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Kommuner, organisationer och ideella föreningar
har möjlighet att ansöka om bidrag ur landstingets 
skärgårdsanslag för projekt som avser att förbättra
Stockholms läns skärgård.

För att visa vad skärgårdsbidrag kan möjliggöra, och 
för att inspirera nya sökanden, har vi sammanställt 
redovisade projekt efter ämnesområde. I det här
dokumentet kan du läsa om projekt med fokus på 
turism och näringsliv.
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Sammanfattning över Skärgårdsledens projektverksamhet
1.1.2005-30.11.2007.

Området för Skärgårdsleden sträcker sig från Vaxholm norr om Stockholm genom
Roslagen, via Åland och Åbo skärgård till Kyrkslätt i västra Nyland, strax utanför
Helsingfors. Iden att starta ett projekt, som Skärgårdsleden, kom från företagare i
samband med ett kick-off tillfälle för ett tidigare Interreg II projekt våren 1998.
Iden diskuterades under några år och man beslöt att skapa ett projekt och skriva en
ansökan. Den ursprungliga iden var att kunna ta sig från Stockholm till St.
Petersburg genom att vandra eller cykla.

Det egentliga projektet Skärgårdsleden inleddes med en inventering av företag och
infrastruktur för friluftsaktiviteter. I projekt verksamheten låg fokuseringen på att
ta initiativ till att utveckla infrastrukturen för cykling, paddling, ridning och
vandring. Dessa fyra aktiviteter har i projektet  Skärgårdsleden och även i projektet
varumärket Skärgårdsleden haft benämningen ”kärnaktiviteter”. Företag som
erbjudit andra än de tidigare nämnda friluftsaktiviteterna har varit välkomna med i
projektet. Mångfalden av företag som erbjudit sina produkter har gett en möjlighet
för besökaren att kombinera olika aktiviteter under sin vistelse. Den andra viktiga
gruppen av företagare är den som erbjuder basservice som inkvartering, mat och
transporter samt annan service.

Hållbar utveckling

Hållbar turism och ekoturism

Vårt gemensamma hav är den viktiga
resursen – vi jobbar för att situationen
inte skall bli värre trots flere besökare

Human Power Mobility

Cykla, paddla, rida och vandra – lämna
bilen så långt det praktiskt är möjligt

Utnyttja allmänna kommunikationsmedel
så långt det är möjligt

Skärgården, vatten, öar och kuster

Betoning på det unika landskapet är
den röda tråden i alla produkter

Dynamiskt företagande

Välmående företag som i samverkan
producerar tjänster och produkter av hög
kvalitet. Ett kundorienterat
förhållningssätt skall garantera
friluftsbesökaren nödvändig service

http://www.skargardsleden.com
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Projektets mål

Målen för projektverksamheten ställdes upp på följande sätt
Utveckla varumärket Skärgårdsleden.
Marknadsföra varumärket Skärgårdsleden på turism- och friluftsmässor
och bidra till att marknadsföra skärgården som en turist- och
friluftsdestination.
Utveckla varumärket Skärgårdsledens webbportal inklusive en interaktiv
webbkarta
Motivera företagarna till att sammanställa paket, egna eller paket i
samarbete med andra företagare
Skapa ett nätverk av återförsäljare av Skärgårdsledsföretagens produkter -
paket
Utveckla verksamheten med tanke på hög kvalitet och hållbar utveckling
Skapa organisationen som upprätthåller och utvecklar Skärgårdsleden.
Medlemsföretagens antal skall från och med 2006 års utgång vara minst
200.

Parallellt med arbetet utgående från de uppställda målen bör arbetet med de
processer som påbörjats fortsätta med nya grepp som

Fortsätta processerna att förtydliga och utveckla
infrastrukturen inom Skärgårdsleden för
kärnaktiviteterna  cykling, paddling, ridning och
vandring samt körning med häst. (Processerna blir
utdragna eftersom offentlig finansiering behövs för
själva anläggandet och beslutsprocesserna tar tid)
Bidra med information till kartor som produceras och
utveckla innehållet i informationen till besökare som
rör sig med cykel, med kanot, till häst eller till fots.
Fortsätta att utveckla samarbetet inom
företagsnätverken inom Skärgårdsleden
Fortsätta produktutvecklingsarbetet så att det
finns tjänster och produkter under höst, vinter och
vår

Projektresultat är följande:

Medlemmar

Medlemmar är idag 162 företag och av dessa företag erbjuder

51 företag : Cykling 56 företag: Paddling
11 företag: Ridning 24 företag: Vandring
68 företag: Andra aktiviteter

118 företag: Boende 95 företag: Matservice
49 företag: Resor (Taxibåt & -bil) 81 företag: Övrig service
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Portal och digital karta

Inom projektet har tagits fram en logotyp. En portal har byggts upp  och portalen
finns idag på fyra språk , www.skargardsleden.com. På portalen ingår en digital
karta.

Produkter och samverkan

Inom projektet har förekommit samarbete både interregionalt, regionalt och lokalt.
Ett exempel på gränsöverskridande samarbete är Paddlingsföretagen som arbetar
tillsammans för att ta fram trygga och säkra produkter. Exempel på en
gränsöverskridande produkt är  (inte paket ännu) en cykeltur mellan Helsingfors
och Stockholm via Åland.

PR, kommunikation & marknadsföring

Kommunikationen har varit mångsidig och följande har gjorts

• Mediaaktiviteter
 - pressmedelanden
 - medarrangör i pressresor
 - journalistbesök
 - radio- och TV intervjuer
 - sammanställande av pressfoldrar

•  Deltagit i mässor – England, Finland, Sverige och Tyskland
•  Annonsering
•  Reklamtryck
•  Sales Promotion

Framtiden
Varumärket Skärgårdsleden kommer framöver att drivas av två företagarföreningar
en i Finland och en i Sverige. Föreningarnas vision är att Skärgårdsledens
företagare skall vara ledande på friluftsaktiviteter och friluftsprodukter.

Projektledare har varit

John Holmberg, Åland, Produktutveckling 1.4.2005-31.8.2007

Magnus Wegler, Roslagen, PR, kommunikation & marknadsföring

Ann-Louise Erlund, Åbo skärgård & västra Nyland, Projektansvarig

http://www.skargardsleden.com.


Slutredovisning av Projekt 
Archipelago Raid

Bakgrund
Grundidén till detta projekt kom ifrån extremkappseglingen Archipelago Raid och vilket renommé tävlingen 
fått i den internationella seglingsvärlden. Många av de deltagande seglarna fascinerades av vårt vackra 
område. De hade inte sett något liknande med alla små öar, hus och samhällen för dem var detta helt ofatt-
bart.

Det var utifrån dessa grunder som Interreg projektet Archipelago Raid skapades dvs. att använda sig av 
tävlingen som katalysator för att på så sätt marknadsföra vårt vackra skärgårdsområde för potentiella besö-
kare. De man ville inrikta sig på var framförallt européer. 

Varför vi ville använda oss av tävlingen var att vi ville göra en ny obeprövad vinkling av hur man kan pre-
sentera vårt område på ett mer aktivt sätt samtidigt som vi enklare skulle kunna få ut vårt budskap i media 
med hjälp av tävlingsinslaget.  

Projektets individuella målsättningar och uppnådda resultat
Inför projektet hade vi självklart mål uppsatta och för att få en lättöverskådlig bild har vi delat upp 
dem i två kategorier TV och Press.

