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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie har varit att kartlägga möjligheterna till vistelse i Stockholms 

skärgård. Detta för personer utan egna färdmedel, egen utrustning och/eller erfarenhet av 

friluftsliv. För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats:  

 Hur fungerar kommunikationerna till stugbyarna i Stockholms skärgård? 

 Hur ser övernattningsmöjligheter ut i stugbyarna i Stockholms skärgård? 

 Vilka aktiviteter kan bedrivas i Stockholms skärgård? 

 Hur stora är de ekonomiska kostnaderna för att resa till och vistas i Stockholms 

skärgård under en vecka? 

Metod 
Vi valde att använda oss av sex intervjuer och tre observationer för att få en så djup inblick 

som möjligt. Intervjuer gjordes med Claes Petterson på Waxholmsbolaget och ansvariga för 

de fem stugbyarna, Rolf Andersson för Finnhamn, Per Englund för Grinda, Arne Johansson 

för Rånö, Pär Hjärtström och Peter Hösöyen för Gålö, Anders Bedinger för Gålö och Nåttarö. 

Intervjuerna har både antecknats och spelats in på band. Observationer har genomförts i tre 

stugbyar vilka är Finnhamn, Grinda och Gålö genom fotografering och filminspelning. 

Resultat 
Kommunikationen till Stockholms skärgård bedrivs i huvudsak av Waxholmsbolaget. Ett 

samarbete med SL underlättar kommunikationerna under vissa delar av året. Landstinget 

hjälper till ekonomiskt för att verksamheten skall gå runt. Övernattningsmöjligheter i de fem 

stugbyarna är fördelade på 216 stugor med övervägande 4-bädds alternativ. På alla 

öar/områden finns gott om saker man kan aktivera sig med, några till belåning och uthyrning.  

Exempel på det är roddbåtar och cyklar. Inga aktiviteter är organiserade, utan styrs av eget 

initiativ så som t.ex. bad, fiske, bastu, grillning, svamp och bärplockning samt naturens gång 

vad det gäller djurliv och växter. Kostnad för en familj med två barn som inkluderar resa till 

och från, samt en veckas stughyra blir 3484: - under högsäsong.  

Slutsats 
Möjligheterna till vistelse i Stockholms Skärgård är god. Goda förbindelser finns i form av båt 

och buss. Goda övernattningsmöjligheter finns. Stugorna är i gott skick och väl utrustade. De 

totala kostnaderna för en familj som vistas en vecka i Skärgården är låg i förhållande till andra 

semesteralternativ. 
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Abstract 

 
Aim 
The aim of this study has been survey the possibilities for short-term stays in the Stockholm 
Archipelago for people without their own means of transport, own equipment and/or 
experience of outdoor life.  
To fulfil this aim, the following questions were formulated:  
 What communications are available to chalet parks in the Stockholm Archipelago?  
 What overnight accommodation is available in the chalet parks in the Stockholm 

Archipelago?  
 What activities can be pursued in the Stockholm Archipelago?  
 What is the financial cost of travelling to and staying in the Stockholm Archipelago for a 

week? 
 
Method 
We chose to use six interviews and three observations in order to gain as much insight as 
possible. Interviews were conducted with Claes Petterson at Waxholmsbolaget, a company 
that provides transport services in the Archipelago, and with managers for five chalet parks: 
Rolf Andersson for Finnhamn, Per Englund for Grinda, Arne Johansson for Rånö, Pär 
Hjärtström and Peter Hösöyen for Gålö and Anders Bedinger for Gålö and Nåttarö. The 
interviews were recorded in writing and on tape. Observations were carried out at three chalet 
parks, i.e. Finnhamn, Grinda and Gålö, where activities were photographed and filmed    
 
Results 
Communications in the Stockholm Archipelago are mainly provided by Waxholmsbolaget. 
Collaboration with Stockholm’s public transport company, SL, facilitates communications 
during certain periods of the year. The County Council provides financial support to enable 
these operations to break even. Overnight accommodation in the five chalet parks consists of 
216 chalets, the majority of which have four beds. There are a wide range of activities on all 
the islands and in all the areas studied, equipment for which can often be rented or borrowed. 
Examples include rowing boats and bicycles. None of the activities are organised, but are up 
to the initiative of the visitor. Options include bathing, fishing, saunas, barbeques, picking 
mushrooms and berries and studying/observing the flora and fauna.  The costs for a family 
with two children including return travel and the rental of a chalet for a week amount to SEK 
3 484 during the peak season. 
 
Conclusions 
There are good opportunities for short-term stays in the Stockholm Archipelago. Good 
communications are available in the form of boat and bus services. Good overnight 
accommodation is available. The chalets are in good condition and are well equipped. The 
total cost for a family for a week in the Archipelago is low in relation to other alternatives. 
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1. Introduktion 

Vi är två studenter på Idrottshögskolan i Stockholm som har valt att göra ett examensarbete 

med utgångspunkt från dagens debatter i media som behandlar den allt mer ökade ohälsan i 

samhället. Exempel på detta är övervikt och fetma hos barn som i genomsnitt kommer att få 

ett kortare liv.1 En annan debatt är att det svenska folket känner sig allt mer stressade i dagens 

allt mer krävande samhälle.2 Dessa problem anser vara stora samtidigt som de är lite 

motsägelsefulla. Detta eftersom man uppmanar överviktiga barn att röra och aktivera sig 

fysiskt, samtidigt vill man att folk ska stressa av och hitta en lugn harmoni. Fysisk aktivitet 

anses hjälpa både mot övervikt och stress. 

 

Vi anser att friluftsliv och vistelse i skärgårdsmiljö har positiva hälsoeffekter för individen.  

Belägg för detta kom vi fram till i vår tidigare gjorda B-uppsats3, där vi konstaterade att 

skärgårdsvistelse kan ha effekter på hälsan. I uppsatsen tas definitionen av hälsa upp samt hur 

olika arenor inverkar på livskvalité. Uppsatsen mynnade ut i följande slutsatser: 

 

Friluftsliv i skärgårdsmiljö kan vara en stor del för att 

främja sin hälsa. Detta eftersom många personliga delar 

berörs, så som det fysiska, psykiska och sociala. Vilket kan 

hjälpa fram hälsoaspekten i individens totala liv. Detta är 

ett svar på vår hypotes om skärgårdens möjlighet för 

individens välmående.4

 

Friluftsliv i skärgårdsmiljö har visat sig ha hälsobefrämjande effekt. För att se vilken roll 

Stockholms Skärgård kan spela i ett eventuellt folkhälsoarbete vill vi undersöka 

tillgängligheten till skärgården. 

 

 

                                                 
1 Lennart Kasvi Aftonbladet <lennart.kasvi@aftonbladet.se> Vart femte svenskt barn kan dö i fetma,  
2005-03-16 <http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,617709,00.html> (2005-03-16) 
2 Alexandra Ramnewall <alexandra.ramnewall@aftonbladet.se> Fysisk aktivitet stimulerar kroppens lugn-och-
ro-hormoner, 2003-11-16 <http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,392553,00.html> (2005-03-16) 
3 Christian Söderqvist och Michael Weiss, Kan skärgårdsvistelse ha effekter på hälsan?  B-uppsats vid 
idrottslärarlinjen 2001-2005 på  Idrottshögskolan i Stockholm, 2004 (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004), sid 13 
4 Ibid, sid 13 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att kartlägga möjligheterna till vistelse i Stockholms skärgård.  

Orsaken till detta är att flera tidigare studier och undersökningar har visat på att vistelse i 

friluftsmiljö har positiva hälsoverkande effekter.  

