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ABSTRACT 

 
The aim for this bachelor thesis is to examine the population 
change within the municipalities in Stockholms’ archipelago be-
tween 2002 and 2015 and what consequences a population change 
has on the public service and infrastructure in a municipality 
which is located in a archipelago and also examine the need of 
more strategic collaboration planning between municipalities in 
the Stockholm archipelago. Four municipalities have been chosen 
to study their population change: Österåker, Haninge, Vaxholm 
and Värmdö. Where by one municipality has been chosen for a 
more in-depth study to gain a deeper understanding of what the 
consequences of a population change would have on the public 
service and infrastructure. To answer the purpose and scientific 
questions, four semi-structured interviews has been made with two 
people from Stockholms county government and Stockholms coun-
ty council and two people from Värmdö municipality to gain a 
deeper understanding.  
 
Stockholms archipelago tends to be a place with small margins. 
The school population is unstable, which means that a small 
change in the younger populations could be crucial for retaining 
the school on a island. At the same time the population moves to-
wards an aging population witch puts pressure on the homecare. 
Homecare is in turn dependent on a functional infrastructure for 
the service itself to be functional. But it is not obvious that there 
are a demographic change that causes all the consequences for the 
public service and infrastructure. In the modern society we live in 
the public service tends to be rationalized due to example regula-
tions, which makes it less flexible to adapt to small rural areas, es-
pecially when the landscape has unique qualities. This unique 
landscape makes the administrative boundaries to ancient relics 
which causes the need for more cross-border planning to maintain 
the services and infrastructure in the archipelago.  
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REFERAT 

 
Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka befolkningsför-
ändringen i Stockholms skärgårdskommuner mellan 2002 och 
2015 samt vilka konsekvenser en befolkningsförändring kan få på 
en kommun i skärgården. Studien syftar även till att undersöka 
behovet av mera samverkan och mellankommunal planering mel-
lan kommunerna i Stockholms skärgård. Fyra kommuner i Stock-
holms skärgård har valts ut för att studera befolkningsförändring-
en var av en undersökts mer i detalj för att få en djupare förståelse 
för vad konsekvenserna blir av en befolkningsförändring. För att 
kunna besvara syftet och frågeställningarna har befolkningssta-
tistik samlats in från SCB och Stockholms länsstyrelses rapporter. 
Dessutom har semistrukturerade telefonintervjuer gjorts med två 
personer från Stockholms länsstyrelse och Stockholms länslands-
ting samt två Värmdö kommun för att få en djupare förståelse.  
	  
Stockholms skärgård tenderar att vara en plats med små margina-
ler. Elevunderlaget ute på öarna är instabilt, vilket gör att små för-
ändringar i yngre befolkningsgrupper blir avgörande för att bibe-
hålla den basala samhällsservicen. Samtidigt går skärgården mot 
en åldrande befolkning vilket sätter press på hemtjänsten. Hem-
tjänsten är i sin tur beroende av en fungerande infrastruktur för att 
den ska kunna fungera. Det är emellertid inte självklart att det är 
befolkningsförändringar som orsakar alla konsekvenser för sam-
hällsservicen och infrastrukturen. Det utvecklade samhället vi lever 
i idag gör att olika servicefunktioner rationaliseras på grund av 
t.ex. regelverk, vilket gör att de inte blir så flexibla att det kan an-
passa sig till en småskalig glesbygd, och speciellt då inte en med så 
unika landskapskvalitéer. Dessa unika landskapskvalitéer gör även 
administrativa kommungränser till gamla reliker, vilket innebär att 
gränsöverskridande planering blir en förutsättning för att kunna 
bibehålla servicen och infrastrukturen i skärgården.    
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nyckelord: 
 
Befolkningsförändring, Mellankommunal planering, Infrastruktur 
Samverkan, Samhällsservice, Skärgård
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1. INTRODUKTION 
Stockholms skärgård är en del av den snabbväxande storstadsreg-
ionen och attraktionskraften i skärgårdskommuner ökar hela tiden 
och med det även priserna på bostäderna i kommunerna (svensk 
mäklarstatistik, 2016). Det har länge argumenterats att det är at-
traktionen av fritidshus som ökar priserna på bostäderna i Stock-
holms skärgård vilket leder till en avbefolkning av ”lokalbefolk-
ningen”. Detta genom att människor med ”vanlig inkomst” inte är 
kapabla till att bosätta i dessa attraktiva miljöer. Detta är dock en 
myt enligt Marjavaara (2008) vars avhandling behandlade Stock-
holms skärgårds fritidshus utveckling: Second home tourism – The 
root to displacement in Sweden. Stockholms skärgård möter ingen 
avbefolkning utan tvärtom en befolkningsökning (SCB, 2016a) el-
ler till och med en befolkningsomstrukturering. Övergivna hus re-
noveras och används som permanenta hem vilket bidrar till de 
ökade priserna i Stockholms skärgårdskommuner (Marjavaara, 
2008). Stockholms länsstyrelse (2010) argumenterar att skärgår-
dars natur- och kulturlandskap är något som lockar människor till 
öarna vilket skapar utmaningen att lyckas bilda och förvalta reser-
vat för allmänheten samtidigt som behovet av utbyggnationer av 
bostäder och service behövs för att tillfredsställa tillväxten i en 
skärgårdskommun.  
 
Stockholms länsstyrelse, (2010) menar även att en levande skär-
gårdskommun står inför ett flertal andra utmaningar för att få en 
stimulerande och attraktiv boendemiljö, måste dels boende och 
bebyggelse centraliseras till ”kärnöar” för att få en koncentration 
av individer, vars behov av grundläggande service kan lösas på en 
geografisk plats. Essentiellt för en skärgårdskommun är funge-
rande kommunikationer mellan öarna och fastlandet i form av spe-
ciellt infrastruktur, posttjänster, bredband och IT etc. (Stockholms 
länsstyrelse, 2010). Dock har servicen på landsbygden stött på 
problem. Micheal Wood (2005) argumenterar att i takt med både 
globaliseringen och förändringen av dagens ekonomier så har pri-
vata och offentliga verksamheter och samhällsservice rational-
iserats och stängts. Att landsbygdens tjänster förvinner menar 
Woods (2005) är en produkt av både övergripande globala sociala 
och ekonomiska processer samt nationella och regionala faktorer.  
 
Både en befolkningsökning och ökade priser på bostäder tenderar 
att vara tecken på att attraktionskraften ökar för att bosätta sig i en 
skärgårdskommun i Stockholm men en befolkningsförändring sät-
ter press på utvecklingen av samhällsservicen. Kollektivtrafik, sko-
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lor, äldreboende och affärer är essentiella för livskvalitén och möj-
ligheten att kunna ha ett fungerande liv ute på öarna. Enligt plan- 
och bygglagen (2010:900) 2 kap. 5§ så ska planläggning och ären-
den om bygglov eller förhandsbesked lokalisera bebyggelse och 
byggnadsverk som ger möjligheter att ordna trafik, vattenförsörj-
ning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt 
samhällsservice. Dock så preciserar inte lagen hur långt ett avstånd 
måste vara för att få tillgång till t.ex. samhällsservicen. Detta skap-
ar en praxis för kommuner att strategiskt placera samhällsservicen 
så den når ut till den stora massan. Ur detta väcks frågan om hur 
det är möjligt i en kommun som Värmdö, där befolkningen är ut-
spridd över skärgården.  
	  
Städer har genom tiden omstrukturerarat sig själva för att dra för-
delar av nya tillväxtmöjligheter och på så sätt öka sin egen konkur-
renskraft i den nationella och globala ekonomin (Begg, 1999). 
Docherty et al. (2004) argumenterar att gå från konkurrens till 
samverkan kan ses som det nya steget i stadsutveckling. Administ-
rativa gränser är idag gamla reliker och mer gränsöverskridande 
samarbeten mellan skärgårdskommuner kanske behövs för att 
möta skärgårdens unika landskapskvalitéer. Målet med samverkan 
kan ses som ett sätt att öka kapaciteten i de samverkande städerna 
för att tillsammans kunna nyttja tillgångar såsom utbildning, jobb 
och samhällsservice etc. samt uppnå gemensamma mål i utveckl-
ingsfrågor (Docherty et al. 2004). 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa vilka faktorer som påverkar 
servicen och infrastrukturen i Stockholms skärgård samt studera 
om det finns ett behov för mer samverkan mellan skärgårdskom-
munernas planering. 
 

• Hur ser befolkningsförändringen ut i skärgårdskommunerna 
Haninge, Vaxholm, Värmdö och Österåker mellan åren 2002 
och 2015? 

• Vilka konsekvenser kan en befolkningsförändring få på 
Värmdö kommuns samhällsservice och infrastruktur? 

• Kan behovet av samhällsservice och infrastruktur lösas med 
hjälp av mellankommunal planering i Stockholm Skärgård 
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1.3 Disposition 
	  
Kapitel ett ämnar ge en introduktion till ämnet för studien och 
dess problematik samt redogör studiens syfte och frågeställningar. 
 
Kapitel två är ett teorikapitel som redogör för de teoretiska ut-
gångspunkter som valts att använda i denna studie. Teorierna be-
rör migration, samhällsservice i rurala områden och samverkan 
mellan städer. 
 
Kapitel tre redogör för tillvägagångssättet för studien, vilket av-
gränsningar som gjorts, hur empiri data samlats in och bearbetas 
och vilka metoder som tillämpats. 
 
Kapitel fyra är ett bakgrundskapitel, vilket redogör för diverse lag-
stiftningar som berör studien samt belyser om den tidigare demo-
grafiska utvecklingen inom studieområdet (2002-2015). Den ger 
även en inblick hur Sverige valt att arbeta med mellankommunal 
planering och hur det appliceras på skärgården.  
 
Kapitel fem är en presentation av studiens resultat. Kapitlet redo-
gör befolkningsförändringen med kvantitativ data samt konse-
kvenserna för samhällsservicen och infrastrukturen genom kvalita-
tiv data. Den redogör även behovet av mer mellankommunal pla-
nering genom kvalitativ data  
 
Kapitel sex är en sammanslagning av diskussion och analys av re-
sultatet. Kapitlet fokuserar på att återkoppla resultatet med de teo-
retiska utgångspunkterna. Kapitlet fokuserar även på att förklara 
det teorier som inte lyckades återkopplas och redogör för hur vi-
dare forskning eventuellt skulle kunna lyckas bättre. Kapitlet av-
slutas med studiens slutsats.  
	  

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
	  
Detta kapitel kommer att behandla studiens teoretiska utgångs-
punkter som innefattar både migrationsteorier, rurala teorier samt 
samverkansteorier.  Den kommer även att lyfta fram dåtida- och 
nutida regions teorier för hur städer ska kunna växa med hjälp av 
samverkan. Syftet med teorierna är att belysa varför folk flyttar till 
rurala områden, varför samhällsservices tenderar att försvinna el-
ler förflyttas från rurala områden samt olika lösningar till detta ge-
nom planering mellan gränser. 
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2.1 Counterurbanization 
 
”Counterurbanization är ett fenomen vilket syftar till den observe-
rade migrationsförändringen under 70-talet. Under längre tid så 
hade de rurala områdena haft en ut-migration till städerna (rural 
till urban migration). Men denna trend vände till att fler personer 
migrerade till rurala områden. Brian Berry (1976) var den första 
personer att använda begreppet ”counterurbanization” (Wood, 
2005). 
 
Counterurbanization är ett resultat av ekonomiska omstrukture-
ringar i både de rurala och urbana samhällena, kombinerat med en 
sociala och teknisk förändring som gjort befolkningen i ett sam-
hälle mer mobil (Se 2.2 Den förändrade landsbygden: omstruktu-
rering av samhällsservice). På senare tid har även Counterurbani-
zation förknippats med migrationsbeslut som rör förändrade 
livsstilar och individens/familjens livskvalité (Quality of life) som i 
sin tur har påverkat demografin på landsbygden. (Champion, 
2001).  Kontuly (1998) summerade ett flertal förklaringar till detta 
fenomen i 6 olika nyckelfaktorer: 

• Konjunkturcykler skapar ett ökat tryck och fler arbetstill-
fällen inom t.ex. gruvdrift, turism och det militära i rurala 
områden. 

• Ekonomiska omstruktureringar gör att jobben decentrali-
seras till rurala områden vilket skapar en ”rumslig uppdel-
ning av jobben” (Spatial division of labour).  

• Rumsliga- och miljöfaktorer, inkluderar också sociala och 
miljöproblem inom urban områden genom t.ex. ökade hus-
priser och bostadsbrist. Denna faktor fokuserar också på at-
traktionskraften av den miljöomgivning som rurala områden 
erbjuder 

• Socioekonomiska och sociokulturella faktorer syftar till att 
förändringen i residentbenägenheter (hellre villa en lägen-
het) som bidrar till ökade sociala värden samt demografiska 
omstruktureringar som gör att vissa grupper vill bo med 
jämngamla. 

• Politiska beslut att främja rural utveckling för attrahera mi-
gration till dessa områden genom förbättrade utbildnings-
möjligheter, vård och samhällsservice. 

• Tekniska innovationer som förbättrar infrastruktur och tele-
kommunikation.  
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Turner (2011) menar att counterurbanization är något som asso-
cieras med att pensionärer och medelklassfamiljer med barn flyttar 
till mindre städer eller landsbygden. Dock så finns det olika mi-
grationsmönster mellan olika sociala- och åldersgrupper när det 
kommer till counterurbanization. Bara för att ett mönster har änd-
rats betyder de inte per automatik att det representerar hela be-
folkningen i migrationen. Under detta fenomen ser man att unga 
personer fortfarande väljer att migrera från rurala områden. 
Denna migration är en produkt av både eget val och omständighet-
er som de inte kan påverka själva (Wood, 2005). Jobbmöjligheter 
för unga samt högre utbildning är de vanligaste ”pull” och ”push” 
effekterna bakom ut-migration från det rurala (Samers, 2010).  