PRESS
Presskonferenser
- 2006 hade vi en presskonferens i samband med Gotland Runt och målgången i Sandhamn. 
- 2007 beslutade vi att inte ha inte ha några då de rent praktiskt var svåra att genomföra samtidigt som de 
inte gav det önskade resultatet.

Pressreleaser
- 2006 skickade vi ut 10 offi ciella pressreleaser och dessa översattes på engelska, svenska, franska och 
holländska. Vi skrev också ex antal kortare pressmeddelanden samtidigt som webbplatsen regelbundet 
uppdaterades. 
- 2007 gjorde vi samma förfarande dvs. pressreleaser (engelska, svenska, franska och holländska), press-
meddelanden och webuppdatering. 

Personal som pro aktivt ringer journalister och “säljer” in möjligheter för dem
- 2006 resulterade det i 14 journalister från ca 10 länder. 
- 2007 blev resultatet lite sämre pga. av olika orsaker och dessa var att tiden för evenemanget var sämre 
det var både semestertider  i Europa och Norden. Vi lyckades dock få med oss 5 journalister från 4 olika 
länder under resan.

Pressbåt som totalt kan utnyttjas av 25 journalister.
- 2006 hyrde vi en båt var Typ B godkänd dvs. båten kunde ta med 12 passagerare över Ålandshav och yt-
terligare 60 personer på var sida av Ålandshav.
- 2007 hyrde vi samma båt då besättning och båt var mycket bra och en av de få som faktiskt kunde upp-
fylla våra krav. Båten användes också som mediaplattform så att vi på ett effektivare och enklare sätt skulle 
kunna få fram redaktionellt innehåll i form av bild, text och video. På detta sätt blev båten använd på ett 
extremt effektivt då allt innehåll kom från denna plattform.

Guidade visningar för press på vissa öar.
- 2006 gjorde vi i alla regioner under ledning av Skärgårdsstiftelsens Berndt Festin, Ålandsturistförbunds 
Annica Jansson och Region Åbolands Niclas Gestranius.
- 2007 då deltagarantalet var mindre beslutades det att Ulrika Palmblad och Bengt Kull, med mycket skär-
gårdskunskap skulle hjälpa till med detta. De var mycket uppskattade för sitt engagemang.



Fotografering av en professionell fotograf.
- 2006  Thierry Martinez dokumenterade och distribuerade ett stort antal bilder dels till nyhetsbyråer under 
tävlingsveckan och efter, och dels till projektet för internt bruk.
- 2007 var Thierry Martinez också kontrakterad, men för att avlasta hans arbete var hans assistent Anne 
Quintana med på resan. Anne hjälpte Thierry med att redigera och distribuera bilderna till de olika interna-
tionella och nationella bilddeskarna samt internet. Thierry kunde då helt fokusera på att producera bilder. 

Website med uppdateringar, pressreleaser och foto
– 2006 lanserades en ny webbsida med information och länkar till skärgårdsinfomation och destinationsbe-
skrivningar. Websidan uppdaterades regelbundet. Samarbete med Scandinavian Islands påbörjades. 
– 2007 den nylanserade hemsidan från förra året var mycket uppskattad. Besökarna ansåg att hemsidan 
var enkel med ett klart budskap samtidigt som sidan var lätt navigerad. Vi försökte även utöka samarbetet 
med Scandinavian Islands. 

TV
När det gäller fi lmproduktionen ville vi göra en produktion som enkelt skulle kunna placeras i så många TV 
kanaler som möjligt därför beslutades det att formatet skulle vara max 30 minuter långt. 

I Norden var vårt mål att nå 1 miljon hushåll.
- 2006 nådde vi cirka 5,5 miljoner hushåll
- 2007 nådde vi cirka 16,3 miljoner hushåll

Utanför Norden var vårt mål att minst nå en halv miljon tittare
- 2006 nådde vi 560 miljoner hushåll.
- 2007 nådde vi <560 miljoner hushåll. Kronan på verket var att fi lmen sändes i BBC World som är 
ett av  världens största TV nätverk med en distribution till över 270 miljoner hushåll, 1,5 miljoner hotellrum, 
53 kryssningslinjer, 38 fl ygbolag och 34 mobila plattformar. 

Projektorganisation
Organisationen bestod av en styrgrupp, projektansvarig och projektledare. 

De personer som var medlemmar i styrgruppen var:
Ulrika Palmblad  Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Jana Lemberg  Interreg 3a
Annica Jansson  Ålandsturistförbund r.f.
Niclas Gestranius  Region Åboland r.f.
Johan Salén   Atlant Ocean Racing AB
Joakim Hilding Projekt Archipelago Raid

Joakim Hilding var den ende som arbetade enbart med projektet. Han hade dock mycket hjälp av 
Ulrika Palmblad som var projektansvarig. 

Projektets verksamhet
Projekttid: 7 mars 2006 - november 2007 

Projekt Archipelago Raids huvudsakliga uppgift var att använda sig av tävlingen Archipelago Raids renom-
mé och på sätt uppmärksamma marknadsföra skärgårdsområdet i Stockholm, Åland och Åboland. 

Projektet har varit mycket lyckat och kostnadseffektivt. Vi har uppnått de uppsatta målen mer än väl. Tan-
ken från början var att bara marknadsföra området utan att räkna antalet besökare, men 2007 års tävling 
kom 14 % av lagen enbart på grund av fi lmen och det mest långväga laget kom från Nya Zeeland. 

Åtgärder i kronologisk ordning

2006
Projektet startade upp i mars 2006 när kommittén slutligen godkände projektet. Tiden var kort för att starta 
upp projektet och de främsta tiden gick åt till att fi nna lämpliga media personer. Annons sattes ut i de olika 
regionerna dvs. Sverige, Åland och Finland. Samtidigt använde sig projektet av såkallad riktad ansökan. 
Man ville på så sätt verkligen försöka hitta de bäst lämpade personerna. Vi fi ck in ett antal ansökningar 
dock var det generellt sätt ganska få som sökte tjänsterna. Mycket tror vi kan bero på att vi redan i annon-
serna letade någon med etablerade internationella kontakter. Efter genomgång av ansökningarna beslu-
tades det att följande skulle få uppdragen. Alla dessa hade imponerande meritlistor samt internationella 
kontakter, vilket vi eftersökte:

Pressansvarig:  Simon Keijzer
Fotograf:   Thierry Martinez
Produktionsbolag: APP Broadcast Ltd.

När dessa personer/företag var rekryterade började själva förberedelsearbetet. Ulrika och Joakim skrev 
ihop en synopsis (kort berättelse om vad vi ville fi lmen skulle handla om). Synopsis skickades till fi lmpro-
duktionsbolaget och diskuterades huruvida vad som gick och inte gick att genomföra. Diskussioner med 
Simon Keijzer börjades också för att på så sätt veta huruvida vi skulle kunna angripa pressen på bästa och 
resurssnålaste sättet. Man beslutade att Simon och Ulrika på varsitt håll skulle bearbeta de olika målgrup-
perna. Simon skulle försöka bearbeta den internationella och Ulrika den nationella. Anledningen till detta 
var att vi inom styrgruppen ansåg att det var enklare att bearbeta den lokala pressen där tävlingen faktiskt 
fysiskt skedde

Att charma journalister att komma och skriva om sina ting är väldigt svårt och framförallt då journalister räk-
nar med att allt ska vara betalt och klart. Vi hade räknat med att journlalister själva skulle komma på egen 
hand och att vi sedan under veckan stå för deras boende, mat etc. Det visade sig dock vara felberäknat 
från vår sida. Planering och en ”att göra” lista gjordes. Mycket skulle ordnas skulle fi xas och det var följe-
båtar, båtförare, journalistbåtar, helikopter uppbyggnad och lansering av hemsida etc etc. Allt var tvunget 
att vara klart innan start för då skulle allt vara på plats och fungera. 