 

För att besvara syftet som är att kartlägga möjligheterna till vistelse i Stockholms skärgård har 

följande frågeställningar formulerats: 

 

 Hur fungerar kommunikationerna till stugbyarna i Stockholms skärgård? 

 Hur ser övernattningsmöjligheter ut i stugbyarna i Stockholms skärgård? 

 Vilka aktiviteter kan bedrivas i Stockholms skärgård? 

 Hur stor är de ekonomiska kostnaderna för att resa till och vistas i Stockholms 

skärgård under en vecka? 

 

1.2 Tidigare forskningsläge 
I häftet ”Naturens och trädgårdens betydelse för hälsa och livskvalitet”, talar resultatet av 

studien om att en naturbaserad livsstil är bästa försäkringen för ett friskare liv. Trötthet, värk, 

koncentrationssvårigheter, ångest, depression och många andra stressreaktioner minskar när vi 

rör oss i naturen, vid trädgårdsskötsel, fiske, bad och båtliv. Hälsoeffekterna av en 

naturbaserad livsstil blir stora, med psykisk, fysisk och social stimulans som följd.5

 

I en artikel från Danderyds sjukhus har man samma tankemönster, där patienter med 

hjärnskador får en rehabilitering via trädgårdsarbete. Det man i huvudsak kom fram till var att 

det stimulerar den emotionella, kognitiva och/eller sensomotoriska funktionerna. Vidare 

påvisade man att det stärker social samvaro, välmående och livskvalité. Däremot är man 

osäker på hur stor påverkan det har och man anser att vidare forskning bör göras.6

 

I en studie från Idrottshögskolan i Stockholm har man undersökt om friluftsliv är 

stressreducerande. Det man kom fram till var att lätt, reguljär och självvald fysisk aktivitet 

förbättrar eller neutraliserar de faktorer som påverkas vid stress. Man har även visat på hur 

                                                 
5 Ingmar Norling, Naturens och trädgårdens betydelse för hälsa och livskvalitet, (Göteborg, 2001), sid 3-5 
6 Ingrid Söderback, Marianne Söderström och Elisabeth Schälander, “Horticultural therapy: the ”healing garden” 
and gardening in rehabilitation measures at Danderyd Hospital Rehabilation Clinic, Sweden”, Pediatric 
Rehabilitation, 2004, vol.7, No. 4, p. 245. 
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färger påverkar det emotionella sinnet. Färgerna som det finns gott om i naturen så som blått 

och grönt verkar ha en lugnande och avslappnande effekt. Vidare påvisades att friluftslivet 

sammantaget verkar vara stressreducerande i de allra flesta fall. Kontakt med naturen stärker 

människan fysiskt, psykiskt och socialt.7

 

En norsk artikel behandlar medicinsk historia via friluftsliv. Den poängterar vikten av att 

komma ut i naturen både genom vandring i fjäll och ”gå på tur”. Man visar att pionjärer inom  

läkarkåren i Norge redan på 1800-talet hade stor kunskap om att friluftsliv stärker den 

individuella hälsan.8

 

Att naturen har stor betydelse för livsstil, hälsa och livskvalitet har visats ovan. Kontakt med 

naturen är ett basbehov som påverkar våra livsstilar och beteendemönster, t.ex. val av boende, 

fritidsintressen och semestrar och ger en kraft att orka med arbete och stress och att göra livet 

mera meningsfullt och hälsosamt. En annan viktig aspekt är att man kan komplettera 

sjukvården i form av rehabilitering samt stora möjligheter till att påverka sin egen individuella 

hälsa, i form av egenvård.9

 

För boende i Stockholm är Skärgården en av de viktigaste naturmiljöerna i närområdet. Vår 

studie kan således ha stor betydelse för dem som avser använda skärgården i 

rekreativt/rehabiliterande syfte.  

 

1.3 Avgränsningar 
I uppsatsen har vi utgått från att inga egna färdmedel och ingen egen utrustning används. Vi 

har även utgått ifrån att ingen erfarenhet av friluftsliv skall vara nödvändigt. Denna 

kartläggning inriktas således mot en tänkt målgrupp som antas helt sakna tidigare upplevelser 

av detta slag. Naturligtvis öppnar skärgårdens miljö för ett antal andra aktiviteter om man har 

erfarenhet och tillgång till utrustning och färdmedel, men detta är något vi inte valt att 

undersöka inom ramen för detta arbete. En ytterligare avgränsning är inriktning mot 

boendeformen stugbyar.  

                                                 
7 Ulrika Schylander, Friluftsliv och stressreducering, Examensarbete 10p vid idrottslärarlinjen 1996-1998 på  
Idrottshögskolan i Stockholm, 1998:50, (Stockholm: Idrottshögskolan, 1998), sid 2, 22, 36 
8 Rannveig Nordhagen och Aina Schiøtz ,  ””Barske glæder” – og det gode friluftslivet”, tidskr Nor Lægeforen 
nr. 30, 1993; 113: s. 3687-3693 
9 Christian Söderqvist och Michael Weiss, Kan skärgårdsvistelse ha effekter på hälsan?  B-uppsats vid 
idrottslärarlinjen 2001-2005 på  Idrottshögskolan i Stockholm, 2004 (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004), sid 11 
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2. Bakgrund 

Nedan följer en presentation av de verksamheter som använts i datainsamlingen. Dessa är Din 

Skärgård, Skärgårdsstiftelsen och Waxholmsbolaget som samarbetar för att få en mer levande 

och öppen skärgård för allmänheten. 

 
2.1 Skärgården som friluftsmiljö 
Redan på 30-talet började Stockholms stad köpa in mark för friluftsändamål. Förvärven i 

skärgården skedde i huvudsak under 40-talet. Stadens politiker ansåg att det var motiverat att 

engagera sig i markaffärer utanför stadsgränsen därför att det länge framstått som en 

angelägen uppgift att underlätta huvudstadsbefolkningens möjligheter till rekreation och 

friluftsliv i skärgården. 

 

Staden hade också en social målsättning. Vanligt folk skulle få möjlighet att semestra i 

skärgården. Därför byggdes stugbyar (mellan 1954-5610) där stockholmsfamiljer med de 

lägsta inkomsterna fick förtur att till subventionerade priser hyra en sommarstuga någon eller 

några veckor. De som var barn då har berättat vilken lycka dessa veckor innebar för familjer 

med låg inkomst, som inte tidigare haft råd att semestra.11

 

Din Skärgård är ett personalkooperativ som i formen av ekonomisk förening sedan 10 år 

bedriver turist- och konferensverksamhet i Stockholms skärgård. Bildandet av kooperativet 

skedde 1991 då markägaren Stockholms stad beslutade att lägga ut verksamheten med 

stuguthyrning på entreprenad. Den dåvarande personalen förhandlade med staden om att driva 

verksamheten vidare på i stort sett samma sätt som tidigare vilket staden också välkomnade.  

Under åren som personalkooperativ har verksamhet utvidgats och områden för att öka 

tillgängligheten samtidigt som man har utvecklat goda möjligheter för företag och grupper att 

uppleva skärgården.12

 

                                                 
10 Intervju, 2005-02-25, med Arne Johansson, egna anteckningar, I författarens ägo. 
11 Skärgårdsstiftelsen, Skärgårdsnatur 2005, Ulrika Palmblad, (utan ort, Elanders Gummesson, 2005), Sid 6 
12< http://www.dinskargard.se/om_din_skargard.php> (2005-03-10) 
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Bild av Skärgårdsstiftelsens logotyp 

Foto: Christian Söderqvist och Michael Weiss 

 

Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar mark i Stockholms skärgård. Stiftelsen tillkom 1998 

genom en ombildning av den tidigare Stiftelsen Stockholms Skärgård. År 1999 skänkte 

Stockholms stad sina markinnehav i skärgården till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. 

