa 
ytterdörren, detta tyder på att de känner sig trygga på öarna. Öborna 
berättar att bygden tar hand om de äldre, vilket även det tyder på en 
bra gemenskap. En del anser att barn som i tidiga år har skapat ett 
förhållande till Hasselö och Sladö, kanske senare i livet återvänder till 
öarna och kanske till och med bosätter sig på äldre dar.   
 
 
 
 

Näringar 
En förutsättning för att klara av att försörja sig i skärgården är att 
öborna blir mångsysslare. För att vara mångsysslare krävs kreativitet 
och skicklighet inom många områden. Det kan vara sysslor som 
snickare, elektriker, fiskare, skogsbrukare och rörmokare. Många anser 
att det finns goda möjligheter att odla potatis på öarna då jorden är fin. 
Merparten av de intervjuade anser att de öppna betesmarkerna är 
positiva, både för kulturlandskapet och för att få en extra inkomst. 
 
Turism och aktiviteter 
De flesta av de intervjuade tycker att turismen är bra som den är idag 
om den förhåller sig inom rimliga gränser. Den medför att många 
bofasta kan livnära sig på den under sommarmånaderna, en 
inkomstkälla som öborna anser måste finnas. En del anser att turismen 
bör öka, men med varsamhet för att skydda öarnas kulturlandskap. 
Mångfalden av öborna anser att vandrarhemmet är ett bra alternativ till 
boende för turister som vill komma ut och bo i skärgården. Där 
anordnas fester, lägerskolor och konferensverksamhet under vår och 
höstar, vilket uppskattas av merparten av öborna. Öborna uppskattar 
aktiviteter som anordnas för turisterna som vandringsleder och 
Hasselödagarna. Vissa anser att frihandsfisket är en fördel för turisterna 
samt öborna.  De flesta tycker att jakten som bedrivs är bra.           
 
Service 
Öborna är överlag nöjda med servicen som finns på öarna, eftersom de 
anser att inte mer kan begäras på en ö. Posten kommer tre dagar i 
veckan, måndagar, onsdagar och fredagar, vilket majoriteten av de 
intervjuade anser vara fullt tillräckligt. Även de tjänster som finns 
tillgängliga genom postservicen som bankärenden fungerar 
tillfredsställande. Den övriga servicen i form av bland annat 
handelsboden, caféet och IT-boden som tillkommit på senare år har 
förbättrat servicen avsevärt under sommaren och används både av 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
S 
T 
Y 
R 
K 
O 
R 



öbor samt även av omkringliggande öars befolkning. Öborna anser att 
utbudet av små caféer och restauranger som Evas Café, Sladö 
Fiskservering och Sjökantens Servering är bra, då dessa når olika 
målgrupper som turister och öbor. Öborna uppskattar den hjälp de kan 
få av den bofasta befolkningen på ön. Ett exempel kan vara små 
reparationer på hus och tillsyn av fritidsbebyggelse. Sophämtningen 
under sommarmånaderna fungerar bra och pråmen som körs för att 
frakta bland annat sopor, djur, hus och virke uppskattas väl. MIF 
anordnar grovsopshämtning där skrymmande saker som kylskåp och 
spisar kan lämnas vid Hasselö Sand och sedan hämtas upp av pråmen. 
Detta gynnar både öbor och miljön, då sakerna förr dumpades i 
Östersjön. En bra service som uppskattas på öarna är plöjning av vägar 
under vintermånaderna.             
 
Kommunikationer 
Majoriteten av de intervjuade har uppfattningen att transporterna 
fungerar bra. De flesta intervjuade anser att Bengts transporter på 
tisdagar och torsdagar är bra, då turen trafikerar Hasselö/Sladö och 
vidare in till Västervik. Denna tur används och fungerar bra som en 
handlingstur för öborna. En annan uppskattad tur är den så kallade 
helgturen, som innebär att Bengt trafikerar från Västervik på fredagen 
till Hasselö/Sladö och sedan trafikerar Hasselö/Sladö till Västervik på 
söndagen. Dessa turer används exempelvis av veckopendlare.       
Under sommarmånaderna trafikeras skärgården av de kommunala 
skärgårdsbåtarna M/S Freden och M/S Sladö, vilket är uppskattat 
bland både turister och öbor. Den nyöppnade kanalen mellan Hasselö 
och Sladö uppskattas av öborna då den ger genomströmning av det 
annars stillastående vattnet. Detta knyter även an till det historiska, då 
Hasselö och Sladö från början var två skilda öar. Det övergripande 
vägnätet på båda öarna anses som goda kommunikationsleder.      
 
 
 

Natur 
Alla öbor uppskattar att landskapet har öppnats upp med hjälp av 
betesdjur som kor och får. Detta bevarar och återställer det 
ursprungliga odlingslandskapet och den lantliga strukturen. Många 
uppskattar den frihet som bjuds genom allemansrätten med friheten att 
vara ute i naturen och plocka bär och svamp. Många av de intervjuade 
uppskattar livet på ön då det finns möjlighet att jaga och fiska. Vissa 
anser att det är bra med ett fågelskydd på Sladö, som innebär att man 
inte får gå i land på ön under en viss tidpunkt. Detta bevarar ett rikt 
fågelliv och skonar naturen. Ett fåtal av de intervjuade såg fördelar med 
ett strandskydd på 300 meter då det annars kan bli för privat.     
 
Teknisk försörjning 
Inställningen bland de intervjuade är att vattnet på Hasselö och Sladö 
är av väldigt god kvalité och smakar mycket bra. De flesta öborna anser 
att brunnarna är bra och att vattnet finns i tillräcklig mängd och räcker 
till för alla. Öborna har fått lära sig att hushålla med vattnet särskilt 
under de torra sommarmånaderna, då vattnet kan sina. Ett uppskattat 
utbud som finns på öarna är tillgången till bredband.     
 