Själva veckan gick som planerat i det stora hela dock uppkommer det alltid en mängd olika problem som 
måste redas ut på direkten och resultaten för 2006 är ovan beskrivna. 

Inför 2007 hade man redan ett uppbyggt koncept och man försökte egentligen bara att kopiera det fö-
regående året. Då alla utomstående hade presterat bra och enligt önskemål valda man att fortsätta med 
samma konstellation. Uppstartsproceduren blev då mycket mindre i och med att alla redan visste vad de 
skulle göra och då kunde börja producera på direkten.

SUMMERING 2007
Målet med detta projekt har varit att skapa media aktiviteter kring extremkappseglingen Archipelago Raid 
för att på så sätt uppmärksamma och attrahera journalister och turister att komma och besöka vår unika 
miljö. 

De resurser som har använts för att fullgöra denna uppgift har varit ett TV-produktionsbolag, en Pressan-
svarig, en Pressassistent, en Stillbildsfotograf, en Fotoassistent samt en kombinerad service- och 
journalistbåt.

Produktionsbolaget, APP Broadcast Ltd, har nu under två år producerat två stycken halvtimmes dokumen-
tärer om området och tävlingen. Dokumentärerna har visats i en rad olika länder de länder som produktio-
nerna har visats i är bl. a, England, Irland, USA, Grekland, Finland, Italien Sverige, Kina, Nya Zeeland etc. 

Pressbåten användes och då främst för inbjudna utrikeskorrespondenter att visa upp vårt område. Det 
resulterade i en mängd olika artiklar och bilder som har publicerats i bl. a. Sverige, Japan, USA, Holland, 
Belgien etc.



Även hemsidan har haft många besökare och där var ökningen hela 180% från föregående år. Vi hade 
under perioden minst 45 000 unika besökare.

Kostnadsmässigt har vi hållit oss inom ramarna eftersom ett nära samarbete upprätthållits mellan projekt-
ledning och ekonomiledning. 

Vi ser fram emot nästa projektår för att på nytt kunna visa upp vår unika skärgård för nya potentiella 
turister!

Projektledningen 
Stockholm den 15 januari 2007

Ulrika Palmblad               Joakim HildingUlrika Palmblad               Joakim HildingUlrika Palmblad               Joakim Hilding
Projektansvarig Archipelago Raid  Projektledare Archipelago RaidProjektansvarig Archipelago Raid  Projektledare Archipelago Raid
Informationsansvarig Skärgårdsstiftelsen



 
Slutrapport för projektet   
Öppen Skärgård – året om!    Journalnummer: 6021-2009-10816 
 
  

Vi har arbetat för en lönsam och hållbar 
utveckling av skärgårdsturismen i 
Stockholms Skärgård från Landsort till 
Öregrund genom samverkan mellan 
skärgårdens näringsidkare och 
skärgårdens kommuner. 
 

           
 

 
 
1. Sammanfattning: Positiva effekter 

• Vi har lyckats få 187 medlemmar i Öppen Skärgård  
som vill satsa på en sund och livskraftig skärgård året runt och på en besöksnäring som ska 
kunna generera fler arbetstillfällen med en ökad lönsamhet 
 

• Vi har initierat ett forum för samverkan mellan Öppen Skärgård och  9 skärgårds-
kommuner och dess näringslivschefer genom  ett ”advisory board”  
Ett forum för samverkan mellan kommun och näring och för en gemensam satsning på 
skärgårdens gemensamma destinationsutveckling. Kommuner som ingår: 

1. Östhammar 
2. Norrtälje 
3. Österåker 
4. Vaxholm 
5. Värmdö 
6. Nacka 
7. Tyresö 
8. Haninge 
9. Nynäshamn 

 
 



 
 
 
 

• Projektet har startat en ”Skärgårdsakademi” med utbildning inom:  
 
 

• Affärsutveckling/ekonomi     
• Mat/Kvalitet/Småskaligt och 

 Närproducerat  
• Produktutveckling/försäljning 
• Skärgårdsambassadör/Värdskap 
• Miljö/Natur 
• Arbetsliv 

 
 
 
 
 

 
• Genom olika aktiviteter har besöksnäringen lärt sig samverka som resulterat i säljbara 

paket 
 

 
                            

• En gemensam Webb för Stockholms skärgård har lanserats med samlad information 
och bokningsbara produkter: www.visitskargarden.se 
 

       
 



 
 
 

• ”Skärgårdssmak” har kunnat göra comeback med Öppen Skärgårds medlemmar     
 

                                      
 

• Ny Scandinavian Islands ansökan som alla 9 kommunerna ställt sig bakom har skrivits 
och lämnats till EU-sekreteriatet och där Öppen Skärgård utgör det svenska benet som 
nu kan matcha Turko Touring och Ålands Turistförbund. 

                                   
 

• Förutsättningarna har skapats för att starta Callcenters i skärgården med 
1. Teknik 
2. Personal 
3. Kunder 
4. Affärsmodell 

 
• Öppen Skärgård med Visit Skärgården har fått rollen som representant för 

Stockholms skärgård vid olika utlandsrepresentationer  
 

1. Swedish workshop 
 

2. Scandinavian Islands 
 

3. Visit Sweden 
 

4. Stockholm V. Board 
 

5. Utländsk press 
 
 
 
 

Summering ”Positiva effekter” 
Tack vare landsbygdstödet har Öppen Skärgård med verksamheten i Visit Skärgården AB på ett år 
lyckats få skärgården att samverka och skapat ovanstående positiva resultat som nu utgör en mycket 
viktig plattform för det stora arbetet som återstår för att förlänga säsongen och skapa en livskraftig 
skärgård året runt. 
Projektet har också givit möjligheter för många som är verksamma i skärgården att få utbildning 
och kompetens samt inspiration så att nya nätverk har bildats och där man lärt sig samverka. 
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4. Projektets mål och resultat 

Målområden  Resultat 
Öppen skärgård ‐året runt 

Mål  2010

Medlemmar/Skärgårds-
ambassadörer 

103 nya (totalt 187) 300 totalt 

Antalet unika personer som 
deltagit på en eller flera  
seminarier/utbildningar  

630 750 

Webb/ säljutbildning genom 
projektet 

38 företag certifierad  med säljbara 
paket på webben 

60 totalt 

Webb/ säljutbildning för  
att ha bokning på egen sida 

4 nya sajter 
utbildat 12 företag 

24 totalt 

Skärgårdsutbildninga av 
sommarpersonal i 
Sverigehuset  

20 personer alla  

Skärgårdsutbildninga av 
hotellpersonal i Stockholm 

42 personer 85 

Skapat säljbara paket 
genom utbildning och 
samverkan 

Genomfört utbildning av 78 företag 
67 paket 

250 paket 

Samlad information och 
fakta om olika öar/platser 

76 öar 200 totalt 

Callcenters Projekterat Utö, Möja och Arholma 
Möja startklart  

3 callcenter i drift med 
15 nya arbetstillfällen 

Förlängning av säsong med 
Eld 3:e helgen i oktober 2008 

Dubbelt så många anläggningar öppet 
mot 2007 

Ytterliggare öka med 
100% 

Tillgänglighet Föreläsningar för ca 200 rullstolsbundna 
och deras assistenter   

Infoga tillgänglighet 
på webben 

Invandrare Skapat marknadsaktivieter som ska 
genomföras på publika platser i Sthlm 