Stiftelsen arbetar långsiktigt för en levande skärgård. Syftet var att bevara skärgårdens 

egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av friluftsliv, 

kultur, rekreation och turism för det rörliga friluftslivet.13

 

2.2 Kommunikationer i skärgården 
All information i detta avsnitt är hämtat från Waxholmsbolaget AB.14 Det finns flera sätt att ta 

sig ut i skärgården, via olika trafikutövare. Exempel på det är taxibåtar, svävare och mindre 

rederier. Huvudaktören är Waxholmsbolaget som har ett stort utbud av turer till hela 

Stockholms Skärgård. Ekonomiskt är det omöjligt att starta något som kan konkurrera i den 

omfattningen. Detta eftersom att under lågsäsong är det inte lönsamt, men trots detta måste 

trafiken fungera så att de permanentboende i skärgården kan transportera sig till och från sina 

hem. Det finns inte så mycket val, för eller senare är Waxholmsbolaget många gånger det 

enda alternativet. 

                                                 
13 Skärgårdsstiftelsen, Skärgårdsnatur 2005, Ulrika Palmblad, (utan ort, Elanders Gummesson, 2005), sid 6 
14 <http://www.waxholmsbolaget.se/> (2005-03-10) 
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Bild av Waxholmsbolagets fartyg Söderarm 

Foto: Christian Söderqvist och Michael Weiss 

 

Waxholmsbolaget är rederiet som ansvarar för den kollektiva landstingssubventionerade 

sjötrafiken i Stockholms skärgård. Bolaget skall utforma sjötrafiken för en levande skärgård 

året runt. För att tillfredsställa behoven av sjötrafik skall upphandling och samarbete ske med 

andra rederier, SL och övriga trafikutövare. 

 

Företagets verksamhet sträcker sig tillbaka till 1800-talets mitt. 1849 bildades bolaget 

Djurgårds-Ångbåts-Aktie-Bolaget för ångbåtstrafik i Stockholms närmaste omgivningar. I 

folkmun kallades bolaget rätt och slätt ”Djurgårdsbolaget”.  

 

Under 1850-talets första år byggdes hjulångarna ”Ran” och ”Aegir” för trafiken Stockholm-

Vaxholm och Stockholm-Dalarö. 1869 ”Djurgårdsbolaget” ombildades till ”Waxholms 

Ångfartygs Aktiebolag” eller ”Waxholmsbolaget” som det i folkmun kom att kallas. 

 

1913 övertog representanter från Enskilda Banken det ekonomiska ansvaret för 

Waxholmsbolaget. Deras avsikt var att utveckla bolaget med trafik till hela Stockholms 

skärgård och det var under dessa år som Waxholmsbolaget fick sin typiska blå-gula skorsten 

med det stora svarta W:et, ritat av den kände marinmålaren Jakob Hägg. 

 

1964 krävde myndigheterna att även skärgårdstrafiken skulle införlivas i en inom länet 

övergripande trafikpolitik. Båttrafiken planerades som en del av kollektivtrafiken och man lät 
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Vaxholms stad överta stora delar av skärgårdstrafiken. Det var i detta skede som en allt 

starkare opinion växte fram för att rädda de sista ångbåtarna ”Norrskär”, ”Storskär”, ”Västan” 

och ”Saxaren”. 

 

1967 övertog Stockholms Läns Landsting bolaget och driften för att rädda sommartrafiken det 

året. En ny organisation inom Waxholmsbolaget byggdes upp i samarbete med SL och den 

övriga kollektivtrafiken. För att utvecklas till en standard fullt jämförbar med vilken annan del 

som helst av den moderna trafiken inom Stor Stockholms området. 

 

Waxholmsbolaget är i dagsläget den dominerande aktören inom båttrafik i skärgården. 

Waxholmsbolaget turer är i många fall den enda regelbundna förbindelsen med stora delar av 

Stockholms Skärgård. 

 

2.3 Boende i Skärgården 
Studien riktar sig mot personer utan egna färdmedel, utrustning och erfarenhet av friluftsliv. 

Nedan följer en presentation av de öar/områden, vilka är Finnhamn, Grinda, Gålö, Rånö och 

Nåttarö, där stugbyarna är belägna. 

2.3.1 Finnhamn 

 

 
Bild från Finnhamns brygga 

Foto: Christian Söderqvist och Michael Weiss 
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Namnet Finnhamn kommer från den tid då finska skutor på väg till och från Stockholm lade 

till här. Det stora huset på Finnhamn byggdes som sommarnöje av en kolhandlare vid namn 

Rönnström omkring 1915. 1943 köptes ön av Stockholms stad, vilket då blev det första 

“rekreationsreservatet“ som staden enligt planerna skulle rädda undan privat exploatering. 

Idag finns ett åretrunt öppet vandrarhem med tillhörande restaurang och pub. Gästhamnar och 

naturhamnar finns att tillgå runtom ön.15

 

2.3.2 Grinda 

 

 
Bild från Södra Grindas brygga 

Foto: Christian Söderqvist och Michael Weiss 

 

Grinda tros ha haft bebyggelse sedan medeltiden. På 1500-talet fanns enligt uppgift en 

skattebonde på ön. Ön gick ur skärgårdsböndernas ägo i början av 1700-talet och bytte under 

återstoden av seklet ägare ett flertal gånger. I början av 1800-talet inköptes ön återigen av 

skärgårdsbönder. År 1906 köpte häradshövding, tillika Nobelstiftelsens förste direktör, Henrik 

Santesson Grinda och han lät uppföra en vackert gulmålad jugendvilla i sten. 1944 såldes hela 

ön till Stockholms stad, i syfte att ge stockholmarna nya rekreationsområden. En stugby 

uppfördes och tältplats anlades. I före detta militärbaracker startades sommarläger för flickor. 

Numera är Södra lägret vandrarhem. Stenvillan, som under åren inrymt såväl pensionat som 

                                                 
15 <http://www.skargardsstiftelsen.se/SE/>  (2005-03-10) 
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sommarkollo, har sedermera blivit Grinda Wärdshus med restaurang och konferensfaciliteter 

och rum att hyra i hotellannexet.16

 

2.3.3 Gålö 

 

 
Bild från Gålö stugby 

Foto: Christian Söderqvist och Michael Weiss 

 

Gålö domineras av gården Stegsholm, ett gods med medeltida anor, och dess underlydande 

torp och gårdar. Den har under senare sekler tjänat bl a som uppfostringsanstalt för fattiga 

stockholmsbarn, och under en period även som jordbruksskola. Den låglänta marken mellan 

Gålö och fastlandet var tidigare ett sund, som fylldes ut på 1850-talet. Sälstationen, idag en 

enklare konferensanläggning på södra Gålö, har en spännande historik. Här tränade marinen 

sälar och berguvar att leta efter ubåtar, ett projekt som under lång tid varit hemligstämplat. 

Stugorna byggdes och togs i bruk 1955. Idag har Gålö en servering i anslutning till stugbyn 

vid havsbadet och en närliggande lanthandel.17  

 

 

 

 

                                                 
16 <http://www.skargardsstiftelsen.se/SE/>  (2005-03-10) 
17 <http://www.skargardsstiftelsen.se/SE/>  (2005-03-10) 
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2.3.4 Rånö/Nåttarö 

 

 
Bild över Rånö och Nåttarö 

Källa: www.ldc.se/krogar/sodra/uto.htm 

 

Vi har nu i bakgrunden valt att beskriva Rånö och Nåttarös historia tillsammans. Anledning 

till detta är att de är geografiskt nära belägna samt införskaffades gemensamt av Stockholms 

Stad. I resultadelen däremot är de åtskilda för att det skall bli mer överskådligt.  