Projekt och bidrag 
Många av de intervjuade tycker att det är bra att markerna har öppnats 
upp med hjälp av betesdjur för att återställa kulturlandskapet. Detta har 
möjliggjorts genom EU-projekt som ger bidrag. Vissa tycker att det är 
positivt med subventionerade transporter, då man är skriven på ön.  
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SVAGHETER 
 
Befolkning 
En svaghet som kommit fram under intervjuerna är den övervägande 
delen av pensionärer som finns på ön. Det väcker frågan om vem som 
ska arbeta och driva verksamhet på ön i framtiden. Många ser på 
framtiden med ovisshet då bland annat barnfamiljer och ungdomar 
saknas som kan bidra till att öarna lever vidare.   
  
Bebyggelse 
De intervjuade menar att en svaghet är att många öbor sitter på mark 
som borde upplåtas för bostäder, eftersom det idag inte finns en chans 
för nykomlingar att bosätta sig på ön på grund av tomtbristen och de 
dyra byggpriserna. Många är även upprörda över det höga 
taxeringsvärdet då det inte överensstämmer med vad man får för 
pengarna samt att det blir dyrt för öborna på grund av den höga 
levnadskostnaden.  
 
Sociala faktorer 
Till skillnad från en del anser många av de intervjuade att det saknas 
samarbete mellan öborna, att det finns mycket konflikter särskilt mellan 
tjejerna och det är först när det krisar som man samarbetar. Många 
menar att de fast boende måste visa sig ödmjuka och att folk ska våga 
ta fler risker och inte vänta på att kommunen ska ingripa som stöd. De 
intervjuade anser att det nästan bara är sommargäster som är driftiga på 
öarna och efterlyser därmed fler eldsjälar. Många belyser att det finns 
motsättningar mellan de bofasta och sommargästerna, det finns även 
de som är avundsjuka på att en del tjänar mycket pengar. Ett stort antal 
av de intervjuade upplever att det sociala nätverket och kulturutbudet 
saknas. Det är även svårt för barn och ungdomar med kompisar under 
vinterhalvåret samt för dem att vara med på aktiviteter som exempelvis 

fotboll och innebandy, eftersom de alltid måste åka hem vid vissa 
bestämda tidpunkter.        
 
Näringar 
Det största problemet som de flesta intervjuade bekymrar sig över är 
avsaknaden av sysselsättningar i skärgården. Det går inte att endast 
livnära sig på skogsbruket, jordbruket eller fisket. Skogen och 
jordbruket räcker exempelvis endast till en tjänst. Eftersom man lever 
på en ö och under alla tider har livnärt sig på fisket är avsaknaden av 
detta ett stort problem. Ett annat problem som öborna tagit upp är att 
det finns övervägande pensionärer på ön, vilket är ett problem då man 
inte vet vem som ska ta över i framtiden samt att dessa inte bidrar till 
näringslivet.  En fråga som har väckts är bland annat vem som ska ta 
över betesdjuren när de som gör det idag inte längre kan. En synpunkt 
har varit att tillgången på mark och fiskevatten för odlingar av olika 
slag är begränsade av privat ägande och natur- och miljövård. En del av 
de intervjuade ansåg att båtbyggeri inte skulle fungera på öarna, 
eftersom de omkringliggande öarna redan har specialiserats sig på 
träbåtar. Om odling ska bli något att livnära sig på är bevattningsfrågan 
något som måste lösas. En synpunkt är att det råder brist på arbetskraft 
när det gäller byggande, det kan ta upp till två år innan hjälp kan fås.  
 
Turism och aktiviteter 
Ett stort problem som många tar upp är att turismen är så pass 
säsongberoende, vilket gör att den endast kan fungera som en bisyssla 
och ger därför ingen heltidsinkomst. Säsongsbetoningen märks även på 
vandrarhemmet då det står tomt den mesta tiden under vinterhalvåret. 
En del av de intervjuade anser att vandrarhemmets aktiviteter som 
lägerskolor och kick-offer stör omgivningen runt omkring. Många 
nämner även att skyltningen på öarna är bristfällig och att turisterna 
sliter på naturen. En viktig synpunkt som kom upp under intervjuerna 
var att kulturlandskapet fungerar mer som ett museum än som något 
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att livnära sig på. Ett annat konstaterande som kom upp under 
intervjuerna var att upplevelseturismen är försämrad vad gäller fisket.       
 
Service 
Många av de intervjuade anser att affärens öppettider från mitten av 
juni till mitten av augusti är för kort period. Många är däremot 
medvetna om att det behövs ett större underlag för att driva affären 
under en längre period eller året om. En annan svaghet som har tagits 
upp är att affären inte säljer någon färsk fisk. Båtplatser anses som en 
bristvara av flertalet intervjuade både på fastlandet och på Hasselö. En 
del anser att det finns för få platser för Bengt att angöra vid. Samtidigt 
är det några som påpekar att flytbryggan vid Hasselö Sand inte fungerar 
tillfredsställande. Vissa av de intervjuade har tagit upp att det saknas en 
lekplats vid Hasselö Sand för turisterna. En del har även tagit upp att 
posten borde utökas till fem gånger i veckan istället för tre gånger i 
veckan. En annan viktig synpunkt som kom fram under intervjuerna är 
problemet med att de som aldrig nyttjar vägarna ändå tvingas betala 
vägskatt. En brist på Hasselö och Sladö är avsaknaden av sjukvård, 
skola och dagis.             
 