Öka antalet besök med 
invandrarbakgrund 

Samverkan mellan 
kommuner 

9 skärgårdskommuner i ett gemensamt 
arbetsforum med besöksnäringen 

  

PRESS o Media  ca 25 artiklar TV-serie om 
skärgården 

 
 
Målet med detta projekt har varit att påskynda möjligheten till en förlängning av säsongen med en 
ökad omsättning och lönsamhet. Vi har genom att få fler medlemmar kunnat satsa på utbildning av 
lokala krafter i skärgården och här skapa ”skärgårdsambassadörer” som ska sälja och utveckla 
skärgården. Skärgårdsambassadörerna (våra medlemmar) ska via Visit skärgården AB sälja 
skärgården både på Strandvägen, via webben och telefon, ÅRET RUNT. 
Utbildade skärgårdsambassadörer under ledning från Visit Skärgården ska coacha den lokala 
näringen så att de blir inspirerade till att hålla öppet längre och paketera produkter så vi får hållbara 
produkter både för den svenska marknaden och för export på den utländska marknaden.  
Projektet ska även snabbt arbeta fram den samlade informationen om hela Stockholms skärgård 



som ska ligga som grund för den bokningsbara webben. Målet är att även större delen av detta 
faktainsamlingsarbete ska kunna ske lokalt i skärgården. Projektet behöver också investera i 
programutveckling och utbildning för webben så att alla näringsidkare i skärgården snabbt kan 
integreras med sina företag och produkter i den stora gemensamma bokningsportalen.  
 
Det långsiktiga målet är en ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning och förbättrad livskvalitet för de 
bofasta i skärgården, att bl.a. kunna säkerställa skolornas överlevnad i skärgården. Vårt projekt ska 
generera nya företag inom besöksnäringen som boendeanläggningar, callcenters, aktivitetsföretag, 
butiker och restauranger. Detta ger i sin tur möjligheter och behov att starta företag inom övriga 
näringar som bygge, el, gräv, båt/varv och övrigt hantverk. Fler arbetstillfällen kommer då även att 
behövas inom skola, äldrevård och övrig socialnäring. 
 
Vårt projekt har även som mål att utveckla hållbara verktyg när vi förvaltar skärgårdens natur-
tillgångar, det har varit viktigt att vi i vårt projekt kan sprida kompetens genom utbildning.  
Detta gäller inte bara vår egen näring utan också våra besökare. Vi har därför etablerat ett samarbete 
med Ekoturismföreningen och Naturens bästa som redan utvecklat en del verktyg som vi genom 
projektet kommer att kunna använda i vår Skärgårdsakademi.  
En av medlemmarna i Öppen Skärgård är Skärgårdsstiftelsen och vi har bl.a. genom projektet 
inventerat och paketerat upplevelser inför sommaren 2009 som ska ge Stockholmarna en möjlighet 
att uppleva skärgården och också få en ökad respekt och förståelse för vår attraktiva och mycket 
sköra natur. 
 
Projektet har genom samarbetet med kommunerna i ”Adivisory Board” arbetat med målet att alla 
kommuner ska satsa på att använda samma undersökningsmodell för sin statistik inom 
besöksnäringen så att vi i framtiden kan mäta utvecklingen. 
 
Projektet har börjat med en kartläggning av våra medlemmars öppettider under 2008 och samma 
statistik kommer att tas fram för 2009 och 2010 genom Visit Skärgården AB.  
 

jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Skärgårdsåret, besök 2008

jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Målet, öka antalet besök

 
Ett kvantifierbart mål som projektet satt är att besöksnäringen ska öppna och 
omsätta ytterligare en vecka före 31 dec 2010 i Stockholms Skärgård.  Vi kan tyvärr 
inte redovisa ett delresultat förrän om ett år 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



5. Genomförandeplan och tidsplan 
 

Startseminarie på Teaterskeppet, 5 maj-08 
 
Turistchefer, Turistbyråer, Turisttinformatörer 
  
Vi bjöd in alla som arbetar med turistinformation 
tillsammans med besöksnäringen i hela Stockholms 
skärgård för att de skulle få en dag att lära känna 
varandra och varandras destinationer. Över 62 personer 
stod på scenen och presenterade verksamheter och 
evenemang. Nya kontakter och affärsrelationer togs. 
 
 

(Bild från minglet vid lunchen) 
 
 
Swedish Workshop, 18-21 maj-08 

 
138 utländska reseagenter på besök. För första gången 
fanns skärgården representerad och fick stå som värd  
för en 24 tim pretour för 25 utländska agenter, ribb till 
Smådalarö gård, Ö-fararen till Huvudskär och 
Sandhamn.  
Under konferensen på Sign Hotel mötte vi 29 olika 
köpare och fick en bra inventering av vad den utländska 
marknaden söker.   
 

 
 
Callcenters, 1 juni – 31 januari  
 ”Öppen Skärgård - året runt” har inventerat förutsättningarna för att skapa fler arbetstillfällen i 
skärgården genom bl.a. callcenters.  3 öar har varit föremål för arbetet: Utö, Möja och Arholma. 
Projektet valde att jobba vidare med Möja och därifrån testa fram en hållbar teknik för att all 
kommunikation ska kunna ske via en kostnadseffektiv IP-telefoni. Projektet har uppfyllt sitt 
uppdrag och kan idag summera att det varit framgångsrikt och resultatet är en fungerande teknik, en 
lokal och 7 kvinnor som är hel- eller deltidsarbetslösa och som vill bli anställda eller arbeta på 
uppdrag. Projektet  har också inventerat förutsättningarna för olika typer av uppdrag och presumtiva 
kunder. 
 
 
Värd för en dagsutflykt med jordbruksministern, 14 juli 

  
Projektet gjorde att vi fick lägga upp en 
dagsutflykt i Stockholms skärgård för 
jordbruksministern. Besök på Lidö och 
Arholma Nord. 
Båtresa från norra skärgården till 
Stockholm City.  
 
 
 
 
 
 

 



Strandvägen, Skärgårdens marknads- och mötesplats   
Med projektets hjälp har vi kunnat skapa ett 
innehåll till denna viktiga mötesplats. Både 
huset och webben invigdes den 19 aug. 08. 
Vi har här kunnat bjuda in till olika träffar 
och skärgårdsföretagarna har också möjlighet 
att använda glashuset som deras egna 
mötesplats. 
Mitt i Stockholm har vi skapat en 
skärgårdens rese- och turistbyrå. Här finns 
också två stora pontoner där alla rederier kan 
hämta och lämna sina passagerare. 
 

 
Webben, lanserades 19 aug -08      
Faktabank om hela skärgården                                                                                                                         
Bokningsbara paket 
 
Det viktigaste verktyget för besöksnäringen är 
säljbarheten via webben, vi har med resurser från 
projektet skapat en databank av information om hela 
skärgården som är till nytta för alla. Arbetet har 
genomförts från1 juni 08 till 1 febr 09. 
I arbetet har vi även byggt nätverk med lokala 
informatörer som uppdaterar och hjälper oss med ny 
information till databanken.  
 
 
 
 
 
Landstingssalen, 8 oktober 
 

En dag fylld av tankar, inspiration och dialog. 
 