 

Öarna Rånö/Ålö finns omskrivna i 1200-talets seglingsbeskrivning och på båda öarna finns 

bötesberg där vårdkasar tändes när fienden nalkades. De var de yttersta utsiktsposterna och 

måste ha krävt vakthållning vilket talar för att det redan på 1200-talet fanns befolkning här. 

Under 1600-talet ägdes de flesta av hemmanen på de båda öarna av riksrådet Erik Flemming. 

Samme Flemming byggde på 1670-talet säteriet på Rånö. Rysshärjningarna under 1719 

drabbade dessa öar svårt då de hela tiden låg i stridszonen. Senare under 1700-talet 

förvärvades öarna av ryttmästare Reutersköld och i början av 1800-talet köptes de av Utö 

gruvbolag. Stockholms stad köpte Rånö 1949 och Ålö 1964. Ön har idag en sommaröppen 

restaurang "Rånökällan" och en livsmedelsbutik "Rånöbutiken". 

 

Liksom Ålö och Rånö omskrivs Nåttarö i 1200-talets seglingsbeskrivning och även här fanns 

bötesberg med vårdkasar. 1785 såldes ön till ryttmästare Reutersköld. 1949 köptes de första 

delarna av Nåttarö av Stockholms stad. I anslutning till stugbyn finns idag en handelsbod.18

                                                 
18 <http://www.skargardsstiftelsen.se/SE/>  (2005-03-10) 
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2.3.5 Summering av stugbyarna i skärgården 

Ovanstående öar och områden har en gemensam historia som börjar på 1940-talet genom 

Stockholms Stads landsförvärv. Stugbyarna togs i bruk i mitten på 1950-talet för att fler från 

ms Skärgård. innerstaden skulle få möjlighet till vistelse i Stockhol
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3. Metod 

3.1 Val av metod   
Vi valde att använda oss av fem intervjuer för att få svar av personer som är direkt ansvariga 

för respektive stugby. Fyra intervjuer antecknades och en spelades in på band. Genom besök 

på tre öar/områden observerades och dokumenterades stugbyarna av oss själva med hjälp av 

fotografier och filminspelning, för att få en så djup inblick som möjligt. Studien är i sig något 

udda eftersom att det är en hybrid där vi använder oss av dubbla metoder som stärker 

varandra. Anledningen till att vi har valt att kombinera intervjuer och observationer är att det 

ger en klarare bild av våra frågor, vilket leder till en mer fullständig beskrivning av stugbyar. 

Fördelar med att intervjua personerna är att man får en djupare förståelse av ämnet. Dessutom 

kan man observera saker som inte kan läsas mellan raderna. Exempel på det är kroppsspråk, 

att man får mer uttömmande svar samt att följdfrågor förtydligar det man inte förstår. 

Intervjufrågorna förhöll sig mer öppna till en början, för att sedan inrikta sig mer specifikt 

mot våra frågeställningar.19 Frågorna ställdes i mån av behov eftersom vi genom observation i 

vissa fall redan fått svar på en del frågor. Detta sätt att arbeta är nytt för oss och därför något 

av ett experiment. 

Val av kommunikation blev Waxholmsbolaget eftersom de har ett samarbete med Stockholms  

landsting och SL. 

 

De stugbyar som vi valt att studera finns på specifika öar och områden, vilka är Finnhamn, 

Grinda, Gålö, Rånö och Nåttarö. Dessa stugbyar är de enda organiserade boendeformer av det 

här slaget i Stockholms skärgård.  

 

3.2 Datainsamling 
Studien baseras på intervjuer med personer på Waxholmsbolaget och ansvariga för 

stugbyarna. Intervjuade personer är: Claes Petterson marknadsansvarig på Waxholmsbolaget. 

Rolf Andersson på Finnhamn och Per Englund på Grinda, ansvariga uthyrare för vandrarhem 

och stugor. Arne Johansson på Rånö ansvariga uthyrare för stugor. Pär Hjärtström och Peter 

Hösöyen på Gålö ansvarar för service i stugbyn. Anders Bedinger på Din Skärgård ansvarar 

för uthyrning och information om Gålö och Nåttarö. Intervjuerna har både antecknats och 

spelats in på band.

                                                 
19 Se Bilaga 1, intervjumall 
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Vid jämförelser av olika öar och deras tillhörande stugbyar är det relevant att observera och 

samla in de olika intrycken. En annan betydande aspekt är hur transporter och 

kommunikationer sker till och från öarna. I och med detta, så var det viktigt att besöka så 

många öar/områden som möjligt för att få en helhetsbild. Genom att vi via Waxholmsbolagets 

kommunikation tog oss ut, så observerade vi samtidigt hur resan fungerade. Under besöken 

observerades stugorna in- och utvändigt samt närliggande natur. Genom detta skapade vi en 

egen uppfattning och fick en större inblick över stugbyn. 

 

3.3 Käll- och litteratursökning 
Käll- och litteratursökningen genomfördes i PubMed och Libris. Vid sökning i databaserna 

användes sökorden i kombination med varandra, se bilaga 3 för sökord, söksträngar samt antal 

träffar. 

 

3.4  Reliabilitet och validitet 
För att uppnå hög reliabilitet är det av vikt att studien är väl utförd och att resultat redovisas 

på ett tydligt sätt. Intervjuer och observationer kändes relevant i valet av metod i denna studie. 

Tillförlitligheten av svaren från personerna anses vara hög. Detta för att de är väl bevandrade 

och arbetat länge inom branschen. Studien är avgränsad till Stockholms Stads stugbyar. Vi har 

undersökt samtliga boendetyper av det här slaget samt den viktigaste transporten. Det går inte 

att hitta annan transportsträcka eller andra stugbyar av det här slaget, vilket ger hög 

reliabilitet. 

 

Med validitet menar man att frågorna är konstruerad utifrån det som är avsatt att mäta. 

Frågorna i intervjun är utformade på ett sådant sätt att studiens frågeställningarna kan 

besvaras. Iakttagelser vid intervju har dessutom kompletterats med våra egna observationer. 

Genom detta anser vi att validiteten är godtagbar.  
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4. Resultat 

 

I följande avsnitt redovisas resultaten från intervjuerna med ansvariga för kommunikation och 

respektive stugby 2005 samt observationerna av dem. Varje rubrik visar på ett specifikt 

område, som behandlar frågeställningarna i tur och ordning.

4.1 Kommunikationer 
I samtal med marknadsansvarige Claes Petterson på Waxholmsbolaget ställdes frågor om hur 

kommunikationen fungerar till och från Stockholms Skärgård. Vi fick svar på hur turtätheten 

ser ut, passagerarstatistik, resekostnad samt hur man samarbetar med SL. Vidare berättade han 

allmänt om Waxholmsbolagets historia och flotta. Personligen tyckte han att det var generöst 

tilltaget med trafiken, men att alla boende i skärgården vill ha tätare avgångar. Under 

lågsäsong kan ett fartyg vara nästan tomt och utan landstingets hjälp skulle verksamheten inte 

gå runt. Vidare berättade han för oss att nya fartyg är under utveckling, mindre båtar som 

klarar att bryta isen och är mer lämpade för antalet resenärer. Detta skulle kunna medföra 

ökad turtäthet under lågsäsong. Nedan visas en översikt över om hur situationen ser ut i dag 

till och från öarna/områderna. Gålö är inte med för att dit tar man sig via SL:s busstrafik. 