Kommunikationer 
De flesta nämner transporter som en stor svaghet när det gäller öbor 
som vill arbetspendla dagligen samt att transporterna utgör ett hinder 
för människor att bosätta sig i skärgården. Men många har den 
uppfattningen att pendling och transporter är svårt att förändra, 
eftersom kommunen måste bekosta dessa utökningar. Många tror även 
att det inte är värt mödan att pendla, eftersom det är för påfrestande. 
De flesta av de intervjuade anser att svävaren som öborna åker med 
under vintern är för liten, eftersom den endast tar fem personer och att 
lastförmågan är bristfällig. Vid akuta fall då helikopter behövs tar det 
lång tid att få hjälp då den är stationerad på Gotland, vilket många av 
de intervjuade tycker är oroväckande. Ytterligare ett problem som kom 
upp under intervjuerna var otillgängligheten på Torrön vad gäller stigar 

och problemet att ta sig fram med varor. En del tycker att det är en 
svaghet att Bengts skärgårdstaxi inte kan lägga till vid Vedhälla, 
eftersom det är för grunt. En svaghet med att bo på en ö är att det är 
dyrt att åka båt samt att kunna frakta varor som man vill sälja i 
Västervik.      
 
Natur 
De flesta av de intervjuade anser att strandskyddet på 300 meter är för 
långt, många föreslår istället ett strandskydd på 100 meter. Detta på 
grund av att många bofasta på öarna lever av havet och det är därför 
naturligt att kunna bosätta sig nära havet för att underlätta åtkomsten 
av olika redskap och båtar med mera. Många anser också att ett 
strandskydd på 100 meter är fullt tillräckligt, eftersom strandlinjen inte 
privatiseras på ett sådant avstånd. En del anser även att de fast boende 
ska kunna få dispens för att bygga vid vattnet om det redan finns 
befintlig bebyggelse på platsen. Många anser även att strandskydd, 
naturreservat och fågelskydd är ett stort hinder. Många av de boende är 
bekymrade över att skogen sköts dåligt, speciellt av dem som kallas för 
”trottoarbönder”, som kommer ifrån stan och kanske helt saknar 
kunskap och intresse för att förvalta sin skog. Ytterligare ett problem 
som nämns av öborna är de knepiga ägogränserna som kräver mycket 
stängsel på grund av de smala avstyckade skogsskiftena. En del boende 
i den norra delen av Hasselö tar upp problemet att det är förbjudet att 
röja den igenvuxna skogen för markägarna. Detta är synd då många vill 
återställa landskapet så som det är gjort på Sladö, med öppna 
betesmarker. Att skogen står och förfaller och inte tas om hand på ett 
riktigt sätt påverkar i sin tur människor, djur och natur. Det finns 
många olika djur på Hasselö och Sladö som förstör för öborna så som, 
rådjur, mink, säl, skarv och gäss, vilket uppfattas som ett problem av de 
intervjuade. Många ser det som en nackdel att sjöfågeln har minskat, 
vilket gör att jakt ej kan fortgå. Enligt fågelskådarna skrämmer 
turisterna bort fåglar som exempelvis örnar, vilket gör att 
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örnfågelskådning inte kan bedrivas. En del har nämnt en oro över 
situationen i Östersjön vad gäller algblomningen.          
 
Klimatförhållanden 
Alla är överens om att när man bor på en ö är man väldigt utsatt och 
beroende av väderleken, eftersom det inte är säkert att du garanterat 
kan komma fram, detta särskilt under vintern. Skärgården är besvärlig 
att leva i ifrån november till februari, det är först vid midsommar som 
ön lever upp för att åter igen infinna lugnet vid skolstarten då turisterna 
slutar komma.    
 
Teknisk försörjning 
En del av de intervjuade tar upp problemet med att det kan vara ont 
om vatten på Sladö och norra Hasselö, Ängarna och Smutten under 
torra somrar. En ökad befolkning skulle innebära att det vatten som 
finns att tillgå idag inte skulle räcka till. Avloppet anses även det vara 
besvärligt, det är särskilt ett problem för Evas Café och Sladö 
Fiskeservering, eftersom både vatten och avlopp är svårt att dra. Flera 
problem som tas upp av de intervjuade är även den stora risken för 
strömavbrott, dålig täckning av mobiltelefoner samt känslig 
telefonlinje.    
 
Projekt och bidrag 
En del tar upp problemet med att de flesta ute i skärgården måste leva 
på bidrag och många finner det jobbigt och svårt att fylla i dessa 
bidragsblanketter och därför inte värt besväret.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



MÖJLIGHETER 
 
Befolkning 
Alla anser att det måste finnas fler sysselsättningar för att människor 
överhuvudtaget ska flytta ut på öarna. Många tror att det blir fler 
sommargäster i framtiden eftersom det är ett så attraktivt boende, men 
för att öarna ska överleva är det viktigt att det kommer fler fast boende 
hit. Många anser det viktigt att satsa på boende som har barn men vissa 
anser det motsatta, eftersom de anser att det inte finns någon möjlighet 
för dem att bo i en skärgårdsmiljö. Förslag till att locka ut barnfamiljer 
till öarna är bland annat att erbjuda lugn och bostäder samt att fler 
familjer flyttar ut samtidigt.     
 
Bebyggelse 
Det är många som har påpekat att det finns gamla byggnader och 
ladugårdar som står tomma, vilka skulle kunna användas till uthyrning. 
Ett förslag har kommit upp att satsa på turister som vill ha fritidshus 
samt även satsa på hus för uthyrning som exempelvis parlägenheter 
som eventuellt kommunen kan finansiera. Även förslag att ha stugor 
för uthyrning vid Hasselö Sand finns samt planer på dusch- och 
tvättmöjligheter samt toalett till båtgästerna och restaurang har 
föreslagits. Vid Hasselö vandrarhem finns ett båthus på land som skulle 
kunna användas som bastu vid Hasselö Sand. En upprustning av 
missionshuset föreslås också. De intervjuade påpekar även att det inte 
endast kan byggas bostäder utan det är viktigt att det finns något att 
leva av också. Vid intervjuerna nämndes att hamnområdena är mycket 
viktiga för bebyggelsens placering samt att det vore bra om 
anläggningsplatser för båtar kunde samordnas med en samlingspunkt, 
men inte med för mycket bryggor. 
 