2.2 Den förändrade landsbygden: omstrukturering av 
den rurala samhällsservicen  
 
Förr i tiden så hade de flesta byar och mindre städer en bank, 
postkontor, pubar och olika affärer. Micheal Wood (2005) argu-
menterar att i takt med både globaliseringen och förändringen av 
dagens ekonomier så har privata och offentliga verksamheter och 
samhällsservice rationaliserats och stängts. Detta är ett av det tyd-
ligaste fenomen inom den rurala förändringen. Att landsbygdens 
tjänster försvinner är en produkt av både övergripande globala so-
ciala och ekonomiska processer samt nationella och regionala fak-
torer.  Wood (2005) menar att dessa kan delas in i dels sociala och 
ekonomiska faktorer: 
 

• Lokala företag blir påverkade av kapitalismen där större före-
tag köper upp det små företagen och rationaliserar sina verk-
samhetsnätverk. De mindre kvarstående företagen får svårt 
att konkurrera mot de starka näringsidkarna och tvingas gå i 
konkurs.  

• En annan faktor är det sociala som har påverkat våra köpbe-
teenden. Idag är vi en mer ”mobil befolkning” än vad vi var 
förr vilket leder till att befolkningen blir mindre beroende av 
affärer och service inom både sitt kvarter och även 
by/småstad. Att resa är något som kontinuerligt ökar i I-
länder (Haugen et al. 2011) så för folk som pendlar till sitt 
jobb i en större stad kan till och med detta fenomen betraktas 
som mer bekvämt. 

 
Alla dessa faktorer kan argumenteras att den rumslig omstrukture-
ring av samhällsservice etc. är helt enkelt en orsak av vårt föränd-
rade beteende så som att vi är villiga att resa längre idag till affärer, 
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banker, postkontor och vårdcentraler etc. (Wood, 2005) Dock så 
tenderar denna omstrukturering att exkludera signifikanta element 
bland befolkningen i rurala områden som inte har kontroll över sin 
egen mobilitet. En distans på några kilometer är inga problem att 
resa med en bil men för befolkningen som inte har tillgång till bil 
blir varje färd betydligt mer omfattande. Detta ger upphov av att de 
förlängda avstånden måste lösas med hjälp av kollektivtrafik. Om 
inte kan dessa grupper riskera att bli socialt uteslutna (Wood, 
2005). Att avstånden ökar från hemmet till en samhällsservice kan 
dock ifrågasättas då Haugen et al. (2011) menar att serviceutveckl-
ingen har lett till bättre tillgänglighet för individer. Deras studie vi-
sar att avståndet från hemmet till service i Sverige har minskat 
med 10,1 procent mellan 1995 0ch 2005.  
 
Även om distansen är längre bort till samhällsservice på landsbyg-
den än vad det är i urban områden kan man se det som uppoffring 
av de som valt att bo i det rurala. Kvaliteterna som landsbygden 
ger en individ i form av större hus och en egen tomt kan ses som en 
kompensation till det förlängda avståndet, medan stadsbor får 
kompensation för mindre livsrum och högre boendepriser genom 
närmare avstånd till samhällsservice (Haugen, 2011).  

2.3 Samarbete: Det nya steget i städers utveckling? - Från 
konkurrens till samverkan 
 
Städer har genom tiden omstrukturerarat sig själva för att dra för-
delar av nya tillväxtmöjligheter och på så sätt öka sin egen konkur-
renskraft i den nationella och globala ekonomin (Begg, 1999). 
Konkurrensen mellan städer tydliggörs på olika sätt såsom kon-
kurrensen att locka till sig företag eller skapa en plats där folk vill 
bo, jobba och konsumera. Omstruktureringen är också ett svar på 
problem som relaterar till förstärkt mobilitet av kapital, högutbil-
dade personer och innovationsföretag som karakteriserar dagens 
kunskapsekonomi. De städer som både lyckas attrahera och be-
hålla dessa skapar det mest konkurrensstarka städerna. (Docherty 
et al. 2004) 
 
Det senaste årtionden så har städer skiftat sin fokus på att stärka 
sin attraktionskraft från det fysiska de har att erbjuda såsom land, 
lokaler och infrastruktur etc. till att istället fokusera på utbudet av 
det mänskliga humankapitalet. Genom starkare länkar mellan uni-
versitet, FoU och företag. (Docherty et al. 2004) 
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Dock har det skapats ett skifte i världen från att se varje stad som 
konkurrent till att istället börja se närliggande städer som potenti-
ella samarbetspartners för att tillsammans kunna konkurrera mot 
det mest konkurrensstarka städerna i länder och världen (Docherty 
et al. 2004). Detta skifte ger upphov till ett nytt tankesätt om hur 
städer ska kunna utvecklas och växa i samhället. Exempel på detta 
är i Storbritannien där Manchester och Liverpool samarbetar för 
att konkurrera mot London (Docherty et al. 2004). Ett annat ex-
empel i Sverige är det transnationella samarbetet mellan Malmö 
och Köpenhamn för att konkurrera med både Stockholm och Göte-
borg (Öresund kommittén, 2001).  
 
Samverkan mellan städer baseras på ett arbetsfält som städer följer 
där målet är att skapa djupare kulturella, politiska och institution-
ella öppenheter mellan varandra vilket till största del bygger på att 
dela och utbyta kunskap, färdigheter och kompetens. (Docherty et 
al. 2004) 

 
Detta gör att samverkan mellan städer är mer än ett nätverk av in-
formationsutbyte Det är också ett utbyte av alternativa verksam-
heter och delade resurser. Målet blir till stora delar att öka kapa-
citeten i de samverkande städerna för att tillsammans kunna nyttja 
tillgångar såsom utbildning, jobb och samhällsservice etc. samt 

Tabell	  1	  -‐	  The	  Collaboration	  continuun	  	  
Källa:	  Himmelman	  (1996)	  
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uppnå gemensamma syften i utvecklingsfrågor (Docherty et al. 
2004). De olika graderna av samarbeten kan ställas upp i en tabell 
för att visa olika grader av intensitet (se tabell 1) 
 
I praktiken tar samarbeten mycket tid och resurser att utveckla då 
inlärningsprocessen är komplex mellan nyckelpersoner inom in-
stitutionerna i samarbetet (Docherty et al. 2004). Ett exempel på 
detta kan vara bland planeringskontor där de ska lära sig att dels 
hantera sina egna uppgifter samtidigt som de koordinerar plane-
ring mellan sina administrativa gränser. Detta kan leda till att pro-
cessen mot en fullverkad samverkan kan bli ”trög”, vilket i sin tur 
kan leda till att samarbeten dras tillbaka på grund av brist på re-
surser och tid (Docherty et al. 2004). En annan problematik är att 
städer kan ”falla tillbaka” till konkurrens då som nämnt ovan inte 
har råd att samarbeta eller att det har någon form av historisk riva-
litet om ekonomiska aktiviteter som fortfarande än idag kan skapa 
konkurrens. För att förebygga detta fenomen måste städer värdera 
samarbetet mer än sin egen konkurrenskraft:  

- ”The value of collaboration rests on the belief that the sha-
red management of these processes to mutual benefit may 
lead to more efficient outcomes for all involved, particularly 
where a common emphasis on policies for better competitive 
advantage for the region as a whole can be agreed upon” 
(Docherty et al. 2004 s. 450). 

2.4 Traditionella och moderna stads- och regionteorier  
	  
Kapitel 2.4 redogör för olika regionteorier som uppkommit under 
1900- och 2000-talet. Kapitlet redogör för dels hur regioner kan se 
ut och varför det skapas och dels vad huvudsyften är med regionen. 
Tyngden ligger i varför regioner ska bildas/har bildats och vilken 
funktion det får i samhället. Kapitel 2.2.1 behandlar The social city 
som är en regionteori i Ebenezer Howards publikation Garden ci-
ties of tomorrow vilken förklarar hur man kan med hjälp av infra-
struktur mellan städer i en region skapa ett ”community”. Kapitel 
2.2.2 behandlar Paired collaborating cities och Polycentric urban 
regions vilket är regionteorier som behandlar varför storstadsreg-
ioner bildas idag.  
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2.2.1 Sir Ebenezer Howard – Garden Cities Of To-morrow (1945) 
– The social city 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

”Human nature will not flourish, any more than a potato, if 
it be planted and replanted for too long a series of generat-
ions in the same worn-out soil. My children have had other 
birthplaces, and, so far as their fortunes may be within my 
control, shall strike their roots into unaccustomed earth” – 
Nathniel Hawthorne (Howard, 1945 s. 138) 

 
Ebenezer Howard är mest känd för sin publikation av Garden 
Cities of To-Morrow, där han beskriver sina utopiska städer 
”Garden City” (översatt till svenska: trädgårdsstad). I dessa stä-
der skulle människan leva harmoniskt tillsammans med resten 
av naturen. Hans publikation var grunden till ”the Garden City 
Movement” vilket ledde till byggnationen av ett flertal städer 
och förorts med stark karaktär av ”trädgårdsstad”. (Hall & Jo-
nes, 2010) 
 
Howards (1945) teori om ”the social city” och hur städer ska kunna 
växa kan förklaras som en typ av regionteori. Då hans ”garden city” 
stad har uppnått sin maxpopulation på 32 000 personer så ska inte 
staden expandera mer utåt på grund av risken att skada det rurala 
landskapet som omringade staden. Istället skulle en ny stad etable-
ras bredvid med en zon emellan med landskap (se figur 1). De två 
städerna skulle kopplas ihop med välutvecklad infrastruktur så att 
befolkningen enkelt och snabbt skulle kunna ta sig mellan båda 
städerna och genom detta så skulle städerna bli: 
  

”Thus the people of the two towns would in reality represent 
one community” (Howard, 1945, s. 142) 

Figur	  1	  –	  Rumslig	  model	  över	  ”the	  social	  city”	  
Källa:	  Howered	  (1945)	  
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Principen av denna utveckling skulle leda till som bild 2 visar att 
skapa ett bälte av mindre städer runt om ”kärnstaden” med ruralt 
landskap som blir inringat av detta bälte. På detta sätt skapar även 
landskapet ett bälte runt om städerna. Detta bälte av städer kan 
även ses som ett kluster av städer (Howard, 1945). Viktigt att 
tilläga är att Howard aldrig menade att detta kluster skulle ha den 
geometriska form som visas ovan. Vi idag skulle kalla hans modell 
en rumslig modell. Grundtanken med denna geometriska form var 
att gruppera städerna så nära varandra och kärnstaden så att:  
 

”each inhabitant of the whole group, though in one sense 
living in a town of small size, would be in reality living in, 
and would enjoy all the advantages of, a great and most be-
atiful city; and yet all the fresh delights of the country” 
(Howard, 1945, sid. 142) 

2.2.2 Nutida modeller för samverkan mellan städer 

 

 

Oftast ligger potentialen för samverkan mellan städer i regioner 
där två större städer är lokaliserade relativt nära varandra (Köpen-
hamn-Malmö) vilket kallas ”Paried collaborating citeis” (se figur 
2) men under senare tid har en ny typ av regions sammansättning 
givit upphov till signifikant intresse vid samverkan. Denna sam-
mansättning kallas för Polycentric urban regions (översatt till 
svenska: polycentriska stadsregioner), förkortat PURs (se figur 3). 
Den bygger på att en större stad samarbetar med mindre städer 
runt om i regionen. Detta koncept har uppstått i samband med ut-
vecklingen av Europakommissionens intresse för rumslig plane-

Figur	  2	  –	  Rumslig	  representation	  av	  ”Paired	  collaborating	  cities	  ”	  
Källa:	  Docherty	  et	  al,	  (2004)	  
	  

Figur	  3	  –	  Rumslig	  representation	  av	  ”Polycentric	  urban	  regions	  (PUR)”	  
Källa:	  Docherty	  et	  al.	  (2004)	  
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ring (European spatial development perspective ESDP). (Docherty 
et al. 2004). 

Den underliggande idéen för PUR bygger oftast på maximering av 
ekonomisk konkurrens genom samverkan för att få större ekono-
misk spridning av verksamheter. Men det bygger även mycket på 
att säkra karaktärerna av städerna, dess historia, stadskärna och 
miljöomgivning. Utan samverkan finns chansen att den större sta-
den utkonkurrerar de små städerna och de nämnda värdena kan 
till stor del gå till spillo. I praktiken bygger PURs idé på den tradit-
ionella nyckeln till en regions ekonomiska konkurrenskraft nämli-
gen förbättrad fysisk mobilitet genom infrastruktursatsningar. 
Förbättrade och effektiva infrastruktursatsningar leder till 
”krympta avstånd” mellan regionernas centrum (Docherty et al. 
2004). En förbättrad mobilitet ses ofta som en nyckel till att för-
bättra effektiviteten av arbetsmarknad genom att öppna upp ”hög-
kvalificerade pooler” av arbetskraft samtidigt som det ger en större 
spridning av samhällsservice (Albrechts & Coppens, 2003). Detta 
öppnar i sin tur upp möjligheter för befolkningsökning och etable-
ring av nya verksamheter. 

3. METOD 
3.1 Avgränsningar 
	  
Denna studie är avgränsad till att enbart studera fyra kommuners 
befolkningsförändring i Stockholms skärgård: Haninge, Värmdö, 
Vaxholm och Österåker. Tidsavgränsningen är mellan 2oo2 och 
2015 då det dels finns en tidigare studie som berör befolkningsför-
ändringen innan 2002 men också för att underlätta sökandet efter 
relevanta intervjupersoner som har erfarenhet inom detta tids-
spann. För att få mer djupgående förståelse för vad konsekvenser-
na av en befolkningsförändring får på samhällsservicen och infra-
strukturen i en skärgårdskommun har Värmdö kommun valts ut 
för att studeras mer på djupet.  

3.2 Forskningsmetod 
 
Då denna studie inte undersöker alla kommuner med en skärgård i 
Stockholm så kommer den fungera som en fallstudie. Enligt 
Denscombe (2016) så syftar fallstudier att belysa det generella ge-
nom att titta på de specifika, genom att fokusera på en förekomst 
av ett särskilt fenomen med avsikt att tillhandahålla och ge en mer 
djupgående redogörelse. Denna uppsats är en metodkombination 
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med kvalitativ och kvantitativ ansats. Metodtekniken för denna 
studie är utvald efter studies syfte och frågeställning. Då inte hela 
syftet och frågeställningen kan förklaras med enbart en kvalitativ 
eller kvantitativ ansats så föll det till att kombinera dem. 
Denscombe (2016) menar att bruket av mer än en metod kan ge en 
mer fullständig bild av det som studeras, då de olika metoderna 
kan komplettera varandra. Genom att använda en metodkombinat-
ion med inriktning till att skapa en mer fullständighet i studien, 
kan de luckor som ena metoden lämnar efter sig fyllas av en annan 
metod (Bryman, 2011). 
 