 

Tabell 1: Översikt av antal resenärer till respektive ö 
Finnhamn:  ca 30000 st/år 

Grinda:  ca 50000 st/år 

Rånö/Nåttarö: ca 20000 st/år 

Källa: Intervju 2005-02-21 med Claes Pettersson på Waxholmsbolagets 

 

Tabell 2: Översikt av antal turer per dag till respektive ö 
Sommartid  Vintertid 

Finnhamn:  ca 6 turer/dag ca 1 tur/dag 

Grinda:  ca 15 turer/dag  ca 1 tur/dag 

Rånö/Nåttarö: ca 4 turer/dag ca 1 tur/dag (fre-sön) 

Källa: Waxholms ångfartyg AB, Sommartidtabell, mellersta skärgården, sid 50-74, södra 

skärgården, sid 40-42, Vintertidtabell, sid 30-45, 60 
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Diagram 1: Översikt av passagerartrafiken med Waxholmsbolaget 
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Källa: Intervju 2005-02-21 med Claes Pettersson på Waxholmsbolagets 

Diagrammet visar att trafiken är starkt koncentrerad till juni, juli och augusti och låg under 

vintermånaderna. Trafiken är starkt säsongsbetonad. Vilket avspeglar sig i antal turer under 

året. 

 

Waxholmsbolaget har ett samarbete med SL där det i så stor utsträckning som möjligt är 

anpassat efter deras tidtabeller. Om detta inte fungerar praktiskt så beställer de in extrabussar 

som passar in turerna med båtarna. När vi själva skulle resa till finnhamn så fick vi uppleva 

hur samarbetet egentligen fungerar i praktiken. Den dagen vi skulle färdas så var 

väderförhållandena kallt och mycket snö. För att försäkra sig om att avgången skulle gå som 

väntat, tog vi kontakt med SL för att se så att anslutningsbussen verkligen skulle gå. Ett 

oväntat svar från SL:s informationscentral var att de inte visste om att det gick någon buss. De 

fick ringa och kontrollera med Waxholmsbolaget för att se vilka extra bussturer som var 

beställda. Under bussresan till Boda Brygga som fartyget avgick ifrån, så hörde vi att 

chauffören hade kontakt med fartygets skeppare för att tidsmässigt anpassa resan.  

 

Vid ombordstigning frågade besättningen om vår destination och vi betalade avgiften ombord. 

Till sjöss låg isen tjock och fartyget gick tungt i vattnet men intrycket vi fick var att det var en 

fin och angenäm resa genom skärgården. Fartyget är det nyaste och största de har i vinterbruk. 

Ombord var vi cirka 25 stycken vilket är väldigt lite i förhållande till fartygets kapacitet som 

är anpassat för 350 resenärer.  
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Vid landstigningen fick vi lämna biljetterna till kontrollanten. En ”rolig” och viktig detalj är 

att man på bryggan måste signalera till fartyget att man vill åka med hem. Det görs via en 

signalskylt som skepparen ser från båten och vet då att bryggan skall angöras. 

 

4.2 Stugornas utformning och utrustning   

 
Bild på en stuga från Gålö 

Foto: Christian Söderqvist och Michael Weiss 

 

För att erhålla den bästa informationen rörande stugornas utformning och utrustning så 

genomförde vi intervjuerna på plats för att få en mer levande intervju med visualisering av 

fakta. På Finnhamn och Grinda blev vi upphämtade av värdarna, som sedan guidade oss runt 

på respektive ö med fyrhjuling. Vi stannade till vid olika typer av stugor, som är belägna i fin 

naturmiljö. Andra stopp var sanitetsbyggnader, allmänning där aktiviteter kan bedrivas samt 

närliggande miljöer. På Gålö fick vi låna nycklar till ett antal stugor med olika utformning och 

standard. Vi dokumenterade stugornas utseende både in- och utvändigt med fotografier. Rånö 

och Nåttarö har likvärdiga stugor, men kunde inte besökas på grund av kommunikationerna 

vintertid, som hade inneburit att vi hade blivit tvungna att stanna i flera dagar. Nedan följer 

rena fakta om stugbyarnas utformning idag. 
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Tabell 3: Översikt av antal stugor på respektive ö/område 

Finnhamn: 30 st 

Grinda: 27 st 

Gålö: 75 st 

Rånö: 34 st 

Nåttarö: 50 st 

Källa: < http://www.dinskargard.se/om_din_skargard.php> (2005-03-10), 

<http://www.finnhamn.se/> (2005-03-10), <http://www.grinda.nu/> (2005-03-10) och 

<http://www.rano.se/> (2005-02-25). 

 

Tabell 4: Översikt över stugornas utformning 
Finnhamn:  2-bädd (6st) och 4-bädd (24st) 

Grinda: 2-bädd (4st), 4-bädd (17st), 6-bädd (2st) och 4 parhus med 8 bäddar 

Gålö: 2-bädd (3st), 4-bädd (63st) och 6-bädd (9st) 

Rånö: 2-bädd (3st), 4-bädd (30st) och 6-bädd (1st) 

Nåttarö: 2-bädd (5st), 4-bädd (43st) och 6-bädd (2st) 

Källa: < http://www.dinskargard.se/om_din_skargard.php> (2005-03-10), 

<http://www.finnhamn.se/> (2005-03-10), <http://www.grinda.nu/> (2005-03-10) och 

<http://www.rano.se/> (2005-02-25). 

 

Tabell 5: Översikt över det totala bäddantalet 
Finnhamn: 108 st 

Grinda: 104 st 

Gålö: 312 st  

Rånö: 132 st 

Nåttarö: 194 st 

Källa: < http://www.dinskargard.se/om_din_skargard.php> (2005-03-10), 

<http://www.finnhamn.se/> (2005-03-10), <http://www.grinda.nu/> (2005-03-10) och 

<http://www.rano.se/> (2005-02-25). 
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I tabell 3, 4 och 5 är ett konstaterande att Gålö innehar flest stugor och bäddantal. Utifrån 

observation såg vi att markområdet är större till ytan. Vidare är det lättare att färdas dit och 

man är inte beroende av kommunikationer med båt. Lättillgänglighet och bekvämlighet är 

något som verkar vara av betydelse för stugbyarnas storlek. 

 

Gemensamt för öarna/områdena är att merparten är 4-bäddsstugor. Från stugornas begynnelse 

var tanken att få ut barnfamiljer i Stockholms Skärgård. Den idén lever kvar än idag. Stugorna 

hyrs ut för privat bruk och man kan inte hyra in sig på en sängplats och dela stugan med 

andra. 

 

Stugorna ger ett gediget intryck och ligger ganska nära varandra men en viss avgränsning 

finns emellan. Anslutningen mellan stugorna är i form av stigar och det finns ingen störande 

trafik.  

 

4.2.1 Stugornas utrustning och sanitetsfaciliteter 

 
Bild på en planlösning av en 4-bädds stuga 

Källa: Välkommen till Gålö och Nåttarö i Stockholms Skärgård 

 Informationsmaterial från Din Skärgård, utan ort, utan år. 

 

När vi besökte en typisk stuga möttes vi av en enkel och ren standard. Man kom direkt 
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in i allrummet med matplats och två sängar som kunde göras om till soffor på ett enkelt sätt. 

Till vänster finns ett pentry med normal köksutrustning för att klara det mesta i normal 

matlagning. Här upplevde vi det som en bra standard om än något enkel. I anslutning till 

pentryt finns en sovalkov med en våningssäng. Utanför stugan finns en uteplats under tak med 

bord och bänkar samt ett diskbord. I närheten av stugan finns dricksvatten, utedass, duschar 

och sopstationer. Alla stugor är utformade och utrustade på samma sätt var man än kommer, 

alltså oavsett ö. Nedan följer en redogörelse över stugornas beskaffenheter. 