Diskussion om paketering för direktbokning på 
webben, produkter som kan ge oss nya gäster 
året runt.  
Karin Voltaire, vår expert på utlandsmarknaden, 
presenterade bl.a. skillnader mellan utländska 
och svenska gäster vad det gäller önskemål, 
bokningar m.m. 
Vi ägnade också tid åt varandra, i syfte att hitta 
nya samarbeten och spännande produkter. 
Ett resultat blev en satsning på skärgårdens 
julmarknad, se bilaga 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Idéseminarium på Teaterskeppet, 3 nov-08 
                                                                                   
   
                                                           
Med 4 duktiga seminarieledare så genomfördes en 
”brainstorming” konferens kring paketering. 
60 deltagare satt tillsammans i olika konstellationer, 
totalt blev det 16 olika bordssittningar där alla 
kreerade idéer till säljbara paket och många nya 
affärskontakter etablerades. 
 
 
Sammanfattning av resultatet finns i bilaga 2 
 
 
Skärgårdsleden, möte på Åland 24 nov-08 
Vi har inlett förhandlingar med föreningarna som bildats i Sverige, Åland och Finland för att driva 
Skärgårdsleden vidare då EU-finansieringen upphört.  
 
26 november Ålands Turistförbunds Årsmöte 
Vi har träffat 70 företagare från Åland och berättat om vårt arbete och stort intresse för fortsatt 
erfarenhetsutbyte är etablerat.  
 
Julmarknad, 3:e advent 

Seminariet i Landstingsalen resulterade i 
skärgårdens första julmarknad. Barbro 
Nordlander, Nedergården från Södra 
Stavsudda tog på sig projektledarrollen och 
med gemensamma krafter och kontakter från 
Projektets idéseminarium så genomfördes den 
första skärgårdens julmarknad den 3:e advent 
på Strandvägen. Det blev mycket lyckat och 
Stockholmarna ser fram emot nästa års 
satsning.    se bilaga 1 
 
 
 
 

 
Föredrag hos lokala föreningar, 1 maj 08- 31 mars 09 
Vi har haft föredrag om ”Öppen Skärgård – året runt” hos företagarföreningar från:  
Möja  Österåker  Nynäshamn    
Vaxholm  Norra Stavsudda Ljusterö 
Östhammar   Dalarö  Muskö 
Vi har mött mellan 4-500 företagare och etablerat en kontakt för fortsatt samarbete 
 
Scandinavian Islands, hela projektperioden 
Projektets resurser har gjort det möjligt att arbeta för att alla skärgårdskommunerna skulle gå in som 
medfinansiärer till en ny ansökan för ett fortsatt samarbete med Åland och Åbolands skärgård under 
varumärket ”Scandinavia Islands”. Vårt arbete gjorde att alla kommuner skrivit på ansökan och vi 
väntar nu på beslut under juni månad. Projektets syfte är att marknadsföra vår gemensamma 
destination på export till primärmarknaderna Tyskland, Holland och England. 
 
 
 
 



Seminarier under “allt för sjön”, 2 och 3 mars -09 
UROSS och Landsbygdsstöd: 
Lars Carlsson från Länsstyrelsen presenterade Landsbygdsstödet och hur man ansöker om bidrag. 
och Pia Söderblom från Sandhamn beskrev det nya Leaderprojektet UROSS.  

 
Småskalig produktion/Gårdsbutiken 
Ett inspirerande seminarie som beskrev hur man har 
lyckats i Östergötland och Sörmland med småskalig 
produktion med bl.a.hjälp av en bra distributionscentral. 
Vi fick ta del av flera spännande framgångsexempel som 
vi kan använda oss av i Stockholms skärgård. 
  
   
  
 
 

Skärgårdssmak  
Anders Malm från Utö och Rolf Andersson från Finnhamn 
berättade om varumärket ”Skärgårdssmak” och om hur vi nu 
med hjälp av Öppen Skärgårds medlemmar kan göra en 
comeback. Vi diskuterade vikten av att ge fortsatt inspiration 
till kvalitet och närproducerat för våra skärgårdskrogar.   
Flera restauranger visade stort intresse att omgående ansluta 
sig och sätta upp flaggan med symbolen ”skärgårdssmak” . 
Vårt projekt har lagt grunden för att få det starka varumärket  
”Skärgårdssmak” att överleva  
och göra comeback.                                                                      
 

 
 
Från Revisionsplikt till Visionsplikt 
Kalle Liljeberg från ÖhrlingsPricewaterHouseCoopers bjöd 
på kunskap om varför visionsarbetet är ett arbete som inget 
företag eller organisation som vill vara framgångsrikt kan 
avstå från. Det är en “plikt” som måste genomföras årligen 
för att driva verksamheten framåt och vikten av ett 
strukturerat och genomtänkt visionsarbete är än större i tider 
av lågkonjunktur. 
 

 
Stockholms skärgård fick möta den tyska och holländska marknaden   

Ryanair startade direktflyg mellan Düsseldorf 
(Weeze) och Västerås den 30 mars. 
Västerås Flygplats valde att på 
presskonferensen i Tyskland representera 
Sverige med ”Mat från Grythyttan”,  ”Äventyr 
o vildmark”  från Västmanland och 
Stockholms Skärgård. Det finns en marknad på 
ca 35 miljoner invånare i närområdet av 
flygplatsen Weeze som ligger på gränsen 
mellan Tyskland o Holland. Tack var publicitet 
kring projektet ”Öppen Skärgård-året runt” så 
blev vi inbjudna att delta och under press-
konferensen presentera vår fantastiska skärgård 

ELD, tematisk aktivitet som kan bidra till en förlängning av säsongen, 3:e helgen i oktober 



 
                                                                                  
Tack vare projektet så kunde vi engagera många fler 
anläggningar i skärgården att hålla öppet och visa på den 
nya säsongens utbud. Vi kunde även engagera 
privatpersoner som tände eldar, dessa nådde vi ut till 
genom väg- och brygg föreningar m.m. 
Vårt mål är att etablera ett event på samma sätt som 
Ölands skördevecka, Eld tema under höstlov m.m. 
 
 
Summering punkt 5 
Genomförandeplan och tidplan 
En förändring i genomförandeplanen är att vi valde att bara fokusera på inventering av ett 
Callcenter och det blev mellersta skärgården och ön Möja. Vi har arbetat för spridningen i 
Stockholms skärgård och lagt mer tid på södra och norra skärgården då vi haft färre medlemmar och 
engagemang där. Resultatet har varit bättre en vad vi hade satt som mål. 
 
6. Spridning av projektets resultat 
Vi har varje månad skickat ut ett nyhetsbrev till ca 1500 mottagare via mejl från Visit Skärgården. 
Vid alla sammankomster har vi också gjort en muntlig sammanfattning. Nyttan av allt som gjorts 
har successivt integrerats i olika verksamheter främst i Visit Skärgårdens på Strandvägen vilket gör 
att resultatet syns dagligen mitt i Stockholm och via webben. 
Bilaga 3 Nyhetsbrev 
 
7. Projektets finansiering  
Totala kostnaden     1.158.000kr 
Finansiering:   Projektstöd         750.000kr 
   Privat medfinansiering     158.000kr 
   Övrig offentlig medfinansiering    250.000kr 
 
8. Projektets arbetssätt 
Projektarbetet har skett inom Visit Skärgården ABs organisation med fast anställda och inhyrda 
konsulter. 
Ansvariga projektledare för de olika målområdena: 
Webb: Magnus Leijström 
Sälj/paketering: Lotta Wahlgren 
Sälj/Paketering för Utland/Export: Karin Voltaire 
Marknadsföring o Försäljning (förlängning säsong): Ka Widebäck 
Utbildning: olika konsulter genom Bisse Alm 
Callcenters: Bisse Alm, Agneta Österman och Nils Sundman 
 Miljö/Natur/Kvalitet: olika konsulter genom Bisse Alm 
 
9. Slutsats och rekommendationer 
Den viktigaste slutsatsen är att det måste finnas en verksamhet där man direkt kan implementera 
resultatet av de investeringar som sker i projekt som detta. I vårt projektarbete har vi följt andra 
EU-stödda projekt där man saknat en verksamhet och då är risken mycket stor att resultatet inte kan 
förvaltas på rätt sätt. Vår rekommendation är att det alltid finns ett krav på att projekten har en 
affärsplan som beskriver hur ”förvaltningen” ska ske efter bidragstiden slut 
 
10. Kontaktperson 
Bisse Alm, bisse@visitskargarden.se, 070-7501010, 08-100222 
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Nedanstående projekt redovisas i sin helhet.