Den kvantitativa delen av studien är insamling av data om befolk-
ningsförändringen mellan åren 2002 och 2015 från SCB och 
Stockholms länsstyrelse. Den kvalitativa delen är en intervjuanalys 
baserat på personer som är insatta i problematiken, då intervjuer 
är det bäst lämpad metodvalet för forskare att söka djupare in-
formation av ett ämne (Bryman, 2011). Då denna studie analyserar 
befolkningsförändringar och vilka konsekvenser det får på sam-
hällsservicen och infrastrukturen så ger den kvantitativa ansatsen 
en förklaring hur befolkningen har förändrats över tid. Medan den 
kvalitativa delen ger en förklaring till hur det har påverkat sam-
hällsservicen och infrastrukturen samt även besvara frågan om be-
hovet av mer mellankommunal planering. I kvalitativa intervjuer 
så riktar sig intresset mot den intervjuades ståndpunkter, önskvärt 
i dessa intervjuer är att låta respondenten röra sig i olika riktningar 
med huvudsyfte att skapa kunskap om vad intervjupersonen själv 
tycker är relevant och viktigt i undersökningen (Bryman, 2011).  

3.3 Urval 
	  
Det geografiska urvalet för den kvantitativa delen av studien blev 
fyra Stockholms skärgårdskommuner: Värmdö, Haninge, Vaxholm 
och Österåker (se karta 1 i 4.2 skärgårdens utveckling), då de ge-
nomgår en stark befolkningsförändring samt tenderar att vara en 
del av den skärgårdsregion som har starkast befolkningsutveckling 
i Sverige. Det är även en variation av skärgårdskommuner som 
både är större och mindre, vissa är helt ö-baserade och andra har 
fast landförbindelse. Det geografiska urvalet för den kvalitativa de-
len föll på Värmdö kommun då den dels har störst befolkningsför-
ändring och dels för den både är ö-baserad och har förbindelser till 
fastlandet. Det är även Stockholms skärgårds största kommun.  
 
Urvalet av intervjupersoner är baserat på syftet för hela studien. 
Den samplingsteknik som används i den kvalitativa delen av stu-
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dien är ett målinriktat urval. Byrman (2011) menar att forskaren 
väljer målinriktat urval för att strategiskt inrikta sig mot personer 
som är relevanta för forskningsfrågorna. För att undersöka det fö-
reteelser och kontexter mellan befolkningsförändring och dess på-
verkan på infrastruktur och samhällsservice behövdes de respon-
denter som ser problematiken ur olika perspektiv. Där av föll valet 
till att intervjua Tomas Norberg som är utvecklingsledare vid 
Stockholms länsstyrelse och Börje Wredén som är regionplanerare 
vid Stockholms läns landsting för att få en regional syn på proble-
matiken i skärgården. Tomas har jobbat i 15 år på länsstyrelsen och 
hans aktuella arbetsgifter är kommersiell och offentlig service och 
grundläggande betaltjänster samt samordning av skärgårdsfrågor i 
länsstyrelsen. Börje jobbar som regionplanerare och har jobbat 31 
år vid landstinget, hans aktuella arbetsuppgifter är Stockholms 
regionplanering med dels koppling till skärgården och bidragsutgi-
vande till skärgårdsaktörer. Länsstyrelsen har som uppdrag att 
skydda och värna natur och kulturvärden samt utveckla skärgår-
den för bofasta, företag och besökare. Medan landstinget ansvarar 
för skärgårdsrådet som samlar alla skärgårdens intressenter. 
Landstinget har även i uppgift att koordinera regionalplaneringen 
och infrastrukturfrågorna i skärgården.  
 
För att skapa en mer djupgående förståelse valde jag att intervjua 
två tjänstemän på Värmdö kommun som jobbar med utvecklings-, 
befolknings- och planeringsfrågor för att ta del av deras expertis 
och syn på problematiken i kommunen. Dessa var Sten Hammar 
som är planarkitekt och Lars Fladvad som är utvecklingschef. Sten 
har 40 års erfarenhet av planering och hans aktuella arbetsuppgif-
ter är detaljplanhantering, planbesked och annan fysisk planering. 
Lars har också 40 års erfarenhet av planering och hans aktuella ar-
betsuppgifter är övergripande strategiska frågor åt kommunled-
ningen, samt jobbar han direkt mot kommundirektören och den 
politiska ledningen, med frågor som rör utvecklingsfrågor, över-
siktsplanering, infrastruktur och boendeutveckling samt befolk-
nings- och miljöfrågor i Värmdö kommun. 

3.4 Empiriinsamling 
	  
Empiriinsamlingen av data har skett genom både inhämtning av 
statistik från SCB, Stockholms länsstyrelses rapporter och Värmdö 
kommuns översiktsplan och genom semistrukturerade telefonin-
tervjuer. Den data som är inhämtad från SCB och länsstyrelsen 
skiljer sig på en geografisk nivå. SCB:s data täcker hela kommu-
nens befolkning medan länsstyrelsens data täcker skärgårdsdelar-
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na i kommunerna. Intervjufrågorna (Se bilaga 1) har delats upp i 3 
teman som speglar både syftet och frågeställningarna (se 1.2, syfte 
och frågeställningar) men även de teorier som har används i stu-
dien (se 2. Teoretiska utgångspunkter).  
 
Frågorna är skapade för att vara tematiska mot syftet och fråge-
ställningarna. Kvale (1997) menar att om frågorna i en intervju-
guide är tematiska så relateras det till ämnet och vad man vill få ut 
av intervjun samt till den teoretiska föreställning som ligger till 
grund för undersökningen. Intervjufrågorna (se bilaga 1) startar 
med grundläggande bakgrundsfrågor om respondentens titel, ar-
betsuppgifter och erfarenhet för att jag skulle kunna sätta in inter-
vjupersonens svar i ett sammanhang samt testa validiteten i sva-
ren. De tre teman som intervjun bygger på är Befolkningsföränd-
ring, konsekvenser för samhällsservicen och infrastrukturen och 
mellankommunal planering. Första temat fokuserar på huruvida 
respondenten uppfattar befolkningsförändringen i skärgården och 
vad orsaken är till varför folk flyttar in/ut i skärgården från deras 
tjänstemans perspektiv. Andra delen går in mer på djupet av vad 
en befolkningsförändring skapar för konsekvenser på skärgårdens 
samhällsservice och infrastruktur. Den fokuserar även på vilka fak-
torer (ekonomiska, sociala kulturella, m.m.) som påverkar sam-
hällsservicen och infrastrukturen för att ge en djupare förståelse 
för vilka faktorer som även kan påverkas av en befolkningsföränd-
ring. Den sista delen går in på mellankommunal planering i skär-
gården och vad mellankommunal planering betyder för responden-
ten. Syftet med sista temat är att studera om mellankommunal 
planering kan vara ett alternativ att bemöta en befolkningsföränd-
ring i frågor som rör samhällsservice och infrastruktur. Men också 
hur det på regional och kommunal nivå jobbar med mellankom-
munal planering, vilka hinder som finns för det och vad det har för 
potential i framtiden. 
 
Intervjuguiden utgick från samma bas (se bilaga 1) men frågorna 
omformulerades beroende på om respondenten jobbade på region-
al nivå eller kommunal nivå. Yin (2011) menar att forskaren i en 
kvalitativ intervju (semi-strukturerad i detta fall) har en tankeram 
med frågor som relaterar till studien men det specifika frågorna 
som ställs till en respondent kommer att variera med intervjuns 
kontext.   
 
Intervjuerna genomfördes i ett isolerat rum via telefon. Varje in-
tervju tog mellan 30-45 minuter och spelades in med responden-
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ternas samtycke. Ingen i denna studie har valt att förbli anonym så 
därav används deras namn och arbetsplats som källa i resultatet. 
Valet att göra en semistrukturerad intervju var för att hålla inter-
vjuerna så strukturerade så att de nödvändiga data kunde inhäm-
tas samtidigt som synpunkter och idéer kunde utvecklas. 
Denscombe (2016) menar att om man håller intervjun öppen kan 
svaren bli mer flexibla och betoningen på intervjun riktar sig mer 
till att utveckla svaren genom synpunkter och egna idéer. Tonvik-
ten vid semistrukturerad intervju ligger i att låta respondenten 
tolka och uppfatta frågorna och skeendet av frågorna (Bryman, 
2011)  

3.5 Bearbetning och tolkning av det empiriska materialet 
	  
 
 

Vid bearbetningen av studiens intervjudata så har en tematisk ana-
lys används. Efter transkriberingen var gjord av alla intervjuer så 
lästes materialet igenom ett flertal gånger för att upptäcka olika 
teman genom termer, meningar och ord. Dessa ord och meningar 
ströks sedan under för att sedan delas upp i tre kategorier med 
olika ”sub-katergorier” för att knyta ihop olika teman (se tabell 2). 
Inom dessa kategorier så skrevs även citat in för att försöka fånga 
respondenternas egna ord rörande ämnet. Då intervjufrågorna var 
influerade av de teoretiska utgångspunkterna i studien så lades 
även potentiella teorier som kunde knytas samman med vad re-
spondenterna sagt till bland de olika kategorierna för att under-

Tabell	  2	  –	  Det	  kategorier	  och	  ”sub-‐kategorier”	  som	  användes	  vid	  tematiska	  tolkningen	  av	  
studiens	  empiridata 
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lätta teori kopplingen i diskussionen. De teman som upptäcktes 
blev grunden för rubriceringen i resultatet.  

3.5.1 Validitet och reflexivitet  
 
Det kan ibland vara problematiskt att avgöra om ens intervjudata 
har hög validitet då det handlar om respondentens egna uppfatt-
ningar och erfarenheter. Validiteten i denna studie baseras på ur-
valet av intervjupersonerna. Denscombe (2011) menar att nyckel-
personer handplockas med noggrannhet eftersom det är erfarna, 
experter eller specialister inom det ämne som forskaren studerar 
vilket ger deras svar väldigt hög trovärdighet. Efter att alla inter-
vjuerna var gjorda så transkriberades de för att hitta teman. Ett re-
sultat baserat på intervjuer bör undvikas att enbart baseras på en 
enda intervju, istället bör forskaren leta efter återkommande te-
man bland flera intervjuer (Denscombe, 2011). 
 
Denna studie har använt sig av telefonintervjuer vilket förr i tiden 
kunde betraktas som en ganska tvivelaktig forskningsmetod 
(Denscombe, 2011). Telefonintervjuer är dock mycket vanligt i da-
gens samhällsforskning, även om forskaren går miste om den visu-
ella kontakten som en personintervju ger så finns det ”personliga” 
inslaget kvar.  
 
Enligt Malinowski (Denscombe, 2011) så är det i ett flertal fall ett 
avstånd mellan empirisk rådata i förhållande till det som faktiska 
blir resultatet i en studie. Detta är viktigt att vara medveten kring 
vid tolkningen av datamaterialet, egna personliga preferenser kan 
exempelvis påverka tolkning av en respondents syn kring särskilda 
frågor.  Denscombe (2011) menar att en forskare aldrig kan nå en 
fullständigt objektiv position när den studerar ett fenomen i t.ex. 
den sociala världen. Tidigare kunskap, erfarenheter och utbildning 
etc. påverkar ens egen syn på världen och sin objektiva position vid 
en studie.  
4. BAKGRUND 

4.1 Definitioner och lagstiftning 
 
Skärgård är ett kustområde med talrika öar, holmar, skär, kobbar 
och grynnor. Skärgårdar är främst begränsade till områden som 
varit täckta av inlandsisar och som nu har landhöjningar. Bland 
berömda skärgårdar i Norden märks Stockholms, Åbos och Ålands 
skärgårdar samt skärgårdarna i Östergötland, Blekinge och Bohus-
län (Nationalencyklopedin, 2016a) 
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Fysisk planering – är den beteckning som syftar till verksamheten 
för att förutbestämma samhällets framtida handlande för hur mark 
och vatten skall avvändas i tid och rum. Typer av planering i Sve-
rige är främst översikts- och detaljplaner enligt plan- och byggla-
gen (Nationalencyklopedin, 2016b).  
 
Mellankommunal planering – det kommunala självstyret och det 
kommunala planmonopolet gör att kommuners ansvar bara 
sträcker sig till sina administrativa gränser. Dock sträcker sig 
många planeringsfrågor utanför dessa begräsningar genom geogra-
fiska spridningar av planer men även frågor som rör regional ut-
veckling. Ett flertal av det frågor som beslutas på kommunalnivå 
får betydelse utanför kommungränserna. Samtidigt så sätter plan 
och bygglagen krav på samordning med berörda kommuner vid ut-
formningar av översikts- och detaljplaner (PBL 2010:900). Detta 
skapar ett behov för diskussion kring samverkan över kommun-
gränser genom mellankommunal planering.  
 
RUP är ett regionalt utvecklingsprogram som ska ligga till grund 
för det regionala utvecklingsarbetet. Stockholms län har antagit ett 
sådant program 2010 vilket har fått namnet ”RUFS 2010”.  Inom 
detta program redovisar länsstyrelsen till regeringen vilka priorite-
ringar som ska ligga till grund för till för länets tillväxt- och reg-
ionplanering. (Stockholmslänsstyrelse, 2016) 
 
Enligt lag (PBL 2:5) så ska samhällsservice behandlas på så sätt att 
planläggning och ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska lo-
kalisera bebyggelse och byggnadsverk som ger möjligheter att 
ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektro-
nisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. Samt i 7 § så 
fastslår lagen att planläggning ska ta hänsyn till möjligheterna att 
anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell services i om-
råden med sammanhållen bebyggelse. 
 