 

Sociala faktorer 
Vid intervjuerna framgick att det är flera olika faktorer som spelar roll 
för att kunna bosätta sig på en ö bland annat att det måste finnas en 
koppling, en längtan och en relation till ön. Någon har även sagt att 
man måste vara lite ”tokig” för att bo här. För att få det att fungera ute 
på öarna är en viktig faktor att man är initiativrik och kreativ och att 
det finns eldsjälar. Många har en förhoppning om att nya mönster ska 
växa fram vid ett generationsskifte. För att öarna ska kunna utvecklas 
krävs ett kollektivt tänkande och samarbete mellan öborna såväl som 
ett samarbete med de omkringliggande öarna.       
 
Näringar och arbetsmöjligheter 
Alla av de intervjuade påpekar att man måste vara mångsysslare för att 
klara av att leva på öarna. Om man ska vara mångsysslare krävs att man 
är kompetent till att skapa nya förutsättningar. Öborna anser att det är 
viktigt att ta vara på och utveckla den kompetens som redan finns på 
öarna och använda sig av den.     
 
De flesta ser fördelar med att bedriva odling på öarna, men detta kräver 
engagemang. Den lokala odlingen skulle föra med sig ett eget 
Hasselö/Sladö märke som skulle bli uppskattat av öborna, då det skulle 
säljas endast lokalt, eftersom många anser att transporter skulle bli för 
dyrt. Många är positiva till ett varierat utbud av olika grödor och 
produkter som exempelvis potatis, kryddodling, biodling, förädling av 
bär och svamp samt marmelad och saft. Öborna föreslår att norra 
sidan är mer lämpad för odling på grund av att sydsidan har en mer 
frostlänt mark, odling föreslås även på den västra sidan av Hasselö där 
det finns bra sandjord för potatisodling. Förslag finns även att utveckla 
försäljningen av fisk i affären, använda gamla gårdar till djurproduktion 
av höns, kalkon och struts. Nya föreslagna verksamheter som också 
tagits upp är slaktning av kött och satsning på surströmming.    
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De intervjuade öborna inser vikten av turismen och att den inte får 
försvinna, därför har de många idéer på hur turismen kan utvecklas 
som näring. Förslag som kommit upp under intervjuerna är att man 
kan marknadsföra skärgården även under vinterhalvåret med 
exempelvis rekreation, föredragshållare, konferenser, trollingfiske, 
bastu och kannibalgryta. Kurser som kan anordnas för öborna själva är 
datakurser, engelskkurser, brandövningar och första hjälpen. Andra 
alternativ till verksamheter som föreslagits är restaurang som kan 
utveckla matkulturen och ha cateringverksamhet. Restaurangen skulle 
vända sig till både öbor och turister. Restaurangen och vandrarhemmet 
kan samarbeta vid konferenser. Det är viktigt att man hittar en egen 
nisch när det gäller konferensverksamhet så att man kan konkurrera 
med övriga konferensanläggningar, ett exempel på detta kan vara att 
marknadsföra sig med fisken.            
 
Många av de intervjuade tror att det kommer att behövas äldreboende i 
framtiden, vilket också kan ge möjlighet till arbetstillfällen. Ett 
alternativ till äldreboende är hemtjänst som kan kombineras med 
städverksamhet, matlagning samt tvättning. Städning kan även erbjudas 
till sommargäster samt vårstädning åt besökare. Seniorboende kan vara 
ett annat alternativ till äldreboende, vilket gör att gårdar och byggnader 
blir lediga till yngre generationer som kan ta över.       
 
De flesta anser att behovet av hantverkare är stort på öarna och att det 
är någonting man ska värna om. Det som behövs är bland annat 
målare, byggare, snickare, kakelsättare och rörmokare. Det finns förslag 
på utveckling av sågverket, att man tar vara på det virke som finns på 
ön och säljer detta som sågade trävaror. Möjlighet att livnära sig på 
fastighetsunderhåll, service, transporter och byggjobb är några 
alternativa yrken som man kan livnära sig av på ön. Även fler 
yrkeskategorier som vaktmästare, båtbyggare, bagare, gjutare, 
kenneluppfödare, trädgårdsmöbelsnickare, vedförsäljare, distansarbete i 
form av datajobb är föreslagna yrken av de intervjuade. Öborna tycker 

även att det är viktigt att bevara det genuina som kan visa sig i 
exempelvis hemslöjd som kan säljas på marknader. En del av öborna 
tycker att en hembygdsgård och ett skärgårdsmuseum vore bra 
verksamheter att starta både för att bevara det historiska och kunna 
visa upp dessa historiska skatter.            
 
För att kunna locka unga människor att bosätta sig i skärgården måste 
det finnas verksamheter att leva av. Exempel på verksamheter som kan 
bedrivas på öarna är distansarbete som IT- och konsultverksamheter 
eller egen företagare. Då vissa verksamheter kan bedrivas hemifrån kan 
det kännas bra att ha en gemensam kontorslokal där man kan arbeta 
och träffa andra människor, lokalen kan kombineras tillsammans med 
exempelvis en samlingslokal. Ett förslag som kom upp var att bilda ett 
bolag där alla gårdsägare är delägare, om bolaget säljer mark och tomter 
så går vinsten till gårdsägarna.  
 
Turism och aktiviteter 
Turism är en inkomstkälla som öborna anser måste finnas, men de är 
samtidigt medvetna om att det är en säsongsbetonad verksamhet. 
Öborna har givit förslag på olika möjligheter som kan vidga 
turismsäsongen, även vintertid. En idé kan vara att marknadsföra öarna 
under vintern med rekreation, stillhet, tystnad och upplevelseaktiviteter 
som exempelvis spa med bastu och kannibalgryta. Ett förslag är att 
utveckla olika typer av boende där man erbjuder en viss exklusivitet 
samt något enklare boende för att tillgodose olika målgrupper. Man kan 
anordna rekreationsverksamhet, kursverksamhet, konferensverksamhet 
och fester på vandrarhemmet så väl som på höst som på vinter och vår. 
Ett annat förslag som kommit upp är en idé om att erbjuda helpension 
med föredragshållare. För öborna själva har förslag som datakurser, 
brandövningar och första hjälpen tagits upp.         
 