 

 
Bild på allrum 

Foto: Christian Söderqvist och Michael Weiss 

 
Bild på sovplats 

Foto: Christian Söderqvist och Michael Weiss 
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När vi klev in i en 4-bädds stuga kändes det rent och fräscht. Vi möttes först av ett allrum med 

tillhörande bord och stolar. Här fann vi även en sovplats med två bäddar samt tillhörande 

sängkläder, men däremot måste lakan och örngott medtagas. En rolig finess är att man enkelt 

kan bygga om bäddarna till soffor. De två andra bäddarna är en våningssäng som är belägen i 

en sovalkov. Alla stugor är utrustade med elektricitet, värmen fås således via el-element. 

 

 

 
Bild på pentry 

Foto: Christian Söderqvist och Michael Weiss 

 

 
Bild på uteplats 

Foto: Christian Söderqvist och Michael Weiss 
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I pentryt upplevde vi att det var bra standard utrustningsmässigt. Här fann vi ett kylskåp med 

frys av modern typ. För matlagning finns en bänkspis med två plattor och en mindre ugn. I 

skåp och lådor finns utrustning för matlagning och bespisning. Vatten hämtas med hink från 

service byggnad. För att behålla trivseln inomhus så finns städutrustning tillgänglig. Intrycket 

vi fick av uteplatsen var gemytlig. Här hittar man en diskplats samt bord med tillhörande 

bänkar under tak. 

 

 
Bild på servicebyggnad 

Foto: Christian Söderqvist och Michael Weiss 

 

I anslutning till stugorna finns service byggnader för sopor, torrklosetter och vatten. På öarna 

finns även bastu för uthyrning. Renovering av stugorna sker kontinuerligt efter behov och 

slitage, men ekonomin begränsar möjligheterna. Man ser här att stugbyarna är lika var man än 

kommer, både vad det gäller utformning och utrustning. Det finns en standardisering som är 

logisk eftersom att alla stugor byggdes under samma tidsperiod. 

 

På det hela taget fick vi intrycket av att stugornas standard är relativt god. Standarden är lägre 

än ett genomsnittligt hotell. Den jämförelsen som ligger närmast till hands är exempelvis de 

fjällstugor som kan hyras i anslutning till vintersemesterorter som Åre och Idre. Stugorna 

utformning är anpassad för barnfamiljer alternativt sällskap snarare än ensamma par. 
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4.3 Aktiviteter 
För att få reda på vilka aktiviteter som kan bedrivas på öarna/områdena så möttes vi av 

nedanstående bild på Din Skärgårds hemsida. Bilden målar upp ett intryck av att skärgården 

är en plats för många organiserade aktiviteter. Det bidrog till att vi hade många frågor om just 

aktiviteter. 

 
Bild hämtad från Din Skärgårds hemsida 

Källa: www.dinskargard.se

 

Det organiserade aktivitetsutbudet var begränsat. Under våra guidade rundturer på 

öarna/områdena upplevde vi däremot att det fanns både öppna ytor för spontanaktivitet, skog, 

mark och terräng där man kan bedriva det mesta inom aktiviteter. Vattnet i sig inbjuder till 

många alternativa sysselsättningar, det gäller bara att ha fantasi. Personerna vi intervjuade har 

mötts av många undrande frågor rörande aktiviteter.  Ansvarig på Finnhamn tyckte att: 

 

-Se vad naturen har att erbjuda i form av djur- och växtliv. 

 

Ansvarig på Grinda ansåg: 

 

- Föräldrar kan betala för sina barn en stund på en 

klättervägg inne i stan, men de får inte klättra i träd i 

skärgården! 

 

Det är tydligt att personerna vi pratade med ansåg att en tid med sig själva var tillräcklig och 

att det inte behövs några styrda aktiviteter. 
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En annan sak som den ansvarige på Grinda brukade svara när aktivitetsfrågan kom upp var: 

 

- Du har inte kommit till Skara Sommarland, hos oss står 

naturen i fokus med allt vad det innebär. 

 

Ansvariga på Gålö tycker att det finns gott om aktiviteter och saker att sysselsätta sig med 

utan att de skall behöva finnas arrangemang. En man från Österrike hade under några tidigare 

år försökt engagera barn till scoutliknande verksamhet med dåligt resultat. Deras egna 

synpunkt var: 

 

-Kan man inte komma ut hit och bara vara och lyssna på 

lugnet och stillheten som naturen har att erbjuda? 

 

På alla öar/områden finns gott om saker man kan aktivera sig med, några till belåning och 

uthyrning. Nedan följer exempel på dessa: 

 

Aktiviteter som kan bedrivas i anslutning till stugbyarna är många. Det vanligaste är bad, 

fiske, bastu, grillning samt naturens gång vad det gäller djurliv och växter. På sensommaren 

och höstkanten lockar svamp och bärplockning. Generellt så finns det ett mindre antal 

roddbåtar och cyklar för uthyrning eller utlåning. På Finnhamn hittar man dessutom småbåtar 

med motorer för uthyrning. Grinda har ett promenadstråk döpt till Grindastigen som vi 

upplevde var snarlik ”Hälsans Stig” som finns på ett flertal platser i övriga delar av landet. 

Gålö har mer öppna och stora gräsytor för olika spontana aktiviteter än de övriga öarna. Det 

finns även ett upplyst löparspår. Ganska nytt är att de har fått en minigolfbana och en udda 

företeelse som finns i närområdet är en konstgjord sjö för fågelskådning. 

 

Man ser tydligt att det finns mycket smått och gott man kan roa sig med och med lite fantasi 

finns det oändligt antal fler aktiviteter. Ansvariga på Gålö uttryckte sig: 

 

-En mycket uppskattad aktivitet är att bara sitta vid en eld 

och grilla med en trubadur som spelar i bakgrunden, en 

form av social aktivitet 
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-Här på Gålö har vi en grupp Chilenare som återkommer 

år efter år. De brukar hyra flera närliggande stugor och 

sitta ute vid grillen med en hög trivselfaktor. 

”Svenskarna” brukar gå förbi och förstår inte hur man 

kan ha så trevligt utan alkohol, det kanske är en form av 

avundsjuka. 

 

Lägerverksamhet i anslutning till stugbyarna bedrivs inte in någon anordnad form. Tidigare 

har det funnits men inte i deras regi. De privata lägerskolorna var enstaka och inte 

kontinuerligt återkommande varje år. Exempel på det var seglarläger och scoutverksamhet. 

 

Ett konstaterande är att vistelse i stugbyarna i stort sätt blir vad man själv gör den till. 

Organiserade verksamheter saknas nästan helt och egna initiativ är en förutsättning för att ta 

del av det stora antal sysselsättningar som trots allt finns i stugbyarnas närhet. 

 

4.4 Kostnader 
Under den här rubriken vill vi se på de ekonomiska kostnaderna för att resa till och vistas i 

Stockholms Skärgård. Efter nedanstående tabeller som behandlar de olika kostnaderna, har vi 

gjort några prisexempel. I följande avsnitt som behandlar resekostnader med båttrafik finns 

inte Gålö representerat på grund av att man tar sig dit med bil eller buss. 

 

Tabell 6: Översikt över kostar för resa till respektive ö 
Finnhamn: 120:- enkel resa  

Grinda: 80:- enkel resa  

Rånö: 65:- enkel resa 

Nåttarö: 65:- enkel resa 

Barn mellan 0-6 år reser avgiftsfritt och barn 7-12 år betalar 40% av vuxenpris. 

Källa: Waxholms ångfartyg AB, Person- och frakttaxa, Sid 2 

 

Priserna till Finnhamn och Grinda gäller från Stockholm (strömkajen), medans fartygen till 

Rånö och Nåttarö avgår från Nynäshamn. 
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Tabell 7: Översikt över hur priserna är fördelade över säsongen  
Hur är priserna generellt fördelade över säsongen för en veckas boende? 