Enligt lag (1987:147) om regionplanering för kommunerna i 
Stockholms län så slåss det fast att kommunerna i Stockholms län 
är skyldiga att ha en regionplanering (SFS 1987:147). Denna lag är 
inte en del av plan och bygglagen då regionplanering inte är obliga-
toriskt för alla kommuner i Sverige. Initiativet till regionplanering 
kan komma från lokalt, regionalt och nationellt håll. Regeringen 
får enligt 1 § besluta om att det ska finnas ett regionplaneorgan 
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med uppgifter att utreda frågor om mark- eller vattenområden som 
angår två eller fler kommuner (PBL 7:1) 
 
Kommuner ska enligt (PBL 3:9) ta hänsyn till relevanta nationella- 
och regionala frågor i sin översiktsplan: ”När kommunen upprät-
tar ett förslag till översiktsplan (…) ska kommunen samråda med 
(…) regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har 
ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastruktur-
planering.” (PBL 3:9) 

4.2 Skärgårdens utveckling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stockholms skärgård är lokaliserad öster om Stockholm och består 
av ett tiotusentals öar, holmar och skär på ca 1700 kvadratmeter 
varav ca 530 kvadratkilometer är land. Skärgården sträcker sig ca 
150 km från Landsort i söder till Björkö och Arnholm i norr och 
den totala bredden är ca 80 km. Den kan delas in i olika områden 
där den innerste delen är ”innerskärgården” för att sedan övergå 
till ”mellanskärgården” med de större öarna Möja, Runmarö, Ornö 
och Utö, och resterande är ”ytterskärgården”. 
(Nationalencyklopedin, 2016c) 
	  
Kommuner som ingår i Stockholms skärgård är t.ex. Haninge, Ös-
teråker, Vaxholm, Ekerö, Värmdö, Nynäshamn och även vissa 
kommuner i Södermanland som t.ex. Strängnäs. Kommunerna va-
riera dock rent geografiskt rörande skärgårdsyta. Vissa kommuner 
är nästan helt skärgårdsbaserad som t.ex. Vaxholm och Värmdö 
medan andra kommuner har stora delar av kommunytan på fast-
landet t.ex. Haninge och Österåker.   
 

Karta	  1	  –	  Översiktskarta	  över	  Skärgården 
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4.3.1 Stockholms skärgårds demografi och migration fram till 
2002 

 

Tabell	  1	  –	  Olika	  skärgårdsutvecklingar	  i	  Svergie	  mellan	  åren	  1997-‐2002	  
Källa:	  Stockholms	  Länsstyrelsen	  (2004)	  
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Figur	  4	  -‐	  Befolkningsförändringen	  för	  det	  fyra	  skärgårdskommunerna:	  Haninge,	  Vaxholm,	  Värmdö	  och	  Österåker	  
mellan	  1968-‐2001	  
Källa:	  SCB	  (2016b-‐f)	  
	  

Figur	  5	  -‐	  –	  Åldersförändringen	  för	  det	  fyra	  kommunerna	  baserat	  på	  olika	  åldersgrupper	  mellan	  1968-‐2001	  
Källa:	  SCB	  (2016c)	  
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De fyra skärgårdskommunerna har genom senare delen av 1900-
talet haft en stabil och positiv befolkningsökning (se figur 4). Det 
som har dominerat befolkningsökningen har dock varierat. Under 
vissa perioder har migrationen markant dominerat befolkningsför-
ändringen för att sedan stagnera och ligga relativt jämt med den 
naturliga befolkningsökningen. I slutet av 60-talet var inflyttning-
arna till kommunerna de högsta med ca.4000 nettoflyttningar. 
Den åldersgrupp som minskat mest sedan 1968 var 25-34 år med 
6,4 procent till 14 procent år 2001. Den grupp som ökade mest var 
45-54 år som ökade från 8,8 procent med 5,2 procent till 14 pro-
cent. För att se mer detaljerat för varje kommun se Bilaga 2. Mel-
lan de olika sex skärgårdsregionerna så har Stockholms ökat mest 
mellan åren 1997-2002 (Se tabell 3). Dock så ska det tilläggas att 
redovisningen av skärgården begränsa sig till öar utan fast land-
förbindelser och exkluderar öar med fastlandsförbindelser (Gles-
bygdsverket, 2001).   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur	  6	  –	  Skärgårdens	  åldersfördelning	  sett	  till	  riket	  och	  länet	  
2001	  
Källa:	  Stockholms	  Länsstyrelsen	  (2004)	  

Tabell	  3	  -‐	  -‐	  Skärgårdens	  befolkningsutveckling	  i	  Svergie	  mellan	  åren	  1997-‐2002	  
	   	  

Källa:	  Stockholms	  Länsstyrelsen	  (2004)	  
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Befolkningen i skärgården var mellan 1997 och 2002 något äldre 
än befolkningen i både länet och riket (se figur 6). Dock så var an-
delen barn i skolålder samma som i länet som helhet medan åld-
rarna mellan 25 och 44 år var lägre i skärgården sett till resten av 
länet (se figur 6). (Stockholmslänsstyrelse, 2004.) 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

Kommunikationer och tillgänglighet var det som ansågs som mest 
avgörande faktorer för befolkningsutveckling i skärgården (Stock-
holmslänsstyrelse, 2004). Mellan åren 1987 och 1997 ökade be-
folkningen med 24 procent på öar som hade fast förbindelse, jäm-
fört med öars som var tvungen att trafikeras som ökade med 10,6 
procent (RTK, 2001). Dock hade även öar med relativt dålig kom-
munikation ökat kraftigt i ”relativa tal”(då de absoluta talen var 
låga) där ökningen under samma period var nära 21 % (se tabell 5). 
Denna positiva befolkningsutveckling fortsatte även fram till 2001 
där befolkningsökningen var på 6 till 7 procent beroende på om 
öarna hade bro och färja eller ingen förbindelse (Stockholms läns-
styrelse, 2004) 

Tabell	  4	  –	  Stockholms	  skärgårds	  åldersförändring	  mellan	  1997-‐2002	  
Källa:	  Stockholms	  Länsstyrelsen	  (2004)	  

Tabell	  5	  –	  Befolkningstillväxten	  mellan	  1997	  per	  kommun	  på	  öar	  utan	  bro,	  statlig	  färja	  eller	  privat	  
färja	  
Källa:	  Stockholms	  Länsstyrelsen	  (2004)	  

Källa:	  Stockholms	  Länsstyrelsen	  (2004)	  
	  

Tabell	  5	  –	  Befolkningstillväxten	  mellan	  1997	  och	  2001	  per	  kommun	  på	  öar	  utan	  bro,	  statlig	  färja	  
eller	  privat	  färja	  
	  

Källa:	  Stockholms	  Länsstyrelsen	  (2004)	  
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Tabell	  6	  –	  Befolkningstillväxt	  mellan	  1997-‐2001	  på	  öar	  med	  någon	  form	  av	  förbindelse	  
	  

Källa:	  Stockholms	  länsstyrelse	  (2004)	  
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4.3.2 Värmdö kommun och dess befolkningsförändring fram till 
2002 
 
 
 
 
 

Värmdö kommun är lokaliserad i mitten av Stockholms skärgård 
med Vaxholm och Österåker i norr samt Haninge i Söder. Värmdö 
består av mer än 10 000 öar och är Stockholms läns till yta näst 
största kommun (Värmdö kommun, 2016). Centralorten i kommu-
nen är Gustafsberg som är lokaliserad ca 2o km från Slussen i 
Stockholm och har en population på 11 300 (år 2010). Värmdö rä-
knas till en av landets snabbast växande kommuner (Värmdö 
kommun, 2016). Värmdö kommun har sedan 1968 haft en positiv 
och stabil befolkningsökning (se figur 7). Denna befolkningsökning 
har genom åren varit ett fenomen av nettoflyttningar och inte så 
mycket den naturliga befolkningsökningen. Befolkningen ökade 
från 11154 år 1968 till 32096 år 2001. Detta är en ökning med ca 21 
000 personer på 33 år. Värmdö kommun uppnådde sin högsta net-
toflyttning år 1992 med 1026 personer och sin lägsta 1982 med 66, 
det var även det enda året som netto födda/döda var högre än net-
toflyttningen. Åldersgrupperna (se figur 8) i Värmdö kommun har 
varierat i storlek genom åren. År 2001 bestod befolkningen av 17,4 
procent personer inom ålder 35-44 vilket var den största ålders-
gruppen i Värmdö då. Det är också den grupp som ökat mest från 
1968 fram till 2001 med 5,4 procent. Den åldersgrupp som minskat 
mest är 15-24 med 7,6 procent från 16,5 procent år 1968 till 8,9 
procent år 2001. 	  

Karta	  2	  –	  Värmdö	  Kommun	  
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Figur	  7	  –	  Värmdökommuns	  befolkningsförändring	  mellan	  1968-‐2001	  
Källa:	  SCB	  (2016b-‐f)	  

Figur	  8	  –	  Värmdökommuns	  åldersgrupps	  förändring	  mellan	  1968-‐2001	  
Källa:	  SCB	  (2016c)	  
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4.4 Rumslig utvecklingsplanering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ju mer integrerade vi blir och ju mer folk rör sig och väljer att bo 
och jobba i olika kommuner desto större behov har vi av en ge-
mensam planering.” - Jan-Erik Lund, Regionförbundet i Öster-

götlands län (Boverket, 2011, s. 11) 

Det finns en tydlig koppling mellan fysisk planering och ekono-
miskt utvecklingsarbete i många europeiska länder där den region-
ala planeringsrollen har fått en mer framträdande roll såsom i t.ex. 
Storbritannien, dock så har denna koppling varit relativt svag i 
Sverige då regionalplanering inte haft en så framträdande roll som 
i andra europeiska länder (Boverket 2011). Exempel på regional 
planering kan t.ex. hämtas från Storbritannien där både Wales och 
Scotland utformat ”city-regions” med drivkraften:  
 

-“The great cities of Scotland, and their regions, require 
planning above the local level, working together to solve 
‘local’ problems or in the case of infrastructure, cooperating 
with national agencies and business” (Murray, 2014, s.6).   
 

I Sverige så har rollen för regionalplanering börjat tagit fästet och 
man har börjat beakta värdet i mellankommunala- och regionala 
perspektiv i planeringen. (Boverket, 2011.) 

Figur	  9	  –	  Det	  politiska	  styrmedlen	  för	  rumslig	  utvecklingsplanering	  	  
Källa:	  Boverket	  (2014)	  
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Denna ökade benägenheten att förflytta sig över stora avstånd och 
tack vare den förbättrade tillgängligheten så har allt fler plane-
ringsfrågor fått konsekvenser över kommungränser och lett till att 
kravet på mellankommunal och regional samverkan har ökat. Ett 
flertal kommuner i Sverige har svarat på dessa krav genom att öka 
planeringsinsatserna på regional nivå idag. (Boverket, 2011) Denna 
satsning stärker kopplingar mellan översiktsplaner, bostadsför-
sörjning, tillväxtarbete och kollektivtrafiken- och infrastrukturpla-
nering.  Samsynen mellan de regionala aktörerna och kommuner-
na skapar förutsättningar att upptäcka platsspecifika potentialer 
samt upptäcka styrkor och svagheter i dagens rumsliga strukturer 
(Boverket, 2014.).   
 
För att skapa regionala strategier krävs kommunalt förankrade 
översiktsplaner och gemensamma ställningstaganden om vad de 
regionala strategierna ska kunna bidra till i både regionen men 
även inom kommunernas administrativa gränser i form av mellan-
kommunal planering. För att lyckas med detta krävs främst en dia-
log mellan både tjänstemän och kommunalpolitiker för att skapa 
en samverkad och legitim utvecklingsplan för regionen. (Boverket, 
2011) 

4.4.1 Regionalplanering i Stockholms skärgård 
 
Det regionala helhetsperspektivet för skärgårdsområdet är publice-
rat i dokumentet Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust 
och skärgård och infattar det samlade regionala utvecklingsper-
spektivet för både skärgården och kustområdena. De funktionella 
geografiska avgränsningarna i regionplanen varierar pågrund av 
olika sakfrågor. Regionplaneringen avser den bofasta befolkning-
ens situationer, förhållandena i det geografiska kust- och skär-
gårdsområdet samt det övergripande utvecklingsförutsägningar för 
hela stockholmsregionen.(Stockholms läns landsting, 2008.) 
 
Längs kusten återfinns både mindre och större tätorter med både 
gamla anor liksom nyare och snabbare växande förorter. Många av 
dessa kommuncentra som återfinns längs kusten fyller en viktig 
funktion som t.ex. service för människor och verksamheter som 
återfinns längre ut i skärgården. I dessa områden finns även ett 
flertal stora arbetsplatser och militära anläggningar som återhåller 
en viktig roll i skärgårdens ekonomi och folkhälsa. Ett flertal större 
öar har idag antingen bro- eller färjeförbindelse med fastlandet 
vilket har resulterat i en snabb befolkningsökning, vilket i sin har 
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lett till ökad press på samhällsservicen men även infrastrukturen 
då fler personer pendlar till fastlandet. Men även så bor ca 3 000 
personer året om på öar som inte har någon vägförbindelse till 
fastlandet och även där ökar befolkningen vilket också sätter en 
press på hur samhällsservicen i skärgården ska hanteras. (Stock-
holms läns landsting, 2008) 
 
För att lösa dessa perspektiv som nämnts krävs ett samlat regionalt 
utvecklingsperspektiv som tar fram en regional strategi för sam-
ordnad utveckling av bebyggelsestruktur, serviceutbud och trafik-
försörjning i kust- och skärgårdsområdet. Regionplanen för skär-
gården bygger på kommunernas mellankommunala överenskom-
melser kring förhållningsätt och utvecklingsriktningar. De kom-
muner som är medräknade i detta är: Östhammar, Norrtälje, Ös-
teråker, Vaxholm, Värmdö, Nacka, Tyresö, Haninge, Nynäshamn, 
Södertälje, Trosa, Nyköping och Oxelösund. (Stockholms läns 
landsting, 2008.) 
 
Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård 
fungerar som ett regionalt underlag som kan stödja kommunerna i 
deras arbete med att ta fram långsiktiga regionala strategier och 
riktlinjer för kommunal servicesförsörjning. I och med att kom-
munerna ansvarar för planeringen av markanvändningen och be-
byggelsestrukturen i samråd med andra av skärgårdens intressen-
ter så ligger det i att kommunerna beaktar regionalplanering i de-
ras översiktsplaner. (Stockholms läns landsting, 2008.) 

4.4.2 Strategiska utvecklingsfrågor i skärgården 
 
De strategiska utvecklingsfrågor som Delregional utvecklingsplan 
för Stockholms kust och skärgård tagit fram infattar Kust- och 
skärgården är (Stockholms läns landsting, 2008):  
 

I. Livskvalitet där befolkning, bostäder, arbetstillfällen och in-
komster sätts i fokus:  

“Efterfrågan på bostäder är stor. Det pågår en omfattande 
omvandling av fritidshus till permanentboende på fastlan-
det och i områden som har bro, tunnel och färjeförbindelse 
med fastlandet. Omvandling av fritids- hus till permanent-
boende sker även på öarna. Deltidsboendet ökar på öarna. 
parallellt finns en trend att permanentboende i strandnära 
lägen över- går till fritidshus. Fastighetspriserna är, i likhet 
med övriga länet, ofta alltför höga för ordinära hushåll.” 
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(Stockholms läns landsting, 2008, s. 21) 

II. Strukturomvandling där man måste anpassa sig till omvärl-
dens förändringar, näringslivets ändrade karaktär, generat-
ionsväxlingar, de nya attityder och livsstilar som uppkommit 
samt att individer får mer fritid- och rekreationsmöjligheter:  
 
“Kust- och skärgårdsområdet har förändrats. Traditionella 
näringar och arbetsplatser har minskat i omfattning. Sam-
tidigt ökar storstadsinfluerade delar av ekonomin. Turism 
och besöksnäring representerar en stor och växande mark-
nadspotential. De förändrade ekonomiska förhållandena 
får konsekvenser för användning av mark och vatten, land-
skapskaraktär och miljökvalitéer. Omställningen av försva-
ret kan få särskilt stor betydelse eftersom militär verksam-
het hittills ställt anspråk på stora områden i skärgården och 
representerat många arbetstillfällen.” (Stockholms läns 
landsting, 2008, s. 27) 

III. Kulturlandskap där kulturpräglade miljöer måste beaktas för 
det starka förändringstrycket i Åretrunt boende vilket leder 
till mer utsläpp av båtar som påverkar störningskänsliga na-
turmiljöer. 

 
“Värdefulla miljöer hotas när traditionella näringar, red-
skap och farkoster överges eller anpassas till mer moderna 
villkor. Det behövs nya sätt att finansiera, vårda och vida-
reutveckla natur- och kulturarvet i kust- och skärgårdsom-
rådet. Flera intressanta och karaktärsfulla natur- och kul-
turmiljöer i kust- och skärgårdsområdet skulle tåla fler be-
sökare, men platserna är inte särskilt väl kända och till-
gängliga för allmänheten. Ökad besöksström skulle ge nya 
intäkter. Ökat besökstryck i områden med känsligt djurliv 
är ett växande hot.” (Stockholms läns landsting, 2008, s. 32) 

IV. Vattenområden där bevarandet av kust- och skärgårdens 
miljöer sätts i fokus tillsammans med bevarandet av Öster-
sjön. Även sötvattentillgångar beaktas starkt inom denna ut-
vecklingsfråga 

 
”Vattenkvalitén i Stockholms skärgård har stor betydelse 
för regionens attraktivitet.” (Stockholms läns landsting, 
2008, s. 36) 
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5. RESULTAT 

5.1 Befolkningsförändringen mellan 2002-2015  

	  
Figur 10 är en sammanställning av den totala nettoflytten, netto 
födda/döda och den totala befolkningen mellan åren 2002 till 2015 
för Värmdö, Haninge, Österåker och Vaxholm. Sammantaget har 
de fyra skärgårdskommunerna haft en positiv befolkningsutveckl-
ing under 2000-talet. 2012 hade de fyra kommunerna sammanlagt 
148 830 invånare varav den största åldersgruppen var 35-44år. År 
2015 hade kommunerna sammanlagt 178 483 invånare varav den 
största åldersgruppen var 65+. En ökning med cirka 30 000 per-
soner vilket är folkmängden av t.ex. Nyköping, Örnsköldsvik och 
Motala (år 2010).  Vad som har påverkat befolkningsförändringen 
har dock varierat från den naturliga befolkningsökningen till mi-
gration. Under början av 2000-talet hade den naturliga befolk-
ningsökningen större betydelse för skärgårdskommunernas be-
folkningsutveckling. Denna trend stagnerade och vände runt 2007 
och fram till idag har migrationen varit den avgörande faktorn för 
befolkningsutvecklingen. Nettoflytten 2002 var 661 personer me-
dan netto födda/döda var 1043 vilket är en skillnad på 382. Detta 
har markant förändrats till år 2015 där nettoflytningen var 2241 
och netto födda/döda var 763 vilket är en skillnad med 1478.	  
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Figur	  10	  –	  Befolkningsförändringen	  för	  det	  fyra	  skärgårdskommunerna:	  Haninge,	  Vaxholm,	  Värmdö	  och	  Österåker	  mellan	  
2002-‐2015	  
Källa:	  SCB	  (2016b-‐f)	  
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Figur	  11	  –	  Åldersförändringen	  för	  det	  fyra	  kommunerna	  baserat	  på	  olika	  åldersgrupper	  mellan	  2002-‐2015	  
Källa:	  SCB	  (2016c)	  

Figur	  12	  –	  Befolknings	  densiteten	  i	  det	  fyra	  skärgårdskommunerna	  räknat	  på	  antal	  invånare	  per	  
kvadratkilometer	  
Källa	  SCB	  (2016a)	  
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Det fyra skärgårdskommunerna har under 2000-talet fått en mer 
åldrande befolkning. Figur 11 visar att åldersgruppen 65+ har haft 
starkast ökning med 6,1 procent från 10,5 procent 2002 till 16,6 
procent 2015. I början av 2000-talet var åldersgruppen 35-44 år 
den grupp som var störst i skärgårdskommunerna med 15,9 pro-
cent men den har fram till 2015 minskat med 1,4 procent till 14,5 
procent. Den grupp som har minskat mest under 2000-talet är ål-
dersgruppen 55-64 med 3,2 procent. Ett antagande utefter figur 11 
är att kommunerna innehåller till stora delar barnfamiljer då ål-
dersgrupperna 0-4 år, 35-44 år och 45-54 år tendrar att vara unge-
fär lika stora. 
 
Befolkningsdensiteten har även ökat markant med ca 100 personer 
per kvadratkilometer (se figur 12).  År 2002 var densiteten 510 
personer per kvadratkilometer för att 2015 stiga till 607 personer 
per kvadratmeter år 2015. Att notera här är att Vaxholm kommun 
är betydligt mindre än resterande. Befolkningsdensiteten i kom-
munerna tenderar dock att variera. Haninge och Värmdö är rela-
tivt lika stora kommuner sett till landarealen men Haninge har 
dubbelt så hög befolkningsdensitet än Värmdö. Även Österåker 
som är något mindre än Värmdö har högre befolkningsdensitet (se 
figur 13).   

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figur	  13	  –	  Befolkningstätheten	  räknat	  på	  antal	  personer	  per	  kvadratmeter	  år	  2015	  
	  Källa:	  SCB	  (2016a)	  

134,9	  

91,7	  

183,2	  
196,8	  

0	  

50	  

100	  

150	  

200	  

250	  

Österåker	   Värmdö	   Haninge	   Vaxholm	  



	  

	   	   	   32	   	   	  

Tabell 7 visar migrationen bland öarna i skärgården bland de fyra 
kommunerna år 2014.  Även fast majoriteten av de olika ö-
kategorierna tenderar ha minus på nettoflyttningarna så bor rela-
tivt många fortfarande på öarna. Värmdö kommun är den kom-
mun som har flest befolkning på öar utan några kommunikationer 
och är även den kommun som har mest invånare som är bosatt på 
någon form av ö-kategori. Figur 14 visar befolkningsfördelningen 
år 2014 per olika ö-kategorier. En stor majoritet är i de två äldre 
åldersgrupperna 45-64 och 65 + år. Den minsta åldersgrupperna 
är 20-24 år.  

 

 

 
	  

 
	  
	  

Figur	  14	  –	  Åldersfördelningen	  baserat	  på	  åldersgrupper	  i	  skärgården	  fördelat	  på	  olika	  ö-‐kategorier	  
Källa:	  Stopckholms	  läns	  landsting	  (2016)	  

Tabell	  7	  –	  Migration	  inom	  skärgårdens	  öar	  år	  2014	  
	  

Källa:	  Stockholms	  läns	  landsting	  (2016)	  
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5.1.1 Befolkningsförändringen i Värmdö kommun mellan 
2002-2015 

	  
	  

	  
Värmdö kommun har precis som alla kommunerna sammantaget 
haft en positiv befolkningsutveckling. År 2002 hade Värmdö 32 
664 invånare men kommunen har ökat till 41 107 år 2015. Detta är 
en ökning med cirka 8 500 personer vilket motsvarar Lyckseles in-
vånarantal (år 2010). Det som har påverkat befolkningsutveckling-
en tenderar dock att skilja sig från resultatet ovan där trenden från 
den naturliga befolkningsökningen till migrationer har påverkat 
befolkningsutvecklingen. I Värmdö kommun så har migration do-
minerat befolkningsutvecklingen, med ett undantag av 2008 och 
2009 där nettoflyttningarna minskade markant. En trend kan ur-
skiljas i figur 15 där netto födda/döda har succesivt minskat med 
åren fram till 2015. År 2002 var netto födda/döda 320 och nådde 
sin högsta topp 2006 med 340 för att sedan minska till 169 år 
2015. Nettoflyttningarna i Värmdö kommunen har haft en ojämn 
trend där nettoflyttningen var 233 år 2002 och nådde sin absoluta 
topp år 2007 med 749. Nettoflyttningarna har sedan dess både gått 
upp och ner men uppmättes till år 2015 att vara 389.  
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Figur	  15	  –	  Befolkningsförändringen	  i	  Värmdö	  kommun	  mellan	  2002-‐2015	  
Källa	  SCB	  (2016a-‐e)	  
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Åldersgruppernas förändring i Värmdö Kommun tenderar att vara 
snarlik den totala åldersgrupps förändringen för alla kommuner. 
Precis som i resultatet ovan så har Värmdö en åldrande befolkning 
och den åldersgrupp som har ökat mest är 65+. År 2002 bestod 
Värmdö kommuns befolkning av 10,4 procent personer som var 
över 65 år för att sedan öka med 6 enheter 2015. Den åldersgrupp 
som var störst i början av 2000-talet var 35-44 men den gruppen 
tenderade att minska vid 2008 och är idag 15,0 procent av den to-
tala befolkningen i Värmdö. Den åldersgrupp som har minskat 
mest i kommunen är 25-34 med 3,4 procent från 12,4 procent till 9 
procent. Värmdös befolkning består av 33 procent unga (0-24 år) 
vilket är snarlikt de totalen över alla kommuner som är 32,5 pro-
cent. Något som skiljer Värmdö från det andra resultatet är att ga-
pet mellan den yngsta åldersgruppen och resterande inte är lika 
stor. Ett annat gap som är mindre i Värmdö kommun är gapet mel-
lan åldersgruppen 65+ och resterande där både 5-14, 35-44 och 45-
54 år tenderar att vara maximalt 1,5 procent i Värmdö medan ga-
pet till närmsta åldersgrupp för de sammanlagda kommunerna är 
nästan 2 procent.  
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Figur	  16	  –	  Åldersförändringen	  i	  Värmdö	  kommun	  baserat	  på	  olika	  åldersgrupper	  mellan	  2002-‐2015	  
Källa:	  SCB	  (2016a)	  
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För mer detaljerad beskrivning och jämförande av resterande 
kommuner befolkningsförändring se Bilaga 3 – Haninge, Österå-
ker och Vaxholms befolkningsförändring mellan 2002-2015.	  

Värmdö har även en varierad befolkning under de olika månader-
na på året. Figur 17 visar situationen under året 2014 där befolk-
ningen var ca 39 900 i januari för att sedan öka till ca 40 300 i au-
gusti.  

5.2 Konsekvenser för samhällsservicen och Infrastruk-
turen 
 
Kapitel 5.2 till 5.6 redovisar resultatet från den empiridata som är 
inhämtad via intervjuer med respondenter från Stockholms läns-
styrelse, Stockholms landsting och Värmdö kommun.  
 
Samhällsservicen och infrastrukturen påverkas av ett flertal eko-
nomiska och sociala faktorer i skärgården. De ökade bostadspri-
serna i skärgården gör att det blir svårt för grupper att bosätta sig i 
skärgården, samtidigt som de ska försörja sig. Samtidigt så lider 
Värmdö kommun av en stor bostadsbrist precis som resterande 
Stockholmsregionen. Värmdö kommun består av ungefär.75 pro-
cent småhus som är utsprida över hela kommunen vilket är ovan-
ligt högt för en Stockholmskommun. Värmdö kommun har ca 16 
000 fritidshus idag varav ca 12 000 fortfarande används som en-
bart fritidshus medan resterande blir omvandlade för att kunna bo 
året om i. Så en stor konsekvens för både infrastrukturen och sam-
hällsservicen är den stora utspridningen av småhus vilket leder till 

Figur	  17	  –	  Befolkningsutvecklingen	  under	  2014	  mellan	  januari	  och	  september	  år	  2014	  i	  Värmdö	  kommun	  
Källa:	  Värmdö	  kommun	  (2016)	  
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att samhällsservicen dels får svårt att nå ut till alla men också att 
den blir dyr för kommunen.  
 