För att locka ut turister i skärgården krävs att det anordnas 
verksamheter som återspeglar det historiska om bygden, så att 
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människor kan få en förståelse för skärgårdens miljö. För att uppnå 
detta har förslag som skolmuseum, skärgårdsmuseum kombinerat med 
samlingslokal/lärolokal och hembygdsgård föreslagits.  
 
För att ytterligare locka ut människor i skärgården krävs även att det 
anordnas upplevelseaktiviteter som exempelvis segelskola, trollingfiske, 
naturturism, klättergrupper och fiskecamp. Med fiskecamp menas att 
man hyr båtar och åker ut och campar några dagar. Affären skulle 
kunna erbjuda uthyrning av havskajaker och småbåtar, därmed behövs 
kanotleder i skärgården. En annan upplevelse för turister kan vara att 
”bo på lantgård”. Med evenemang som dragspelsstämmor med 
duerospel, dragspel och fiol kan man locka människor till öarna. 
Missionshuset kan vara en tillgång där man kan anordna körer, 
musikgudstjänster, dop, bröllop samt andra högtider.    
 
Service 
Under intervjuerna gavs förslag på äldreboende som ett bra alternativ 
till boende för äldre som fortfarande vill bo kvar på öarna när de blivit 
så gamla att de inte kan ta hand om sig själva. Ett äldreboende skulle 
även ge möjlighet till mer sysselsättning och ett förslag är att kombinera 
äldreboendet med en restaurang, som skulle kunna förse de äldre med 
bespisning. Hemtjänst föreslås även vara ett bra alternativ till 
äldreboende, men täcker dock inte en heltidstjänst. Tjänsten skulle 
kunna innebära städning, tvättning och matlagning åt de äldre. Ett 
problem för öborna är bristen på tillgång till sjukvård som skulle kunna 
lösas med hjälp av en skärgårdsdoktor eller sköterska. Många önskar att 
affärens säsong ska förlängas in på hösten och att försäljningen av färsk 
fisk i affären ska utvecklas. Några av de intervjuade föreslår att posten 
ska komma varje dag och att företag är i behov av direktpost till 
verksamhetsplatsen på ön, om sådana är verksamma. Förslag på att 
förbättra skyltningen på öarna kom upp samt planer på att bygga en 
sändare för trådlös kommunikation.          
 

Kommunikationer  
De allra flesta anser att en utveckling av transporterna vore det bästa 
för att locka bofasta till öarna, samt att pendlingsmöjligheter kan 
underlättas vid utökning av transporterna. För att möjliggöra pendling 
är det mycket viktigt att kunna styra över sina egna arbetstider. 
Transporterna kan bland annat utökas till tidiga morgonturer, 
eftermiddags- och kvällsturer. En förutsättning för att pendling ska 
fungera är att den måste ske samtidigt och att det är ett flertal som 
pendlar, då skulle transporterna lösa sig automatiskt. Ett förslag är att 
pendling kan kombineras med postturen, att posten kommer på kvällen 
istället. Ett alternativ till pendling är samåkning. De intervjuade tror att 
om mindre båtar skulle börja köras istället för M/S Freden så skulle 
båtarna kunna köra oftare och därmed underlätta kommunikationerna 
ut i skärgården. Öborna ger även förslag på transporter i form av 
flakmoppe som taxi på öarna för att underlätta att ta sig med packning 
och varor från angöringsplatsen till bostaden. Ett önskemål från de 
intervjuade är att det ska finnas fler angöringsplatser för öbornas egna 
båtar. Många anser att grunden utanför Hasselö behöver märkas ut av 
sjöfartsverket, då det är många som vill in till Hasselö men som inte 
vågar på grund av risken att gå på grund. Samtidigt är det även viktigt 
att markera ut inre farleder.             
 
Natur 
Mångfalden av de intervjuade har uppfattningen att det är viktigt att 
öppna upp skogen och den övriga marken för att motverka 
igenväxning och samtidigt bevara kulturlandskapet, detta kan göras 
med hjälp av betande djur som skapar tillgänglighet till naturen.  
 
Miljö 
De intervjuade tycker att myndighetsmässiga krav ska ställas på hur 
marker ska se ut och vad de ska användas till. En synpunkt är att 
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gödsling endast ska ske direkt på plantan för att förhindra mer 
övergödning av haven.     
 
Teknisk försörjning 
De allra flesta av de intervjuade vill inte ha kommunalt vatten, eftersom 
det skulle bli för dyrt men blir det fler boende i framtiden vore det att 
föredra, eftersom vattnet som fås från brunnarna idag skulle inte vara 
tillräckligt för en utökad befolkning. Ett förslag är att göra om avloppet 
så att det kan användas även för tvättmaskin.    
 
Projekt och bidrag 
En värdefull möjlighet som skärgårdsbor har nämnt i intervjuerna är att 
EU-bidragen kan förverkliga projekt som att återställa kulturlandskapet 
med öppna betesmarker, få igång jordbruket, ge bidragsåtgärder för 
traktorer samt bidra till verksamheter som IT-boden på Hasselö. 
Många har påpekat att länsstyrelsens roll är att skapa positiva attityder 
för entreprenörsandor. De intervjuade föreslår även att länsstyrelsen 
kan betala de som slår marken om inte djuren kan vara kvar, samt att 
kontrollera de skogsägare som inte sköter sina skogskiften.    
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HOT 
 
Befolkning 
Många av intervjupersonerna anser att avfolkningen av öarna är ett 
allvarligt hot mot skärgårdens fortsatta överlevnad. De flesta påpekar 
att den höga medelåldern på öarna är en risk för den fortsatta 
utvecklingen av befolkningen, många är bland annat oroade över vilka 
som ska ta över när de gamla inte orkar längre. Vem tar exempelvis 
över gårdarna och jordbruket när de som brukar dem idag är borta? 
Uppfattningen bland många intervjuade är den att endast pensionärer 
och äldre lever som fast boende medan yngre befolkning saknas. 
Många betonar vikten av fast boende då öarna förblir levande, 
eftersom bland annat vägar och transporter underhålls.     
 