Den del av projektet som Stockholms Läns Landsting varit med och delf-
inansierat är bidragstagaren Haninge kommuns Lead Partnerinsatser.
Dessa har i sin helhet genomförts med alla målsättningar uppnådda.

Landstingets medverkan har funnits med i de presentationer som gjorts 
för alla projektets intressenter (kommuner, JTS, närings- och turis-
torganisationer m.m.) där det funnits anledning att redovisa projektets 
finansiärer.
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Summering - 
Slutet gått - allting gott. Men blev det så? Här följer en slutredovis-
ning av uppnådda resultat i marknadsföringsprojektet: 
BSI – Branding Scandinavian Islands

InSIght
              Ett nyhetsbrev från                 Scandinavian Islands

Nr 9 Slutrapport 
30 Juni 2012

Då går projektet in i sitt slutskede 
och det blir dax att redovisa vad vi 
åstakommit. Då kan det vara på plats 
att påminna oss om vad vi var satta 
att göra och lite om ideérna som låg 
bakom hur detta projekt kom till.

Projektet föregicks av ett projekt där 
man startade varumärket och enade de 
inblandade i en tanke om en gemen-
sam varumärkesplattform. Man tog 
fram design- och marknadsföringsma-
terial. Man påbörjade också en del av 
marknadsföringsarbetet. Men mest av 
allt tog man intiativ till en fortsättning 
av projektet, som sedan mynnade ut  i 
vad som blev “BSI – Branding Scandi-
navian Islands”.

Den övergripande målsättningen i BSI 
har varit att öka turismen i området. 

Det har vi försökt gör genom att 
skapa turistprodukter tillsammans 
med den lokala turistnäringen i 
området, för att sedan marknadsföra 
dessa till resenäringen och press på 
våra utvalda målområden: tyskland, 
holland och england.

För att ha en möjlighet att mäta 
vår framgång har vi satt upp några 
kvantitativa delmål;

• att initiera pressen på mål-
marknaderna till att publicera 150 
artiklar om vårt område.

• att få in 10 turistprodukter i re-
seförsäljarnas kataloger.

• att öka beläggningen av bäddar 
med 10% från målmarknaderna.

När man försöker sammanfatta ett 
projekt som varat tre år i en kort rap-
port så blir det lite för summariskt, 
och mycket av det vi lyckades med 
kommer inte att bli satt på print. 
Oftast för att det vi gjorde varit svårt 
att mäta. 

Målsättningarna har i alla fall upp-
nåtts. Men om det leder till en 
fortsättning av projektet är svårt att 
sia om för framtiden 

Trevlig läsning.

InSIght är ett nyhetsbrev från Branding Scandinavian Islands till projektets intressenter. 

inför framtiden

Mikael Larsson
Projektledare



4

Innehållförteckning

InSIght
            

Nr 9

Sidan  3 Förord

sidan 4  Innehållsförteckning

sidan 5  Bakgrund till projektet

sidan 6  Målsättningar

sidan 7  Lead partners arbete 

sidan 8-9  Budget och ekonomi

sidan 10-17  Projektets aktiviteter

sidan 18 Medverkande

Sidan 19 Kontaktuppgifter

För ytterligare information om projektet, hänvisas till projektets formella slutrap-
port “BSI – Final Report” som sändes till “Central Baltic regional development 
fund’s Joint Tecnical Secreteriat”och som kan beställas från Haninge kommun, Erik 
Josefsson, erik.josephson@haninge.se
För de som önskar finns också möjlighet att i detalj följa olika aktiviteter/budget i 
de kvartalsrapporter som sänts in till “JTS” under projektets gång.
Man kan också finna mycket information på projektets hemsida: 
www.scandinavianislands.com eller via kontakt med projektets tidigare projektl-
edare Mikael Larsson, mikael.larsson@scandinavianislands.com

•
InSIght är ett nyhetsbrev från Branding Scandinavian Islands till projektets intressenter. 
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Bakgrund till projektetVad är Scandinavian Islands?

Scandinavian Islands är ett 
marknadsföringsnamn för 
skärgårdsområdet mellan
Sverige, Åland och Finland. 
Turistorganisationerna Visit 
Skärgården, Visit Åland och
Turku Touring samarbetar för 
att tillsammans utveckla och 
marknadsföra skärgården
som ett unikt resmål. Den gemen-
samma målsättningen är att öka 
resandet till och inom Scandina-
vian Islands.
För att lyckas måste ett det finnas 
ett fungerande samarbete mellan 
företag, turistorganisationer och 
resebyråer. Därför vill turistorgani-
sationerna nu aktivt delta i utveck-
landet av resepaket till skärgården. 
I arbetet ingår seminarier och 
träffar under rubriken Scandina-
vian Islands Academy där delta-
garna höjer sin kompetens och har 
möjlighet att utveckla sina nätverk 
över hela området.
Marknadsföring och information 
är en viktig del av arbetet där man 
strävar till såväl kostnadsinbespar-
ingar som till bättre effekt och 
betydande synergieffekter genom 
att tillsammans bearbeta utvalda 
marknader och målgrupper.
Skärgårdskommunerna och de 
regionala förvaltningsorganisa-
tionerna deltar i samarbetet via 
turistorganisationerna. Under åren 
2009-2012 förverkligas åtgärderna 
i projektet Branding Scandinavian 
Islands som finansieras med medel 
från Europeiska regionala utveck-
lingsfonden via Central Baltic 

Interreg IV A programmet.
Destinationen och varumärket
Scandinavian Islands sträcker sig 
från Stockholms skärgård i Sverige 
över öriket Åland
till Åbolands skärgård i sydvästra 
Finland. 

Ett särpräglat landskap med fan-
tastiska 60 000 öar och skär, som 
välkomnar dig med unika skandi-
naviska sinnesintryck.
Scandinavian Islands har 400 000 
invånare av vilka 70 000 bor på 
öar. Scandinavian Islands är lätt 
att nå från Stockholm, Åbo eller 
Mariehamn.
Begreppet Scandinavian Islands 
är resultatet av ett omfattande 
varumärkesarbete i hela
skärgårdsområdet 2006-07. Scan-
dinavian Islands är tänkt att vara 
en kvalitetsgaranti för besökaren.

På grund av områdets breda geo-
grafiska spännvidd och splittrade 
karaktär, är resebranschen ganska 
småskaligt i Scandinavian Islands. 
Men jämfört med antalet invånare 
är dock turismen av relativt stor 
betydelse. Därför kan turismen 
vara en nyckeln för att skapa fler 
lokala arbetsmöjligheter, öka servi-
ceutbudet och utveckla infrastruk-
turen i området.

Tillgänglighet är ett av de 
största hindren för utveckling i 
skärgården området i allmänhet. 
Beträffande turism, tillgänglighet 
begriper att komma till destina-
tionen och flytta runt i destina-
tionslandet, men också frågan om 
att köpa tjänster.