Finnhamn: Högsäsong 3800-4600:-, Lågsäsong 3100-3800:- 

Grinda: Högsäsong 2500-3600:-, Lågsäsong 1400-2000:- 

Gålö: Högsäsong 2500-3900:-, Lågsäsong 1500-2400:- 

Rånö: Högsäsong 2500-3700:-, Lågsäsong 1600-2500:- 

Nåttarö: Högsäsong 2300-3700:-, Lågsäsong 1500-2400:- 

Källa: Respektive ö/områdes hemsidor. Se käll- och litteraturförteckning. 

 

Priserna avser en veckas boende. Det lägre priset är för en 2-bädds stuga, medans det högre är 

för en 6-bädds stuga. Ett konstaterande är att stugorna på Finnhamn har en högre 

veckokostnad än övriga öar/områden. En orsak kan vara att Finnhamn kändes som lite mer 

organiserad och utstrålade en pampigare atmosfär, varför priset anpassats därefter. 

 

Vi har valt att göra två prisexempel under högsäsong för att se hur mycket det egentligen 

kostar att vistas i Stockholms Skärgård: 

 

Exempel 1 är kostnad för 2 personer till Nåttarö i 1 vecka.  

Resekostnad tur och retur för två personer blir 260:-  

Stugkostnaden 2300:-  

Total summa blir då 2560:- 

 

Exempel 2 är kostnad för en familj med två vuxna och två barn med åldern 6 och 8 år till 

Grinda. 

Resekostnad tur och retur för 4 personer blir 384:-  

Stugkostnaden 3100:- 

Total summa blir då 3484:- 

 

Utöver detta tillkommer självklart kostnader för mat och vissa aktiviteter mm. En tänkvärd 

aspekt rörande maten är att den generellt sätt är dyrare att inhandla i skärgårdsbutiker än 

hemmavid. 
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5. Diskussion 

 
5.1 Kommunikation 
Kommunikationer till Stockholms Skärgård sker via båt- och busstrafik. Den huvudsakliga 

trafiken sker via Waxholmsbolaget. Marknadsansvarige Claes Pettersson tycker att trafiken 

räcker medan boende på öarna vill ha en tätare trafik. Detta kan bero på bekvämligheten, 

enkelheten och att människan vill ha en förändring. Som vi nämnt tidigare går fartygen med 

ett litet passagerarantal under lågsäsong. Vi förstod inte hur det gick ihop ekonomiskt, men 

förklaringen var Landstingets subventionering som är avgörande för hela trafiken. Detta är 

orsaken till att det inte är bättre kommunikationer. En utveckling med mindre båtar som klarar 

isbrytning kan vara en framtida modell för att kunna utöka trafiken.  

 

Vi har visat att trafiken är starkt koncentrerad till juni, juli och augusti, vilket hänger ihop 

med att semestern oftast infaller under den tiden på året. En annan aspekt kan vara att man har 

en föreställning om att det inte går att ta sig ut i Stockholms Skärgård andra tider på året. 

 

I frågan om samarbetet med SL så tycker vi att det var relativt svårt att klart se hur 

tidtabellerna för SL och Waxholmsbolaget hängde ihop. Detta problem kanske minimeras 

under högsäsong då de flesta båtturer utgår ifrån Strömkajen inne i staden. En tanke vi fick 

var att om vi själva anser det lite omständligt att tyda samspelet mellan tidtabellerna, hur skall 

det då fungera för personer som är spontant intresserade? Vi tror att engagemanget kan avta 

för dessa människor, vilket vore tråkigt. Ett önskemål från vår sida är att förtydliga 

samarbetet. Men när vi väl hade startat vår färd fungerade det bra i praktiken.  

  

5.2 Stugornas utformning och utrustning  
De möjligheter som finns till boende är många, men den form som vi har visat på är 

Stockholm Stads stugbyar i skärgården. I samband med rundturerna i stugbyarna föll många 

stenar på plats, med tanke på ett vitt sammanhang. Att i verkligheten få se sig runt och 

observera var av en stor betydelse för vår studie. Foldrar och text har bidragit till en 

visualisering av stugornas boendemöjligheter och utformning.  
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En viktig aspekt för att komma och besöka dessa stugor är att acceptera dess primitiva 

standard. För en viss kategori av människor är det här livskvalitet och en njutning för själen. 

För andra är det helt oacceptabelt, då kanske man ska välja en annan boendeform, som passar 

bättre för just den personen.  

 

Vi själva tycker att en vecka här kan vara lärorikt för den ”bekväme” och att vi själva inte 

skulle känna det som något problem att tillbringa en tid i en sådan här boendeform. Däremot 

är det troligtvis så att personer som har höga krav på standarden ändå inte kommer att söka sig 

till den här typen av miljö för att dem efterfrågar någonting helt annat.  

 

Under vår observation av stugorna så vi hur utrustning och saniteten fungerade. I stugornas 

allrum är det enkelt möblerat men det man behöver finns att tillgå så som matplats säng/soffa. 

I Pentryt anser vi att det är en tillräcklig och bra utrustning. De har bytt ut gamla vitvaror till 

nya med kyl och frys, vilket underlättar för hantering av matvaror. Uteplats känns som en 

trivsam del av stugorna, ofta placerad i söderläge. Ett önskemål som utvecklats under senare 

år är att varje stuga har fått sin egen torrklosett.  

 

När vi frågade om förbättringar, så hade de ambitionen att göra det men inte ekonomin till 

det. Vi tror att det kan bero på att man inte får in så mycket pengar på uthyrningen av 

stugorna. En annan aspekt som vi tror är viktig är att man under lågsäsong inte lockar ut folk i 

den omfattning som skulle behövas. Detta leder till mindre inkomster som indirekt leder till 

mindre pengar för underhåll av stugorna. 

 

5.3 Aktiviteter 
Aktiviteter som kan bedrivas i anslutning till stugbyarna är t.ex. bad, fiske, bastu, grillning, 

svamp och bärplockning samt att det finns ett mindre antal roddbåtar och cyklar för uthyrning 

eller utlåning. Eftersom arrangerade aktiviteter inte bedrivs i någon nämnvärd utsträckning så 

kan man vara i behov av att ta med eget materiel för sysselsättning, om inte naturens egna 

produkter duger som lystmäte. Vi tycker att man måste acceptera att folk kommer hit av olika 

anledningar och intressen. Vissa är har bara för att koppla av och känna lugn och ro. Andra 

måste styras av mer drivande aktiviteter. Ett problem som vi ser det är om man har dålig 

fantasi så finns inte så mycket att tillgå. Kan man se naturens ”röda tråd” så finns inget stort 
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hinder för aktiviteter på öarna/områdena. Brister på organiserad aktivitet gör således att 

miljön främst tilltalar de som redan har erfarenhet av friluftsliv. 

 

5.4 Kostnader 
Kostnad för en familj med två vuxna och två barn med åldern 6 och 8 år till Grinda blir totalt 

3484:-. Priset inkluderar både resa till och från samt en veckas stughyra. Utöver detta 

tillkommer självklart kostnader för mat och vissa aktiviteter. Vi anser att kostnaderna för den 

standard som erbjuds inte är orimliga. Anledningen är att vi tycker att man får en bra 

upplevelse för den summan. Jämför man det med en billig charterresa där kostnaden kan ligga 

på allt mellan ca 5000:- till 8000:- är det ganska billigt att semestra under lite enklare former i 

Stockholms skärgården. Kostnaderna kan variera något vad det gäller hög- och lågsäsong, 

geografiskt belägenhet och avstånd vilket ger oss en ungefärlig kostnad för en barnfamilj. 