Bebyggelse 
Problemet med avsaknaden av tomter att bygga på gör att det inte kan 
byggas några bostäder på öarna. Detta problem uppstår då markägare 
inte vill upplåta sina marker för bebyggelse. Även fast öbor har ett hus 
finns det inte möjlighet att bo året runt på grund av att det inte är 
vinterbonat. Rädslan bland de intervjuade är att utvecklingen går för 
fort så att öarna blir för hårt exploaterade. En annan synpunkt som 
kommit upp är de höga taxeringsvärdena på husen som gör att det är 
dyrt att bo på öarna samt att ett överpris måste betalas vid köp av 
fastighet på öarna.     
 
Sociala faktorer 
Hasselö och Sladö står inför ett glesbygdsproblem, vilket gör att det 
största hotet mot att bosätta sig på öarna är ensamheten och bristen på 
kulturutbud. Många barnfamiljer drar sig för att flytta ut på grund av 
bland annat saknaden av kompisar till barnen. Under 
sommarmånaderna är det inga problem att få kompisar att leka med 

samt att hela ön lever upp medan det under vinterhalvåret upplevs att 
öarna går i vinterdvala. Många tror även att ett äldreboende kan få 
människor att känna sig isolerade, särskilt under vinterhalvåret då ön 
inte är så aktiv. En del belyser även problemet med motsättningar som 
finns mellan de fast boende, fritidsboende och de som vill starta 
företag.   
 
Näringar 
Det största problemet när det gäller näringar är att sysselsättning 
saknas, det finns inte mycket att leva av på ön, exempelvis då fisket 
håller på att dö ut. Detta medför att det blir svårt att bosätta sig på 
öarna. Det fria handredskapsfisket uppfattar en del som ett hot mot 
yrkesfiskarna, då de inte ens själva kan ha fisket som den enda 
inkomstkällan. Det stora problemet är turismens korta säsong vilket 
medför att verksamheter som café, restaurang och affär drabbas. 
Turismen kan även vara ett hot för miljön i skärgården, då turister inte 
alltid är varsamma. Turismen kan även föra med sig ovarsam 
exploatering.       
 
Service 
De boende i skärgården är väldigt utsatta vad gäller tillgång till sjukvård 
och läkarhjälp, detta är något som starkt bekymrar öborna, vilket kan 
leda till att öarna avfolkas då personer med sjukdomar inte längre kan 
bo kvar. Skulle en öbo bli akut sjuk är bristen på sjukvårdstransporter 
ett stort problem, då helikopter kommer ända från Gotland vilket tar 
tid.     
 
Kommunikationer 
Då sysselsättningen på öarna är bristfällig krävs att befolkningen söker 
arbeten på fastlandet, vilket leder till att människor måste pendla. Detta 
upplevs som ett problem då pendling är krävande och fordrar bra 
kommunikationer. Idag saknas tillfredsställande pendlingsmöjligheter 
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till och från öarna, detta delvis på grund av det dåliga underlaget. 
Många öbor är tveksamma till om fast boende överhuvudtaget kan 
pendla dagligen. Vissa uttrycker en oro över Bengts transporter, vad 
händer när han inte längre kan köra och vem tar över efter honom?  
En brist är även de stora kostnader som finns för att frakta varor som 
virke till och från öarna.   
 
Natur 
Många är upprörda över att vissa markägare låter skogen stå och 
förfalla, samt att en del åkermark knappt är odlingsbar. Sälen och 
minken är ett oroväckande hot då de äter upp fisk och fågelungar. 
Turister är oftast oaktsamma vad gäller hantering av brandfarlig vara i 
naturen, vilket medför att öborna är oroade över den stora brandfaran.    
 
Miljö 
Många känner en oro över Östersjöns utveckling och hur den kan 
komma att påverka livet i skärgården i framtiden. Vill människor  
överhuvudtaget bo i skärgården då? En uppgift att lösa är 
algblomningen som uppstått till följd av föroreningarna i Östersjön, 
vilket har lett till att tomtpriserna har sjunkit i värde.     
 
Klimatförhållanden 
Det har framkommit under intervjuerna att öborna är väldigt utsatta 
och påverkade av väderförhållandena som råder speciellt vintertid, då 
det kan vara svårt att ta sig fram när isen lägger sig.  
 
Teknisk försörjning 
En del av de intervjuade tar upp att vattnet under vissa torra perioder 
kan sina och att det ofta kan bli strömavbrott samt problem med 
avloppet. 
 
 

Projekt och bidrag  
En rädsla som finns bland öborna är att bidragen ska försvinna i 
framtiden, då fler länder kring Östersjön blir medlemmar i EU.  
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EXPLOATERINGSMÖJLIGHETER 
 