Partnerna valdes till detta projekt 
eftersom de hade arbetat tillsam-
mans i ett tidigare projekt att 
bygga en plattform för BSI och för 
sin naturliga roll i att främja turis-
men i området. 

Eftersom de också har skillnader i 
budgetar, storlek och erfarenheter 
fanns det möjligheter att dra nytta 
av varandras nätverk, men också 
minska kostnaderna jämfört med 
om varje organisation separat gjort 
något liknande själva.
Som många av turismens lever-
antören i området är de för små 
för att själva nå de målgrupper 
som detta projekt inriktar sig mot 
(Press och återförsäljare av turist-
produkter i Tyskland, Storbritan-
nien och Nederländerna) Det här 
projektet gav dem en möjlighet att 
skapa större produkter (samtidigt 
mer intressanta för återförsäljare) 
tillsammans med andra produ-
center, samt att marknadsföra dem 
tillsammans.

InSIght är ett nyhetsbrev från Branding Scandinavian Islands till projektets intressenter. 
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Övergripande målsättningar

Kvantitativa mål:
Antal Scandinavian Islands resepa-
ket i återförsäljares kataloger: 10
Antalet publicerade artiklar i euro-
peiska tidningar om Scandinavian 
Islands: 150
Ökning av övernattnin-
garna, jämfört med år 
2008, från målmarknad-
erna (Tyskland, Neder-
länderna, Storbritannien) 
med: 10%

Kvalitativa mål:
Skapa en fungerande or-
ganisation för att utveckla 
Scandinavian Islands 
som är integrerad med 
marknadsorganisation-
erna i området.
Öka samarbetet mellan 
alla berörda parter i turist-
näringen i Scandinavian Islands.
Öka kunskapen om och intresset 
för Scandinavian Islands som en 
lättillgänglig destination med 
service av hög kvalitet.

För att uppnå de övergripande 
mälsättningarna har projektet 
delats in i en projektplan som är 
uppdelad i fem projektområden 
(Work Package, WP) där var och 
en består av nio milstenar baserade 
på varje kvartal i projektets tid-

slinje.
De fem olika projektområdena har 
sedan delats upp mellan de olika 
projektpartnerna:

Haninge kommun har ansvarat för 
ledning av projektet, intern kom-

munikation samt övergripande 
ekonomisk redovisning.

Varje partner har också ansvarat 
för sin egen budget och sin egen 
ekonomiska redovisning med egna 
kontrollinstanser för att sedan rap-
portera detta till Lead Partner som 
jämkat mellan de olika partnerna 
och sammanställt samt skickat in 
till JTS. 

Öppen Skärgård har ansvarat för 
produktutveckling

Turku Touring för marknadsföring

Väståbolands stad för webbutveck-
ling

Visit Åland för produktionen och 
distributionen av en film om seg-
lingstävlingen Archipellago raid.

Alla organisationer har också haft 
medverkande i varandras grupper, 
för att största möjliga synergief-
fekter och geografiska spridning 
av den gemensamma kompetensen 
ska uppnås.
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Det ansvar som legat på lead 
partner i detta projekt har 
varit att leda projektgrup-
pens arbete, rapportera 
till styrgruppen och övriga 
intressenter hur arbetet 
fortskrider samt ansvara för 
sammanställning/styrning 
och rapportering av projek-
tets ekonomi och aktiviteter. 
För lead partners egen 
ekonomi/aktiviteter till Till-
växtverket och för projektet 
som helhet till “Central Bal-
tics development funds Joint 
Tecnical Secretariat” (JTS).

Det har också varit Lead 
Partners ansvar att:
• upphandla en projektledare
• anställa en ekonomisk 
förvaltare
• utse en styrgrupp
• bygga upp en projektor-
ganisation
• bygga kommunikation- och 
rapporteringprocesser.
• planera och genomföra 

styrgrupp och projektgrupp-
möten. 
• producera och publicera 
nyhetsbrev för projektets 
intressenter. 
• producera en interimsrap-
port och en slutrapport för 
JTS. 
• ansvara för projektets 
budget håller och om behov 
finns ansöka om budget-
förändringar. 
• samt att sätta ut den fram-
tida kursen för SI  genom att 
ta vara på projektets resul-
tat, finna roller och framtida 
ansvarsområden.

Resultatet
• Det genomfördes 18 styr-
gruppsmöten 
• ca 16 projektgruppsmöten. 
• ca 50 möten med projek-
tets övriga intressenter och 
påverkare.
• Det skrevs med denna 6 ny-
hetsbrev.
• togs fram två förslag på möj-
liga samarbetsavtal för projek-
tets framtid, varav det sista blev 

undertecknat av de medver-
kande turistorganisationer 19 
april 2012.
• det skrevs nio aktivitet/ekono-
miska rapporter till JTS
• det skrevs en interimsrapport 
och en slutrapport till JTS
• det skrevs två ändringsan-
sökningar relaterade till budget 
förändringar. Den första för att 
pengarna för webbutvecklingen 
var felbudgeterade och tog slut 
i Väståbolands del i projektet, 
den andra för att alokera en 
större budget för det sista cross 
border seminariet samt för att 
ökade personalomkostnader.
Projektet leddes i mål med alla  
uppsatta målsättningar upp-
nådda i juni 2012.

De största lärdomarna i rol-
len som Lead Partner var att 
vara noga med vilka regelverk 
som gäller i upphandlingar, då 
den första upphandlingen av 
projektledare underkänndes av 
Tillväxtverket, samt att i förar-
betet vara noga med att alla 
partners vill samma sak och om 
inte göra klara avgränsningar 
av ansvar.

Lead partners arbete 

Lednings och ekonomigruppen
• Mikael Larsson, Haninge kommun
• Pia Eklund, Haninge Kommun
• Tomas Björkroth, Haninge kommun

InSIght
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Budget och ekonomi

I BSI ingår 5 partners. Haninge kommun från Sverige, Öppen Skärgård från Sverige,  Ålands 
turistförbund  från Åland, Turku City Tourist Office från Finland och City of  Väståboland från 
Finland.
Haninge kommun som är Leadpartner ”LP” ansvarar för all kontakt, all rapportering och rek-
virerar pengar från EU/JTS.
Varje partner har sin egen budget med egna medfinansiärer. EU finansierar med 75% och 
medfinansiärer med 25%.

Haninge kommuns ”HK” 
finansiärer:
- Stockholms Läns Landsting 
– Tillväxt, miljö och region-
planering
- Länsstyrelsen i Stockholms 
län
- Nynäshamns kommun
- Norrtälje kommun
- Vaxholm kommun
- Haninge kommun

Öppen Skärgårds ”ÖS” finan-
siärer:
- Skärgårdsstiftelsen i Stock-
holms län
- Österåkers kommun
- Östhammars kommun
- Värmdö kommun
- Nacka kommun
- Tyresö kommun

Ålands turistförbunds ”VÅ”  
finansiärer:
- The Government of Åland

Turku City Tourist Office 
”TT” finansiärer:
- Region of Southwest Fin-
land
- Turku City Tourist Office

City of Väståbolands “CVÅ” 
finansiärer:
- City of Väståboland 

Den totala budgeten för projektet under de 4 åren är EUR 1.213.244,00, fördelat enligt föl-
jande:
Kontors och hyreskostnader 51.925
Personalkostnader   554.400
Resekostnader   119.650
Externa konsulter   179.030
Övriga kostnader   308.239

Fördelat på projektets partners: HK ÖS VÅ TT CVÅ
Kontors och hyreskostnader 0 14.400 23.125 14.400  0
Personalkostnader 79.200 158.400 158.400 110.880   47.520
Resekostnader 5.600 15.200 19.200 65.700  13.950
Externa konsulter 141.000 0 24.000 5.500 8.530
Övriga kostnader 1.080 9.760 139.247 158.152 0
SUMMA: 226.880 197.760 363.972 354.632  70.000

TOTALT: 1.213.244 EUR
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Under projektperioden har vi gjort 2 stycken budgetförändringar för att kunna använda 
projektbudgeten på bästa sätt för projektets syfte.
I april 2011 gjorde vi den första budgetändringsansökan och den motsvarade 3.87% av 
den totala budgeten (EUR 46.961). Alla partners var tvungna att flytta om pengar till 
ökade webkostnader.
I februari 2012 gjorde vi den andra och sista budgetändringsansökan och den motsva-
rade 2.54% av den totala budgeten (EUR 30.850). Alla partners behövde flytta om pengar 
för ökade personalkostnader och för genomförandet av det sista CBS – Cross Border 
Seminar.