Priset är generellt sätt väldigt lika på öarna/områdena förutom Finnhamn där priset är något 

dyrare. En annan anledning kan vara att de har ett större koncept som innefattar mycket mer 

än stugbyn, som blir en bisak i deras fall. I konceptet ingår även ett stort och fint Vandrarhem 

med matsal som har öppet året runt. Ön har även en matbutik och uteservering som innefattas 

i koncernen. 

5.5 Avslutande kommentarer 
Ett konstaterande är att den typiske besökaren är från Stockholm och Mälardalen, medelklass 

och barnfamilj. Personer utanför denna region är i stort sätt obefintlig. Delvis kommer det 

också ”kamratgäng” i olika formationer med specifika intressen så som t.ex. jakt och fiske, 

botaniker, svamp och bärplockare samt fågelskådare. Detta tror vi har att göra med 

marknadsföringen med stugbyarna, eller att motsvarande alternativ finns runt om i Sverige 

vilket kan göra att man håller sig till närregionen. På Gålö förekommer en större spridning av 

människor från samhällets alla hörn än på öarna. 

 

För att återknyta till medias debatter om den allt mer ökade ohälsan i Sverige så tror vi att 

skärgårdsmiljön kan hjälpa till i ett rekreationssyfte. Vid vistelse i stugbyarna utan saker så 

som TV, dator och störande trafik tror vi att det blir lättare med återhämtning för kropp och 

själ, vilket kan leda till en mer harmonisk individ. 
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Att kartlägga denna form av rekreationsmiljö i Stockholms skärgård har varit ett explorativt 

och intressant arbete. Vi har via vår ”metodologiska” hybrid fått en status hur läget för denna 

form som vi studerat närmare ser ut i dag. Vi hoppas att resultatet och informationen från 

intervjuer och observationer synliggjorts i vårt arbete. I en förlängning önskar vi att studien 

kan hjälpa till att intressera personer för Stockholms Skärgårds stugbyar. Dessutom anser vi 

att arbetet har belyst ett outforskat område.  

 

Eftersom vi valde att besöka dessa öar/områden under ”fel” tid på året, vore ett besök under 

högsäsong av intresse för att se om upplevelserna och intrycken skulle få en annan dimension 

än den vi nu erfarit.  

 

5.6 Fortsatta studier/projekt 
Under arbetets gång har vi stött på flera intressanta infallsvinklar som inte ryms inom ramen 

för vår studie, men som kan vara intressanta för andra att ta del av. Nedan följer andra 

infallsvinklar som vi finner intressanta och som vidare kan fördjupa vår studie: 

 Det skulle vara intressant att intervjua personer som nyttjat/nyttjar stugorna under 

högsäsong på de olika öarna/områdena. Detta för att få en uppfattning om vad de tycker 

om denna boendeform. 

 Marknadsföring – vad lockar, vad kan förbättras? Under arbetets gång har personer som vi 

intervjuat antytt att en bättre marknadsföring skulle behövas för att locka intressenter 

under lågsäsong. En annan sak är hur man kan nå andra grupper som idag inte nås av 

informationen. 

 Under intervjun med Anders Bedinger på Din Skärgård kom vi in på ett intressant 

sidospår. Vi frågade honom om inte FYSS (fysisk aktivitet på recept) patienter skulle vara 

en intressant grupp att få ut och nyttja stugorna för rehabilitering, vilket han ”nappade” 

starkt på. Här finns utrymme för att senare kunna göra ett projekt som integrerar 

vårdcentraler, stuguthyrare och Idrottshögskolan. 

 En annan sak skulle kunna vara att göra liknande studier på andra boendeformer i 

Stockholms Skärgård, exempelvis vandrarhem och campingplatser. 
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Bilaga 1 Intervjumall, Ansvariga för stugbyarna 

1. Boendet 
a. Kan du berätta om vilka boendemöjligheter som finns i er stugby? 
b. Hur många stugor finns på ön? 
c. Hur många bäddar har ni? 
d. Vilka avgifter tar ni av de boende i stugbyn? 
e. Skulle ni vilja förbättra något, om så: vad? 
  
2. Utrustning 
a. Kan du berätta om vilken utrustning som finns i stugbyn? 
b. Vilken utrustning finns i form av kök och köksutrustning? 
c. Vilken utrustning finns för övernattning? 
d. Finns tillgång till allrum och andra gemensamma utrymmen? 
e. Vilka sanitetsfaciliteter finns tillgängliga? 
f. Skulle ni vilja förbättra något, om så: vad? 
  
3. De boende 
a. Kan du berätta något om vilka personer som normalt besöker stugbyn? 
b. Vilken sammansättning har de grupper som besöker ön? 
c. Vilken socioekonomisk bakgrund har besökarna? 
d. Vilken etnisk bakgrund har besökarna? 
e. Vilka insatser gör ni för att locka besökare till stugbyn? 
f. Skulle ni vilja göra något mer, i så fall: vad? 
  
 
4. Aktiviteter 
a. Kan du berätta om vilka aktiviteter man kan bedriva under vistelsen i stugbyn? 
b. Vilka möjligheter finns till aktivitet i vatten? 
c. Vilka möjligheter finns till aktivitet i skog? 
d. Vilka möjligheter finns till aktivitet på öppna ytor? 
e. Vilka möjligheter finns till social samvaro? 
f. Har ni uthyrning av fortskaffningsmedel, i så fall: vilka? 
g. Hur påverkar årstiderna aktivitetsutbudet? 
h. Skulle ni vilja utöka verksamheten, i så fall: hur? 
  
5. Lägerverksamhet 
a. Kan du berätta om möjligheterna till lägerverksamhet i stugbyn? 
b. Vilka grupper inriktar ni lägerverksamheten på? 
c. Kan du ge exempel på vilka typer av lägerverksamhet som förekommer? 
d. Skulle ni vilja utöka verksamheten, i så fall: hur? 
  
6. Övrigt 
a. Vad tycker du man skulle kunna göra för att förbättra möjligheterna till vistelse i 
Stockholms skärgård? 
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Bilaga 2 Intervjumall, Waxholmsbolaget 

1. Historik 
a. När bildades Waxholmsbolaget? 
b. Hur har utvecklingen av Waxholmsbolaget sett ut? 
 
2. Statistik 
a. Hur många turer per dag avgår till respektive ö? 
b. Skiljer det sig mellan sommar och vinter? 
c. Hur många resenärer besöker respektive ö per år? 
d. Hur är passagerartrafiken fördelad över årets månader? 
 
3. Samarbete 
a. Samarbetar ”ni” med SL, och om hur? 
b. Sker ett samarbete med ansvariga för stugbyarna? 
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Bilaga 3 – Käll- och litteratursökning 
 
 
Var?    Vad? 
 
Databas    Ämnesord  Antal träffar 

(relevanta 
träffar) 

___________________________________________________________________________ 
 
PubMed    Health 
    Outdoor life 
    Archipelago  0 
 

Health 
Outdoor life  

 Nature  3 (2) 
 

Health 
Outdoor life   

    Rekreation  11 (2) 
 
Libris    Friluftsliv  7 (0) 
    Hälsa  85 (0) 

Natur  55 (0) 
    Rekreation  15 (0) 
    Skärgård  5 (0) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Varför, samt kommentarer: 
Ämnesorden valdes på grund av relevansen till det undersökta området. Det vi främst sökte 
efter var hälsa, friluftsliv och skärgårdsnatur. Men det vi upptäckte var att det inte hade gjorts 
någon tidigare studie där skärgården var involverad. Då träffantalet blev dåligt till antalet, fick 
vi söka på närliggande ord för att få några träffar. 
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