Vad kan exploateras på Hasselö enligt öborna? 
Förslag var äldreboende kan vara beläget är bland annat intill 
vandrarhemmet, vid Hasselö Sand, Haga Slätt samt Dockviken. 
Fördelarna med att placera detta vid Hasselö Sand är att man har nära 
till kommunikationer. Om exploatering ska ske av bostäder har förslag 
kommit på områden som Haga Slätt, Hasselö Sand, förtätning i och 
utanför Hasselö by, Brändaskog, hela området mellan Slågaudden och 
Hasselö Sand, området vid vandrarhemmet samt norra delarna av 
Hasselö.  Ytterligare ett förslag är att rusta upp och inreda gamla 
ladugårdar för användning av bostäder. Exempel på detta är en 
nedbrunnen lada vid Haga Slätt som skulle kunna återuppbyggas och 
användas till bostäder eller ”Bo på lantgård”. Det finns även en gård på 
norra udden på Hasselö som står och förfaller som borde rustas upp. 
En utökning av centrumet vid Hasselö Sand kan bland annat innebära 
exploatering av en stugby, med exempelvis cirka tio stycken 
campingstugor. Att förlänga bryggorna och anlägga fler bryggor vid 
Hasselö Sand samt att rensa upp längs med strandkanten är andra 
förslag. Vid Dockviken som är beläget söder om Hasselö Sand finns 
förslag på att anlägga bryggor samt rensa upp sandstranden för att bilda 
en hamn. Förslag har även kommit på att ta bort vassen norr om 
angöringsbryggan vid Hasselö Sand längs med strandkanten för att på 
så vis utöka stranden. Mer specificerade områden för exploatering av 
exempelvis koncentrerad bebyggelse är föreslagen vid Vikarna. Att 
komplettera med hus insprängda i naturen, utspridda i grupper av cirka 
fem stycken, men dock inte över så stora arealer har föreslagits. Bra 
plats för byggnation av hyresbostäder kan vara mellan Haga Slätt och 
Nyhagen. Området vid vandrarhemmet föreslås bebyggas med cirka tio 
campingstugor. En viktig synpunkt är att exploatering ska ske samlat 
vid en bra hamn. Många anser att ny bebyggelse ska ha sjöutsikt. En del 
har påpekat att muddring av sundet som kallas för 

Lindholmsströmmen vid Vedhälla är behövligt för att Bengt ska kunna 
lägga till vid angöringsplasten, där det idag är för grunt. En muddring 
medför även att båtar och pråmar får större tillgänglighet till sundet.     
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VAD ÄR EN HELHETSANALYS? 
Helhetsanalysen innebär att intervjuaren ser till helheten i intervjuerna 
och sedan sätter in dessa i ett sammanhang. Analysen består av tre faser 
varav den första innebär att intervjuaren väljer ut teman eller 
problemområden som han/hon sedan bearbetar. I den andra fasen 
formuleras de frågeställningar som sedan ska arbetas vidare med. I den 
sista och tredje fasen görs en systematisk analys av intervjuerna där 
intervjuaren utgår från de frågeställningar han/hon gjort.2 Vi har valt 
att använda oss av en helhetsanalys som hjälper oss att ta ut viktiga 
problemområden och sedan få en fördjupad förståelse av dessa som vi 
kan arbeta vidare med. Under analysens gång kan citat ge nya 
perspektiv och insikter på det problemområde som bearbetas. Detta 
kan ge nya lösningar på problemet som annars inte hade kommit fram. 
Sammanställning av helhetsanalysen finns som bilaga i avsnitt 16. 
 
Utifrån den helhetsanalys av intervjuerna som vi har genomfört har vi 
kommit fram till en mängd frågeställningar som är viktiga att tänka på 
för öarnas fortsatta utveckling. Dessa frågor behandlas sedan i 
samband med planarbetet, då befolkningens åsikter vägs in tillsammans 
med vår kompetens. Utav alla de frågor som helhetsanalysen av 
intervjuerna har givit, har vi kommit fram till att en del utmärker sig 
mer än andra och därför har vi valt att belysa dessa särskilt. Övriga 
frågeställningar finns redovisade som bilaga i avsnitt 16.     
 
 
 

 

 

                                                
2 Holme Magne Idar och Solvang Krohn Bernt. (1997) Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
TANO A.S. Oslo. s.141-142.  

SAMMANFATTNING HELHETSANALYS 
De mest påtagliga frågeställningarna vi fått fram av intervjuerna som 
rör befolkningen är, hur kan människor lockas ut i skärgården för att 
bosätta sig permanent? Ytterligare en frågeställning som är betydelsefull 
är frågan om vilka som ska arbeta på öarna när befolkningen mestadels 
består av pensionärer? Vilka tar över när de som driver verksamheter 
idag inte längre orkar eller finns kvar? En frågeställning gällande 
bebyggelsen är vilken typ av boende som ska etableras på öarna? Finns 
det överhuvudtaget mark att bygga på? Vad gäller de sociala faktorerna 
kan en fråga vara hur en isolering på öarna kan förhindras? En 
frågeställning som rör näringar är, hur de gamla näringarna ska kunna 
leva vidare i skärgården och kompletteras med framtida näringar? Hur 
viktig är egentligen turismen för öarnas överlevnad? Hur ska 
turistsäsongen kunna förlängas och sträcka sig in även under 
vintermånaderna? Angående servicen finns en fråga om vilket alternativ 
som ska prioriteras utav äldreboende och hemtjänst? 
Kommunikationer är en central frågeställning där funderingar finns om 
transporterna är fullt tillräckliga som de ser ut idag samt hur 
transporterna skulle kunna förbättras och underlättas för bland annat 
pendling? Vad gäller natur och miljö finns en fråga om hur skogen ska 
underhållas och vem som ska se till att skogsägaren sköter sin uppgift? 
Frågeställningar som rör den tekniska försörjningen och miljön är 
bland annat hur vattenförsörjningen ska klaras av när fler människor 
bosätter sig på öarna? Ett annat problem är vad som kommer att hända 
med Östersjön i framtiden? Vill människor fortfarande bo vid 
Östersjön när bland annat fiskdöd och algblomning förekommer i 
havet?  
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Befolkning  
Hur kan människor lockas ut i skärgården för att bosätta sig 
permanent? För att behålla en levande skärgård är det viktigt att 
människorna som flyttar ut i skärgården är yngre människor, 
barnfamiljer samt medelålders. Dessa är viktiga då de kan bidra till 
näringslivet samt att barn får en tidig relation till öarna som får dem att 
komma tillbaka senare i livet, vilket bidrar till öns överlevnad. En fråga 
som dykt upp är varför det överhuvudtaget ska finnas en fast 
befolkning i skärgården? En fast befolkning bidrar i huvudsak till att 
hålla kulturlandskapet levande då dem kan underhålla bygden året runt. 
Permanentboende bidrar även till den viktiga faktorn att den 
kommunala servicen upprätthålls med bland annat sophämtning, 
vägunderhåll och transporter. Detta gagnar framförallt fritidsboende på 
öarna då de annars hade fått stå för servicen själva. En annan viktig 
fråga att ta upp är avsaknaden av bostäder på öarna. Det måste till fler 
bostäder för att människor överhuvudtaget ska kunna bosätta sig på 
Hasselö och Sladö. Ytterligare en synpunkt som är betydelsefull är 
frågan om vilka som ska arbeta på öarna när befolkningen mestadels 
består av pensionärer? Vilka tar över när de som driver verksamheter 
idag inte längre orkar eller finns kvar? 
 