- ”Vi har en bebyggelsestruktur som är väldigt utsprid som 
gör det svårt att hålla en samhällsservice till en vettig eko-
nomi” – Lars Fladvad, Värmdö kommun 

 
Enligt Lars Fladvad så är det köpkraften hos den enskilda indivi-
den som får en påverkan på både samhällsservicen och infrastruk-
turen. Dels ska en individ ha ekonomisk kapacitet för att kunna 
bosätta sig i skärgården samtidig som den ska ha ekonomisk kapa-
citet att kunna pendla in till Nacka eller Stockholm för jobb. 60 
procent av de yrkesverksamma i Värmdö kommun pendlar till en 
annan kommun. Detta gör att det bara blir vissa grupper som kan 
bo ute i skärgården vilket skapar ett ostabilt underlag för att dels 
planera vart samhällsservice ska kunna lokaliseras men dels också 
bygga samhällsservice som är ekonomisk och miljömässigt hållbar 
för framtiden. Samtidigt så väljer flera individer att köpa småhus 
och bara bo under vissa perioder under året vilket gör att det är 
svårt att få en kontinuerlig användning av servicen och infrastruk-
turen över ett helt år. Det fria skolvalet är också något påverkar 
både infrastrukturen och samhällsservicen i Värmdö kommun. 
Föräldrar äger rätten att placera sitt barn på vilken skola de vill. 
Detta skapar också ett ostabilt underlag för elever i skolorna, spe-
ciellt när föräldrar väljer att placera barnen i skolor närmre Stock-
holm och inte ute i skärgården, så infrastrukturförbindelser till 
t.ex. grannkommunen Nacka blir essentiellt. Sociala faktorer som 
påverkar samhällsservicen och infrastrukturen är enligt Sten 
Hammar förändrade konsumtionsmönster och yngre personers 
behov av fritidsintressen.  
 

- ”Det är tuffare att flytta ut med en tonåring till skärgår-
den idag än vad det var för 30 år sen, för att tonåringar har 
andra konsumtionsmönster och andra vanor.” – Sten 
Hammar, Värmdö Kommun 

 
Konsumtionsmönster bland befolkningen ändras och behovet av 
att ha tillgång till t.ex. affärer osv. gör att folk med yngre barn inte 
väljer att bosätta sig längre ut i skärgården. Yngre personer har 
större anspråk på t.ex. en hockeyhall, fotbollsplan eller kommunal 
musikskola för att kunna tillfredsställa sina behov. Detta gör att 
skärgårdskommuner som inte kan erbjuda service för unga förlorar 
sin konkurrenskraft mot andra städer. I Värmdö kommun kan 
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detta behov tillfredsställas i tätorter som Gustavsberg där befolk-
ningsunderlaget är större och pendelavståndet till en annan kom-
mun mindre. Men ute i skärgården är det omöjligt att kunna er-
bjuda dessa typer av service. När unga sedan blir tillräckligt gamla 
så de själv kan välja vart de vill studera tack vare det fria skolvalet 
så är risken stor att det väljer skolor som är närmre den service och 
infrastruktur som passar dem bättre.  
 
Alla respondenter menar att en av de största faktorerna för både 
samhällsservicen och infrastrukturen är turismen. Ca 80 procent 
av årsintäkterna för båtturer, affärer och övernattning osv. görs 
under sommarhalvåret när besökstrycket är som störst. Ett flertal 
av näringsidkarna i skärgården är beroende av att få in den största 
delen av intäkterna för året på sommaren för att lyckas överleva 
hela året. Dock menar Tomas Norberg att detta leder till att skär-
gården är beroende av faktorer som väder. Det stora problemet 
med detta är att det inte är något som kan kontrolleras. En regnig 
sommar kan bli ödestiget för ett flertal personer och verksamheter 
i skärgården. Detta gör att det höga trycket på samhällsservice och 
infrastruktur som sommarmånaderna bidrar till blir svårt att pla-
nera för då man är beroende av något man inte kan styra över me-
nar, Lars Fladvad. 
 

- ”Mycket av vår service som butiker lever på ett fenomen 
som heter: ”sommar i Skärgården”. Alltså man åker inte in 
till intrånget som vi kallar inlandsglesbygden, våra butiker 
i skärgården har 80 procent av sina intäkter på 2 månader 
under sommarn” – Tomas Norberg, Stockholms länsstyrelse 

 

5.3 Stockholms skärgård – en plats med små marginaler 
 

- ”Det är så lustigt, Stockholm ökar med 1 till 2 busslaster 
om dagen och det är en enorm tillväxt i Stockholm men för 
en ö kan en barnfamilj med fyra ungar bli helt avgörande 
om en skola ska kunna hållas öppen.”  Tomas Norberg, 
Stockholmslänsstyrelse 

 
- ”Det står och faller ofta mellan en enstaka familj” – Lars 
Fladvad, Värmdö kommun 

 
Även fast de flesta kommunerna i Stockholms skärgård tillhör 
Stockholmsregionen och får ta del av dess tillväxt så lever ett flertal 
öar på små marginaler i skärgården, menar de flesta responden-
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terna. I skärgården så varierar det stort mellan avståndet från fast-
landet vilket skapar konsekvenserna för den essentiella servicen 
skolan på öar långt ut i skärgården. En liten befolkningsökning el-
ler minskning som innefattar barn och unga kan få stora konse-
kvenser för en skolas överlevnad. Enligt alla respondenter så är en 
av de större utgifterna för en skärgårdskommun skolan. Att driva 
en skola för ett fåtal barn är redan en belastning för samhällseko-
nomin och därav får en befolkningsförändring betydande utfall för 
en skolas överlevnad. Enligt Sten Hammar blir även transporten av 
elever till skolan en problematik vid befolkningsförändringar.  
 

- ”Sen en annan samhällsservice är ju skolor. När elevun-
derlaget är för litet så blir det dyrt och besvärligt att kunna 
erbjuda skola och förskola på öarna. Det är också dyrt och 
besvärligt att erbjuda skolskjuts” - Sten Hammar, Värmdö 
Kommun 
 
- ” Ju mer utspridd befolkningen blir desto dyrare blir det 
att ha sån här service, därför hemtjänsten måste åka längre 
sträckor, hemtjänst i skärgården är redan väldigt dyr för 
de måste åka med taxibåtar” – Lars Fladvlad, Värmdö 
kommun 

 
Samhällsservicen och infrastrukturen är två saker som påverkar 
varandra i Stockholms skärgård. Med både en åldrande befolkning 
och ostabilt underlag för skolor på öarna så ökar behovet av infra-

Figur	  18	  –	  Genomsnittskostnaden	  per	  person	  i	  Värmdö	  kommun	  baserat	  på	  ålder	  
Källa:	  Värmdö	  kommun	  (2012)	  
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struktur i form av transport. Dels genom behovet av hemtjänst för 
att lyckas uppfylla äldre personers behov men även skolskjutsar för 
elever från en mindre ö till en större ö. Figur 18 visar på hur 
Värmdö kommuns årliga genomsnittliga kostnad per person base-
rat på hur gamla de är. Detta exempel visar hur samhällsekonomin 
är uppdelad per person i genomsnitt. Sker t.ex. en befolkningsök-
ning bland de mest kostsamma grupperna så tendrar det att bli en 
belastning för samhällsservicen inom dessa sektorer. Som tabell 6 
visade så har Värmdö kommun en relativt stor del av sin befolk-
ning ute på öarna och majoriteten av de grupper som bor ute på de 
olika öarna är individer som är 65+ enligt Lars Fladvad. Tidigare 
kapitel kunde även konstatera att åldersgruppen 65+ är den grupp 
som ökar mest i både Värmdö och de resterande kommunerna. 
Kapitlet 5.1 visade även att Värmdö kommun är den kommun med 
minst befolkningsdensitet, så fortsätter den äldre åldersgruppen 
att åka kan det få konsekvenser på hemtjänsten.  
 
Servicen och infrastrukturen ute i skärgården bygger som nämnts i 
tidigare avsnitt i stor utsträckning på turismen ute på öarna. Enligt 
Lars Fladvad och Tomas Norberg är medborgarna som bor långt ut 
i skärgården också verksamma i skärgården. Ett flertal av dessa 
verksamheter bygger på besöksnäringen eller affärer. Turismen är 
viktig för de gör att affärer kan överleva året om och kontinuerligt 
erbjuda befolkningen en essentiell service. Befolkningsförändring-
en som sker under sommarmånaderna blir totalt avgörande för att 
få små samhällen att kunna bibehålla sin service.  
 

- ”Så länge affärerna får in så mycket intäkter på somma-
ren, kan det leva på marginalen under resten av året” – 
Tomas Norberg, Stockholms länsstyrelse 
 

5.4 Samhällsservicens konsekvenser för befolkningsför-
ändringen 
	  
Befolkningsförändringarna i skärgården skapar konsekvenser för 
samhällsservicen, men detta problem kan även ses som tvärt om 
menar Börje Wredén på Stockholms läns landsting. Det inte själv-
klart att det faktiskt är befolkningsförändringarna som är den enda 
faktorn till konsekvenserna. Istället är det i stor utsträckning rat-
ionaliseringen och förändringar i de offentliga systemen. Börje 
Wredén menar att de offentliga systemen inte är tillräckligt flexibla 
idag för att kunna lokaliseras på småskaliga glesbygdsnivåer. En 
annan konsekvens är även den moderna utvecklingen av samhälls-
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servicen genom digitalisering och IT. Delar av skärgården har inte 
utbyggda fiberkablar för bredband och dessa områden blir istället 
beroende av 3G- och 4G-näten för att kunna hantera viss service 
som t.ex. betaltjänster.  
 

- De är inte så att befolkningsutvecklingen har varit orsaken 
till att man får svårigheter för t.ex. betalnings tjänster osv i 
skärgården. Det är ju förändringarna i systemen som är 
sämre anpassade för de småskaliga förutsättningarna som 
finns skärgården. – Börje Wredén, Stockholms Läns Lands-
ting 

	  
När dessa system inte blir så flexibla att de kan anpassas i skärgår-
den så blir det svårt för kommuner att kunna erbjuda skolor osv. 
på öarna. De stora regelverken för t.ex. skolan har skruvats så långt 
att det har blivit svårt att driva mindre skolor då t.ex. krav på lära-
res kompetens ökar menar, Börje Wredén. Och om man inte kan 
säkra dessa funktioner så kommer livskvalitén troligtvis sänkas i 
framtiden och det blir mindre attraktivt att bo i skärgården i vissa 
åldrar.  

5.5 Hur tillgången till service och infrastruktur skapas 
 

- ”De är så viktigt att få politikerna att förstå innebörden av 
att man måste bygga mer koncentrerat och i de mer till-
gängliga delarna av kommunen, det är där man kan upp-
rätta hålla servicen och det är där man kan bygga upp un-
derlag genom att koncentrera boenden” – Lars Fladvad, 
Värmdö kommun  

 
Enligt Lars Fladvad är det svårt att nå ut till alla med både sam-
hällsservice och infrastruktur på grund av dels geografin men även 
kostnaderna. Istället väljer man att förtäta tätorterna och priori-
tera att all samhällsservice finns där. Som nämnts i tidigare avsnitt 
så finns det stora problem med att befolkningen är utsprid genom 
småhus i hela kommunen och skärgården. Enligt Lars Fladvad så 
är det där man kan slå vakt på det mesta som efterfrågas i en skär-
gårdskommun. Ute på öarna så måste samhällsservicen koncentre-
ras på kärnöarna för att skapa en så stor ”upptagningsyta” av per-
soner som möjligt.  För infrastrukturen används ”replipunkter” där 
året om båtturer går för att transportera medborgare ute på öarna 
in till större öar eller fastlandet (se figur 19). Genom att koncen-
trera samhällsservicen i tätorterna nära fastlandet samt vid kärnö-
arna och sedan förbinda dem med replipunkter så skapas det stora 
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möjligheter att kunna tillgodose befolkningen med den nödvändiga 
samhällsservice som behövs.  

 
Ett grundläggande problem för servicen är just den ojämna befolk-
ningen under året. Det skapar också ett vägskäl där planeringen 
måste göra olika val. Dels måste kommunerna i skärgården pla-
nera för befolknings behov av service året om men den måste även 
planera för det stora antalet av fritidsboende som finns i t.ex. 
Värmdö Kommun. Den enkla lösningen till detta menar ett flertal 
respondenter är att planera servicen så den kan lyckas förlänga sä-
songen i skärgården. Skapas det underlag för att fritidsboenden 
ska kunna bo längre i skärgården och även jobba från sitt fritidsbo-
ende så kommer det att gynna åretombefolkningen också. Detta 
genom att det skapas bättre underlag för att planera och bygga ser-
vicen som gynnar båda grupperna. Utbyggnation av t.ex. infra-
struktur som Vatten och avlopp (VA) och bredband ger åretombe-
folkningen och fritidsboende en högre livskvalité och även möjlig-
het att jobba hemifrån.  

5.6 Ett behov av mer mellankommunal planering i skär-
gården? 
	  
Mellankommunal planering är något som bedrivs på ett flertal stäl-
len i skärgården, speciellt inom turism. Dock menar det flesta re-

Figur	  19-‐	  En	  rumslig	  modell	  över	  hur	  tillgången	  till	  infrastuktur	  och	  samhällsservice	  skapas	  i	  Skär-‐
gården	  
Källa:	  Stockholms	  läns	  landstings	  (2008)	  
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spondenterna att det finns ett behov för mer samverkan mellan 
kommunernas planering. De administrativa gränserna kan ses som 
gamla reliker idag menar, Börje Wredén. Landskapens kvalitéer i 
skärgården är något som gör administrativa gränser nästan ovä-
sentliga och för att kunna hantera dessa kvalitéer så behövs det 
mer gränsöverskridande samverkan. Skärgården är en del av 
Stockholmsregionen vilket gör att den också ingår i dess region-
planering emellertid kräver den ett annorlunda perspektiv.  
 

- Regionplaneringen måste uppmärksamma skärgården 
som en del av  Stockholmsregionen. Skärgården är en viktig 
del med viss mån särskilda förutsättningar som kräver sär-
skilt arbete. – Börje Wredén, Stockholms läns landsting 

 
Skärgårdens geografi gör det svårt att avgöra hur delar av öarna 
ska betecknas. Det har skapats ett gränsland mellan förort och 
glesbygd. De öar som har bra bro- eller tunnelförbindelse mot fast-
landet tenderar att kunna betecknas som förortsområden medan 
öar med sämre eller inga förbindelser alls kan komma att beteck-
nas som glesbygd, menar Börje Wredén. Detta skapar olika ut-
vecklingstendenser och gör det svårare att skapa regionala strate-
gier som ska gynna de olika öarna på samma sätt. Det är också 
svårt att ta ett regionalt grepp om problem som uppstår på öarna i 
skärgården menar, Tomas Norberg. Uppstår ett problem med ser-
vicen i skärgården så går det sällan att generalisera det för hela 
skärgården då det troligtvis bara uppstått på några öar. Detta gör 
att det inte blir ett regionproblem utan att det är lokalt förankrat. 
Skärgårdskommunerna blir då i behov av att istället samverka med 
varandra (om öarna är lokaliserade nära varandra men i olika 
kommuner) och ta fram strategier för att lösa problemen.  
 

- Det handlar om att poola resurser. Kolla på saker som 
gynnar flera aktörer. Man behöver kolla på platsen, vad 
behövs?  Så man hittar minsta gemensam nämnare – To-
mas Norberg, Stockholms länsstyrelse 

 
Sten Hammar och Tomas Norberg menar att det finns ett behov av 
att samverka genom att poola resurser till prioriteringsområden 
inom samhällsservicen. Sådana prioriteringsområden kan t.ex. 
vara skolor som är lokaliserade nära kommungränser och har ett 
relativt lågt elevunderlag. Genom att poola resurser kan t.ex. skol-
skjutsar erbjudas från olika öar eller alternativt erbjuda ersätt-
ningsbidrag till skolbarn som behöver pendla till en närliggande 
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kommun. Lars Fladvad menar att mellankommunal planering i 
skärgården kanske inte kan lösa problemen med samhällsservice 
och infrastruktur men den kan underlätta för att bibehålla den i 
skärgården. Genom att strukturera den basala servicen som hem-
tjänst, skolor och handel genom samverkan så kan mer ekono-
miska lösningar skapas. Börje Wredén menar att en viktig del med 
samverkan är att knyta ihop enskilda särintressen och problemom-
råden för att få en samlad bild, en grund för aktörer som ska kunna 
jobba på ett sätt som gynnar helheten i Skärgården. 

5.6.1 Från regionplan till verklighet: ett implementeringsproblem 
 
Det finns ett stort antal strategier för skärgården som vidrör både 
samhällsservice och infrastruktur. Men enligt Tomas Norberg och 
Börje Wredén så ligger ett grundläggande problem i gapet mellan 
dessa strategier och att förverkliga dem. Att många strategier 
skrivs kommer inte göra någon nytta så länge vi har ett implemen-
teringsproblem med dem i skärgården, menar Tomas.  
 

-Det som saknas är strategier för att implementera region-
ala strategier så att det blir konkret i verkligheten, vi som 
skriver dessa strategier osv. är sämst på att förverkliga 
dem. – Tomas Norberg, Stockholms länsstyrelse 

 
- Ja de behövs mer och bättre, jag tycker att det viktigaste 
att vi får en bra dialog för att få en större diskussion om 
samverkan åt prioriterade åtgärder i ett tioårs perspekti-
ven som svarar mot de långsiktiga målsättningar, vi är inte 
bra på att driva genomförandeprocesser i dom korta per-
spektiven, där finns det ett stort rum för förbättring – Börje 
Wredén, Stockholms läns landsting 

 
Enligt Tomas Norberg så kan en av lösningarna till implemente-
ringsproblemet vara ett nytt projekt som heter ”ÖförÖ” (se figur 
20). Grundtanken är att kommunerna ska inventera sina öar ge-
nom workshops. Berörda myndigheter, boende, företagare och in-
tresseföreningar på öarna sitter tillsammans på workshops och in-
venterar vad som saknas och behövs på ön. Detta dokumenteras i 
sin tur för att sedan ligga till underlag för att skapa projektlistor. 
När projektlistorna är klara överser man vilka av dessa projekt som 
faller innan för ramen de olika strategiplanerna. 
 

- ”Ett förslag vi fick in var Wi-fi zoner på ön, det är ju en in-
frastrukturfråga, det är en bredbandsfråga, en service för 
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att kunna underlätta t.ex. betaltjänster, det ger attraktions-
kraft, det skapar möjlighet för t.ex. utveckling av appar, allt 
detta kan pekas uppåt mot det strategier som redan finns 
och på så sätt kan projektplaner skapas och förverkligas” – 
Tomas Norberg, Stockholms länsstyrelse 

 
Tomas Norberg menar att med hjälp av ÖförÖ skapas möjligheter 
för att ta fram koncept för samordning och koordination av resur-
ser. Det skapar även samarbete mellan och inom den lokala ser-
vicen i olika sorters utvecklingsfrågor och ger möjligheten att ar-
beta nedifrån och uppåt med lokalförankring i fokus. Det viktigaste 
i detta projekt menar Tomas Norberg är att man skapar handlingar 
istället för enbart visioner och strategier.  
 

- ”Detta projekt är en katalysator för förändring som stöd-
jer kvalitet och förankring” – Tomas Norberg, Stockholms 
länsstyrelse  

 
Lars Fladvad menar att mellankommunal planering ska grundas 
på ett mikroplan i kommunen genom att inventera vart affärerna, 
skolorna och annan service är lokaliserad i relation till avgrän-
sande kommuner. Sedan kan diskussionen skapas om kommuner-
na gemensamt kan anordna hemtjänst, skolskjutsar och annan 
service ihop för att göra den dagliga servicen till medborgaren mer 
ekonomisk. Vid detta kan denna typ av strategi komma att använ-
das för att skapa bättre förankringar mellan kommuner. Ett flertal 
öar är lokaliserade nära varandra men skilda på grund av admi-
nistrativa kommungränser. Genom att göra det mer storskaligt och 
undersöka på två eller fler öar samtidigt som är lokaliserade i två 
kommuner så kan det gemensamt inventeras vilken typ av services 
som behövs och vilken services som kan stärkas. Detta kan sedan 
leda till att projektplaner skapas som grundas i samverkan och 
mellankommunal planering mellan två kommuner i skärgården för 
att åtgärda både enskilda och gemensamma problem, menar To-
mas Norberg.    
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6. DISKUSSION  
Utgångspunkten i denna studie var att studera hur befolkningsför-
ändringen ser ut i Stockholmsskärgård mellan 2002-2015 och om 
det får några konsekvenser för samhällsservicen och infrastruk-
turen. Studien tittade även om det fanns ett behov för mer mellan-
kommunal planering i skärgården för att eventuellt lösa visa frågor 
rörande befolkningsförändringens påverkan på samhällsservicen 
och infrastrukturen.   
 
Ur resultatet framkom det att under 2000-talet har de fyra skär-
gårdskommunerna haft en stabil och positiv befolkningsökning. 
Trenden tenderar att ha vänt från att det är den naturliga befolk-
ningsökningsförändring som ger den stora påverkan på befolk-
ningsutveckling till att mer handla om migration. Befolkningsut-
vecklingen i Värmdö kommun har genom 2000-talet haft en stark 
befolkningsutveckling, dock så har den till majoriteten av åren 
dominerats av migration. Ur resultatet framkom det även att sam-
hällsservicen och infrastrukturen påverkas av olika faktorer och att 
befolkningsförändringen är en av dessa. Stockholms skärgård ten-
derar att vara en plats med små marginaler när det kommer till 
samhällsservicen och dessa marginaler gör det svårt att bibehålla 
en service som ger en högre livskvalité. När samhällsservice inte 
kan erbjudas skapas också ett hinder för tillväxt i vissa områden i 
skärgården. Resultatet visar på olika sätt som skärgården skapar 
tillgång till service och infrastruktur med hjälp av kärnöar, repli-
punkter och förtätningar av tätorterna. Det framkom även att det 

Figur	  20–	  Modell	  över	  projektet	  ÖförÖ 
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finns ett behov av mer mellankommunal planering i skärgården för 
att lösa både kommunernas egna problem men även gemen-
samma. Dock tenderar det att finnas ett implementeringsproblem 
mellan regionplanerna och att förverkliga dem i skärågren. 
 
Kontulys (1998) nyckelfaktorer kan ge migrationstrenden några 
förklaringar såsom att det är attraktionskraften av miljön som gör 
att folk flyttar till en skärgårdskommun, vilket också stöds av 
Champions (2001) argument att den beror på förändringar i indi-
viders och familjers val av ”livskvalitéer”. Det kan också vara att de 
fyra skärgårdskommunerna tillhör Stockholmsregionen och får ta 
del av den enorma befolkningsutveckling som sker Stockholm. Det 
kan även vara tack vare den tekniska innovation som förbättrat in-
frastrukturen och telekommunikationerna som gör det lättare att 
flytta ut till skärgårdskommunerna (Kontuly, 1998). I resultatet 
framkom det även att skärgårdskommunerna går mot en mer åld-
rande befolkning och speciellt ute i skärgården. Detta kan också 
vara en del av Champions (2001) argument om prioriterad livskva-
lité som gör att efter pension så väljer individer att flytta till en vat-
tennära skärgårdskommun. Detta kan även ses från Turner (2011) 
observationer i norra Sverige att counterurbanizaton är något vi 
kan associera med att det är personer i pensionärsålder som flyttar 
ut till det rurala. Det låga antalet unga personer ute i skärgården 
kan vara ett resultat av att unga väljer att flytta till tätorterna eller 
Stockholm för möjligheterna till jobb och utbildning (Samer, 2013; 
Wood, 2005). En respondent i resultatet pekade på problematiken 
med förändrade konsumtionsmönster och att yngre personers be-
hov av fritidsintressen gör det svårt att både flytta och leva i skär-
gården, vilket också kan förhålla sig till den låga andelen unga. 
Värmdö kommun hade mellan 2004-2007 en stark tillväxt genom 
migration men den föll direkt året efter. Detta kan antas vara ett 
resultat av den lågkonjunktur som följde 2008 varvid färre perso-
ner hade råd eller ej vågade ta lån till ett hus i skärgårdskommu-
nen. 
 
Enligt Woods (2005) så försvinner tjänsterna och servicen i de ru-
rala områdena på grund av övergripande sociala och ekonomiska 
processer samt nationella och regionala faktorer. Från resultatet 
framkom det att det dels är den egna individens köpkraft som på-
verkar samhällsservicen och infrastrukturen då bostadspriserna 
har stigit markant (svensk mäklarstatistik, 2016) samt att 60 % av 
de som är sysselsatta i t.ex. Värmdö kommun pendlar till Stock-
holm. Detta gör att bara en viss grupp människor kan bosätta sig i 
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dessa kommuner vars dagliga pendling påverkar deras val vart de 
vill utföra sin samhällsservice. Woods (2005) argumenterar för att 
befolkningen blir mer mobil vilket påverkar samhällsservicen. Vi 
kan idag acceptera att servicen är längre bort då avståndsfriktionen 
har minskat tack vare innovationer inom transport. Då ett flertal 
personer pendlar in till Stockholm från skärgården så kan de finna 
det mer bekvämt (Woods, 2005) att använda den service som t.ex. 
Nacka kommun erbjuder. Detta skapar ett relativt instabilt un-
derlag för att planera och bygga service i skärgården. Dock går 
detta resonemang att enbart applicera på delarna av en skärgårds-
kommun som är lokaliserade nära fastlandet och eller har goda 
förbindelser till öarna som t.ex. en bro eller tunnel.  Därav efterföl-
jer även diskussion om skärgården är förort eller glesbygd. Lite av 
problematiken i en skärgårdskommun är att tätorternas tillgång till 
Stockholm gör att de lätt kvalificerar som förorter medan längre ut 
i skärgården betraktas delarna som glesbygd. Längre ut på gles-
bygden finns de färre boende och skatteintäkterna är lägre, vilket 
kan tendera att skapa en ojämn utveckling i kommunen. I en tätort 
finns det underlag för att upprätthålla service och infrastruktur, 
medan längre ut i skärgården minskar underlaget. Resultatet har 
också visat att folk som bor på öarna är av den äldre generationen 
vilka, generellt brukar ha svårt att anpassa sig till omstrukture-
ringar (Woods, 2005) av t.ex. service när den rationaliseras eller 
digitaliseras. Yngre kan tendera att ha lättare att anpassa sig till 
sådant.  
 