Bebyggelse 
Vad är det för typ av boende som behövs etableras på öarna? Finns det 
överhuvudtaget mark att bygga på? Det som saknas på öarna idag är en 
form av kommunala hyresbostäder som skulle kunna underlätta för 
människor som vill prova på livet ute i skärgården. Dessa kan vara 
potentiella permanentboende i framtiden, genom att de så småningom 
bygger sina egna hus. Även fast människor skulle kunna tänka sig att 
flytta ut i skärgården är bristen på mark att bygga på, något som måste 
lösas. En annan bidragande orsak är de höga taxeringsvärdena som 
hindrar folk att köpa hus i skärgården.    
     

Sociala faktorer 
Hur kan en isolering förhindras på öarna? Då den sociala samvaron 
saknas under stora delar av vinterhalvåret kan detta innebära isolering 
för många boende på öarna. Många tar även upp avsaknaden av 
kulturutbud, skola, affär samt vänkrets. En fråga som kan ställas är om 
det överhuvudtaget är realistiskt att placera ett äldreboende på en ö 
som under större delen av vinterhalvåret upplevs som isolerad och 
saknar sjukvård i närheten.   
 
Näringar 
Hur ska de gamla näringarna kunna leva vidare i skärgården och 
kompletteras med framtida näringar? Med gamla näringar menar vi de 
traditionella näringarna så som fiske, jordbruk och skogsbruk, vilka är 
viktiga att bevara för att behålla kulturlandskapet samt gagna det höga 
besöksvärdet på öarna. Med framtida näringar menas de nya näringarna 
som måste till för att komplettera de gamla näringarna, eftersom dessa 
inte ger en heltidsinkomst. Framtida näringar kan exempelvis vara 
distansarbete, odling, äldrevård, turism och förädling av varor. 
 
Turism och aktiviteter 
Hur viktig är egentligen turismen för öarnas överlevnad? Turismen är 
en stor inkomstkälla för öborna speciellt under sommarperioden. Men 
vad måste göras för att få turistsäsongen att sträcka sig in även under 
vintermånaderna? Öarna måste kunna marknadsföra sig med aktiviteter 
och evenemang som sticker ut och är deras egna kännetecken, detta är 
viktigt i konkurrensen med den övriga skärgården.  
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Service 
Vilket alternativ är bäst att prioritera utav äldreboende och hemtjänst? 
Är det realistisk att placera ett äldreboende ute i skärgården, med tanke 
på bristfällig social samvaro samt avsaknad av sjukvård. Hemtjänstens 
fördelar är att öborna kan bo kvar i sin bostad så länge som möjligt, 
samtidigt som man kan få hjälp med bland annat städning, matlagning, 
tvättning samt sjukvård.  
 
Kommunikationer 
Är transporterna fullt tillräckliga som de ser ut idag? Skulle 
transporterna kunna förbättras genom att utöka tiderna som finns idag. 
Hur skulle transporterna kunna förbättras och underlätta för bland 
annat pendling? För att pendling ska vara värt att satsa på måste det 
finnas goda kommunikationer som underlättar pendling, som det ser ut 
idag finns endast transporter som är anpassade för handel i Västervik.   
 
Natur och miljö 
Är strandskyddet på 300 meter för långt eller är 100 meter ett 
lämpligare mått? Det kanske är bättre att tillåta ett strandskydd på 100 
meter istället för 300 meter, eftersom strandlinjen bibehålles även vid 
100 meter istället för att låta människor i vissa fall bygga ända in vid 
vattnet. Hur ska skogen underhållas och vem ska se till att skogsägaren 
sköter sin uppgift? Det är viktigt att skogen gallras, avverkas och 
nyplanteras och om detta inte sköts får förslagsvis någon myndighet ta 
på sig ansvaret att underhålla skogen. Det är många som påverkas av 
att skogen står och förfaller, bland annat växter, djur och människor. 
Ytterligare ett problem är vad som kommer att hända med Östersjön i 
framtiden? Vill människor fortfarande bo vid Östersjön när bland 
annat fiskdöd och algblomning förekommer i havet? Förhoppningen är 
att ett globalt samarbete med organisationer kan förbättra Östersjöns 
situation.   
    

Teknisk försörjning 
Klaras vattenförsörjningen av till fler människor som det är idag? 
Vattenfrågan kan bli ett problem i framtiden om fler människor 
bosätter sig permanent på öarna. Detta kan bli ett problem då det är 
många av öborna som är emot införande av kommunalt vatten.  
 
Bidrag 
Hur kan man göra så att bidragen blir lättare att få? Idag är det många 
som upplever att det är besvärligt att fylla i blanketter och tycker därför 
inte det är värt mödan.  
 
Framtiden 
Hur ska Hasselö och Sladö kunna förbli levande öar även i framtiden? 
Detta är den övergripande frågan i examensarbetet och det behövs 
många komponenter som måste kunna fungera tillsammans för att 
detta ska bli verklighet.  
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