Wood (2005) argumenterar att den rumsliga omstruktureringen av 
den rurala servicen är ett resultat av konjunktursvängningar och 
att verksamheter rationaliserar sina verksamhetsnätverk som en 
del av kapitalismen. Detta argument skulle i viss mån kunna appli-
ceras på skärgårdens samhällsservice. Av resultatet framkom det 
att det inte är självklart att är befolkningsförändringar som påver-
kar samhällsservicen utan att det är det offentliga systemens rat-
ionalisering som gjort samhällsservicen mindre flexibel.  Kapital-
ismen har dock säkerligen en påverkan (Wood, 2005) då en sam-
hällsservice själv behöver generar pengar i den mån att det blir 
ekonomiskt hållbart att driva i skärgården. Genom att koncentrera 
servicen i skärgården i kombination med förtätning av tätorter kan 
det argumenteras att Haugen et al.(2011) observation om att sam-
hällsservicen har blivit mer tillgänglig även går att applicera i 
Stockholms skärgård för en majoritet av befolkningen. Den mino-
ritet av befolkningen som valt att bo i det mest perifera områdena 
av skärgården och har mindre tillgång till både samhällsservice och 
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infrastruktur kan även argumenteras att det gjort ett val att byta 
bort tillgängligheten för att istället få en behaglig livskvalité (Hau-
gen, 2011) 
 
Idag präglas skärgårdens ekonomi av turismen men den har säker-
ligen drabbats av samma omstrukturering av glesbygdsekonomin 
(jordbrukets rationalisering) som det flesta glesbygder i Sverige, 
vilket gjort att den idag måste rikta sig mer mot turism för att få en 
tillväxt i samhällsekonomin. Begg (1999) menar att städer genom 
tiden har omstrukturerat sig för att ta del av nya tillväxtmöjligheter 
och på så sätt öka sin egen konkurrenskraft i den nationella eko-
nomin. Nu när skärgårdskommunerna har en stark befolkningstill-
växt så sätter det press på speciellt samhällsservicen. Går det inte 
att erbjuda den basala samhällsservicen i en skärgård så sänks 
livskvalitén ute på öarna. Detta kan leda till att bristen på sam-
hällsservicen blir ett tillväxthinder för att kunna få folk att flytta ut 
till skärgården. Skulle denna trend ske så blir det nästan omöjligt 
att skapa ett underlag för att planera och bygga en samhällsservice 
i skärgården som är ekonomiskt hållbar. De personer som är över 
65+ kanske fortfarande väljer att bo kvar ute i skärgården, vilka 
som resultatet visat är redan bland de individer som kostar mest 
pengar för kommunen per person. Dock så menar Docherty et al. 
(2004) att det nya steget i stadsutvecklingen är samverkan. Genom 
att skapa djupare politiska och institutionella öppenheter mellan 
varandra kan städer nyttja tillgångar såsom utbildningar, jobb och 
samhällsservice etc. samt uppnå gemensamma mål i utvecklings-
frågor (Docherty et al. 2004). I denna studie så översätts detta 
istället till mellankommunal planering. Ett flertal öar är lokali-
serade i närheten av varandra men är separerade av administrativa 
gränser. Ur resultatet framkom det att det finns ett behov för mer 
samverkan genom mellankommunal planering i skärgården. Re-
sultatet visade dock att samverkan i skärgården kanske inte kom-
mer kunna lösa servicen och infrastrukturen i skärgården men åt-
minstone underlätta för kommunerna att bibehålla den inom ra-
men för ekonomisk hållbarhet. Men knyts olika särintressen ihop 
med gemensamma problem kan en helhetsbild skapas för samver-
kan med gemensamma program och budgetar inom vissa priorite-
ringsområden.  På så sätt kan resurser poolas och strategier få en 
ekonomisk grund att förverkligas på. Himmelmans (1996) modell 
över den ökade intensiteten i ett samarbete mellan städer pekar på 
att om en samverkan ska vara möjlig behövs det byggas oberoende 
system som gör det möjligt att dela resurser mellan varandra ge-
nom eventuellt delade budgetar. Även välutvecklade kommunikat-
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ionssystem är behövliga vilket även stöds av argumentet från 
Dochery et at. (2004) att en öppenhet mellan varandra bygger på 
utbyte av kunskap, färdigheter och kompetens. Ökas eventuella 
förbindelser mellan kommunerna i skärgården kan även möjlig-
heten för arbetstillfällen mellan kommunerna öppnas, vilket också 
kan leda till en större spridning av samhällsservicen (Albrechts & 
Coppens, 2003) och därmed öppnar möjligheten för befolknings-
ökning och etablering av nya verksamheter.  
 
Skärgårdens mellankommunala planering bygger till stor del på 
regionplanering. Med det så hamnar skärgårdskommunerna inom 
ramen för Stockholmsregionen. Den rumsliga representationen av 
”Polycentric urban regions” är den regionmodell som passar rela-
tivt bra in på Stockholm som storstadsregion och även dess olika 
syften. Att säkra en skärgårdskommuns historia och miljöomgiv-
ning är något som hela regionen gagnas av. Det sker stora infra-
struktursatsningar inom Stockholmsregionen för att förbättra till-
gängligheten. Detta är något som t.ex. Värmdö kommun får ta stor 
del av och något som kommunen tjänar starkt på. Ett krympt av-
stånd till Stockholm gör kommunen attraktionsstark (Docherty et 
al, 2004). Detta gör att tätorterna som räknas som förorter kan 
säkra sin samhällsservice och infrastruktur genom samarbetet 
inom regionen. I detta scenario kan en skärgårdskommun enligt 
min mening få möjlighet att satsa resurser på glesbygdsområden 
för att både bibehålla och utveckla samhällsservicen och infra-
strukturen i skärgården genom mindre samarbeten mellan skär-
gårdskommunerna.  
 
Ur resultatet framkom de att det finns ett implementeringspro-
blem som gör att strategier som landstinget och länsstyrelsen skri-
ver får svårt att se dagsljuset. Här skulle Himmelmans (1996) mo-
dell kunna ge några förslag till lösningar. Genom att bygga obero-
ende system så som implementeringsplaner som får ligga till grund 
för att stänga gapet mellan regionplan och verkligheten. Dessa im-
plementeringsplaner kan t.ex. innehålla en tidsram för hur lång tid 
ett projekt ska ta, hur mycket pengar det kommer kosta samt vilka 
aktörer som ska medverka etc. Delade budgetar i denna typ av 
samverkan kan bli essentiellt. Om berörda kommuner för ett pro-
jekt avsätter och poolar resurser så finns det större chans att reg-
ionplaner blir implementerade in i verkligheten.  
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6.1 Vidare forskning 
	  
Denna studie har enbart undersökt skärgårdens utveckling från ett 
fåtal perspektiv. Den kvantitativa biten har enbart räknat på de 
fyra vanliga orsakerna till befolkningsförändring: antal födda/döda 
och antal inflyttade/utflyttade. Den kvalitativa delen har enbart fo-
kuserat från ett övergripande perspektiv genom en tjänstemans 
perspektiv.  
 
För att få en djupare förståelse till orsakerna för migrationsvå-
gorna så behövs mer djupgående studie som inriktar sig på indivi-
der som valt att flytta ut i skärgården. På så sätt skulle Kontulys 
(1998) nyckelfaktorer eller Champions (2001) argument kunna bli 
mer bekräftade. I vidare forskning skulle det finnas behov av att 
studera antal inflyttade som enbart bor under perioder i skärgår-
den för att få en djupare förståelse för befolkningsförändringen i 
skärgården.  
 
Haugens et al. (2011) observationer angående tillgången till ser-
vicen och Haugens (2011) argument om kompensation för rural 
migration skulle även de behöva en mer kvalitativ studie som un-
dersöker de som bor i skärgården för att helt kunna bekräftas. Där 
med skulle en vidare forskning på denna studie kunna ägna sig till 
att faktiskt studera de som bor i skärgården. Att titta på hur de ser 
på tillgången till servicen och infrastrukturen skulle kunna ge än 
ännu större förståelse över både omstruktureringen och koncent-
rationen av samhällsservicen och infrastrukturen i skärgården. Om 
invånarna i en skärgårdskommun känner sig som en ”Stockhol-
mare skulle även kunna studeras vidare genom att titta de som bor 
i Skärgården utifrån Howards (1945) teori om att skapa en ”com-
munity” för medborgare i flera städer och glesbygdsdelar i skär-
gården.  
 
Då ett flertal kommuner i skärgården har egna särintressen så 
skulle vidare forskning behöva studera konsekvenserna av en be-
folkningsförändring på samhällsservicen och infrastrukturen för 
varje enskild kommun och även se hur de ser på mellankommunal 
planering. Kommunerna i skärgården skiljer sig även rent geogra-
fiskt. Vissa kommunerna har en relativt liten skärgård jämfört med 
andra vilket kan resultera till att deras skärgårdsplanering blir 
mindre prioriterad. Därav behöver vidare forskning även studera 
om storleken på kommunens ens egen skärgård påverkar den mel-
lankommunala planeringen i skärgården.  
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Ur resultatet framkom det även att det finns ett implementerings-
problem mellan regionplaner och att förverkliga den. Vidare forsk-
ning bör fokusera på just detta problem för att dels försöka belysa 
det mer och även försöka ge en lösning. Forskningen bör inte en-
bart kolla på Stockholms skärgård utan även resterande Sveriges 
glesbygder. Regionplanering är något som kommer att implemen-
teras mer i resterande i Sverige för att göra planeringen mer rums-
lig och därav bör det avsättas resurser för att forska på ett sätt att 
lättare kunna implementera regionstrategier för att stänga gapet 
mellan den lokala och den regionala planeringen. 

6.2 Slutsats 
 
Genom detta examensarbete så har det genom statistik och semi-
strukturerade intervjuer med planerare framkommit att Stock-
holms skärgårdskommuner har en positiv befolkningsutveckling 
som har påverkats av olika element mellan 2002-2015. Denna po-
sitiva befolkningsutveckling har även blivit en konsekvens och fak-
tor för hur en skärgårdskommun som Värmdö kommun ser på 
samhällsservices och infrastrukturen. Det har även framkommit 
att det finns ett behov av mer mellankommunal planering mellan 
skärgårdskommunerna.  
 
Skärgården är en plats med små marginaler. Alla respondenter har 
menat på att små förändringar i vissa befolkningsgrupper kan ge 
stora konsekvenser för en basal samhällsservice såsom skolan ute 
på öar i skärgården. Samhällsservicen är dyr att hålla i drift ute i 
skärgården och med en åldrande befolkning ute på öarna så fram-
kommer det att även att relationen mellan infrastruktur och sam-
hällsservice tenderar att bli dyr. Äldre personer är beroende av ser-
vice såsom hemtjänst och den är i sin tur beroende av en funge-
rande infrastruktur. Även barn och yngre är beroende av infra-
strukturen för att kunna ta sig till skolor på öarna vilket även där 
skapar en relation mellan samhällsservicen och infrastrukturen. 
Skulle skolor behövas lägga ner på grund av lågt elevunderlag blir 
kommunen tvungen att ordna skolskjutsar för barnen till större 
öar med skolor för att livskvalitén ska kunna upprätthållas i skär-
gården.  
 
För att kunna säkerhetsställa servicen i skärgården har koncentrat-
ioner gjorts på ”kärnöar” och förtätningar av tätorten gjort för att 
kunna skapa en mer ekonomiskt hållbar service som når ut till en 
majoritet av befolkningen i skärgården. Dock så är det inte enbart 
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befolkningsförändringar som påverkar samhällsservicen utan även 
rationaliseringen av de offentliga systemen som gör dem mindre 
flexibla för att kunna anpassa sig till mindre glesbygder. När det 
blir svårt att erbjuda samhällsservice och infrastruktur så får det 
en omvänd effekt. Det blir då samhällsservicen och infrastrukturen 
som blir en konsekvens för befolkningsförändringen. Kan inte 
skärgården erbjuda en god livskvalité blir den mindre attraktiv 
plats att flytta till. 
 
Stockholms skärgårds landskapskvalitéer skapar en diskussion om 
hur kommunerna i Stockholms skärgårds ska betecknas. Skärgår-
den som rum kan oftast ses som en genuin plats baserat på öar 
men är i verkligheten mer komplex. Tätorterna som är lokaliserade 
närmare fastlandet kan ses som en förort till Stockholm och får på 
så sätt ta del av regionens utveckling. Områden och öar längre ut 
klassas till större del som glesbygd vilket gör att strategier och pla-
nering behöver anpassa sig mer till glesbygdsfrågor.  
 
När skärgården är en plats med små marginaler så blir de admi-
nistrativa kommungränserna gamla reliker. Skärgårdens unika 
landskapskvalitéer skapar ett behov av mer gränsöverskridande 
samverkan för att upprätthålla speciellt samhällsservicen på öarna. 
Den mellankommunala planeringen i skärgården baseras till stor 
del på regionplaneringen i Stockholm där det finns del-regionala 
strategier för skärgårdens samhällsservice och infrastruktur men, 
det har framkommit att det finns ett gap mellan regionplanerna 
och att förverkliga dem. Därav finns ett behov av utforska möjlig-
heterna för att skapa implementeringsplaner för att stänga gapet. 
På så sätt skapas möjligheten för skärgårdskommuner att med 
hjälp av kortsiktigare lösningar förverkliga regionala strategier rö-
rande samhällsservicen och infrastrukturen genom mellankom-
munal planering.  
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BILAGA 1 – INTERVJUFRÅGOR 
	  
Inledande frågor: 
 
1. Under vilken titel jobbar du? 
 
2. Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
 
3. Hur lång erfarenhet har du inom detta arbete vid kommu-
nen/Landstinget/länsstyrelsen? 

 
Befolkningsförändring: 
 
4. Hur upplever ni befolkningsförändringen i Värmdö kom-
mun/Stockholms skärgårdskommuner? 
5. Vad ser du som största drivkraften/faktorerna att folk flyttar till 
en skärgårdskommun? 

- Och ut från en? 
 
Konsekvenser för samhällsservicen och infrastrukturen:  
 
6. Vilka sociala- och ekonomiska faktorer påverkar samhällsser-
vicen och infrastrukturen i skärgården? 

- Finns det andra faktorer? 
 
7. Vilka konsekvenser får en befolkningsförändring på samhälls-
servicen i Värmdö kommun/ Stockholms skärgårdskommuner? 

- Och på infrastrukturen? 
 
8. Hur jobbar ni för att alla ska få tillgång till samhällsservicen och 
infrastrukturen? 

- Hur jobbar ni för att lösa infrastrukturen och sam-
hällsservicen under sommar halvåret? 

 
9. Hur viktigt är tillgången till Stockholmcentral för folket som inte 
enbart pendlar till jobbet i skärgårdskommunerna? 
 
Mellankommunal planering:  
 
10. Vad betyder mellankommunal planering för dig? 

- Varför är mellankommunal planering användbart? 
- Kan samarbete mellan städer ses som det nya steget 

i stadsutveckling? 
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11. Hur jobbar ni med mellankommunal planering skärgården? 

 
12. Kan behovet av samhällsservice och infrastruktur lösas med 
mellankommunal planering? 

 
13. Finns det ett behov av mer mellankommunal planering? 

- Och i så fall hur ska man förbättra det? 
 
14. Vad är det största hindret med mellankommunal planering i 
skärgården? 

 
15. Vad ser du för potential i att använda mellankommunal plane-
ring för skärgårdskommuner i framtiden? 
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BILAGA 2 – HANINGE, ÖSTERÅKER OCH VAXHOLMS 
BEFOLKNINGFÖRÄNDRING MELLAN 1968-2001 
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Vaxholm 
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BILAGA 3 – HANINGE, ÖSTERÅKER OCH VAXHOLMS 
BEFOLKNINGFÖRÄNDRING MELLAN 2002-2015 
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Vaxholm	  
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