Efter den andra budgetförändringen så såg budgeten ut så här:

Kontors och hyreskostnader  45.425
Personalkostnader    564.767
Resekostnader    75.802
Externa konsulter    223.441
Övriga kostnader    303.809

Totalt uppgår projektets redovisade kostnader till EUR 1.200.229,79 fördelat på:

Kontors och hyreskostnader 41.832,55 (kvar enl. budget 3592,45)
Personalkostnader   564.702,63 (kvar enl. budget 64,37)
Resekostnader   75.836,95 (kvar enl. budget -34,95)
Externa konsulter   219.832,87 (kvar enl. budget 3.608,13)
Övriga kostnader   298.024,79 (Kvar enl. budget 5.784,21)

Totalt så fanns det 13.014,21 EUR kvar i budgeten när projektet avslutades 30/6 2012. 
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Projektets aktiviteter

Genom projektet har vi har 
riktat in oss på att jobba på 
tre fronter:

Producenter
Detta genom att finna/lyfta 
fram samt skapa turist-
produkter tillsammans med 
lokala producenter. Detta 
har skett genom att vi åkt 
ut och besökt det lokala 
näringslivet och informerat 
om projektet samt undervi-
sat i exportmognad. Vi har 
också skapat en marknad-
sportal där näringen gra-
tis kan marknadsföra sina 
tjänster. Vi har också erbju-
dit näringen att medverka 
med material på de mässor 
vi deltagit vid. Vi har också 
lyft fram vissa produkter via 
vårt arbete med att skapa 
teman, för att lyfta fram det 
unika med området. Sist 
men inte minst har vi skapat 
möjligheter för näringen och 
andra aktörer att träffas på 
våra regionala seminarier 
samt på våra Cross Border 
seminarier. På dessa semi-
narier har produktskapande 
haft huvudprioritet.

Återförsäljare
Mycket kraft har lagts på att 
skapa goda relationer med 
utländska återförsäljare av 
turisttjänster. Då vi ansett att 
dessa är en nyckelfaktor till 
att lyckas som turistdestina-
tion.
Detta har skett genom att 
vi tagit med och presen-
terat våra producenters 
turisttjänster på mässor och 
workshops i Sverige, Fin-
land, Tyskland, Holland och 
Storbrittanien. När vi skapat 
kontakt och väckt intresse 
har vi bjudit in dem att 
besöka regionen för att visa 
produkterna i dess miljö och 
för att knyta an dessa kon-
takter med regionens lokala 
näringsliv.
Efter deras besök har de 
kontaktats ett flertal gånger 
för att hjälpa till med texter 
och bilder till deras katalog-
produktioner.

Media
Denna grupp har bearbetats 
på ett flertal sätt.
Genom pressreleaser har vi 
lyft fram vissa sektorer som 
har haft högt intresse för de-
ras läsare vid den tidpunkt de 
skickats ut, och där regionen 
har haft ett unikt erbjudande.
Det har också skapats kon-
takter via mässor och work-
shops, samt projektets part-
ners tidigare kontakter.
Vi har också bearbetat pres-
sen via anlitade Pr-byråer på 
målmarknaderna.
En annan kanal vi arbetat 
genom är organisationerna 
Visit Finland och Visit Swe-
den, som hjälpt oss med  
både kontakter och med med 
finansiering av pressresor till 
regionen.
Just pressresor till Scandina-
vian Islands är det vi upplevt 
mest framgångsrikt i detta 
projekt.

•
InSIght är ett nyhetsbrev från Branding Scandinavian Islands till projektets intressenter. 

Produktgruppen
• Anita Lundin, Visit Åland
• Magnus Alm, Öppen Skärgård
• Marika Andersson, Turku Touring
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Partnerna i BSI beslutade un-
der våren 2010 att jobba med 
gemensamma gränsöverskri-
dande seminarium i stället 
för de regionala produktut-
vecklingsseminarier som var 
planerade i ansökan. Anled-
ningen till detta beslut var att 
fokusera på ett gränsöverskri-
dande koncept snarare än yt-
terligare arbete med produk-
tutveckling i varje region.

Den regionala produktutveck-
lingen fanns redan i respektive 
turistorganisations ordinarie 
verksamhet.

Gränsöverskridande produk-
ter har definierats enligt 
temabaserat koncept. Vi har 
identifierat 11 olika teman 
och producerade marknads-
föringsmaterial för varje av 
dessa teman.

Vi har arrangerat ett antal 
regionala seminarier i syfte 
att utveckla produkter och för 
att förbättra kvaliteten och 
att utbilda för export.

Som ett resultat av de re-
gionala seminarier totalt 150 
produkter har identifierats 
som exportprodukter och 
producenterna har blivit part-
ners i Scandinavian Islands.

Vi har ett arrangerat totalt 
fyra olika transregionala 
seminarier i syfte att utveckla 
gränsöverskridande produk-
ter för export. Totalt 300 pro-
ducenter från SI-området har 
deltagit i de interregionala 
seminarier.

Vi har etablerat och utvecklat 
kontaktcenter för Scandina-
vian Islands i Stockholm, Åbo 
och Mariehamn.

InSIght
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Producenter

Produktgruppen
• Anita Lundin, Visit Åland
• Magnus Alm, Öppen Skärgård
• Marika Andersson, Turku Touring

InSIght är ett nyhetsbrev från Branding Scandinavian Islands till projektets intressenter. 

Hållbar turism har varit en 
viktig fråga vid utvecklingen 
av nya gränsöverskridande 
produkter. Material om 
hållbar turism har därmed 
producerats och uppdateras. 
På hemsidan har detta mate-
rial har gjorts tillgängligt för 
enskilda studier såväl som 
för kunder.

Efter flera möten med Visit 
Finland, Visit Sweden och 
Stockholm Visitors Board, 
har vi kommit överens om 
ett antal gemensamma ak-
tiviteter. Visit Finland, Visit 
Sweden och Stockholm Visi-
tors Board har samarbetat i 
marknadsföringsaktiviteter 
tillsammans med Scandina-
vian Islands.

En av de största vinsterna 
har varit att vi har etablerat 
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I N V E S T I N G  I N  Y O U R  F U T U R E

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Scandinavian Islands is for the fourth time gathering the 
Stockholm, Åland and Turku archipelago for a cross-border 
event. The seminar is planned for the 19th of April 2012 at 
Djurönäset Hotel and Convention Center in the archipelago 
of Stockholm. Over the past years we have been aiming to 
market and promote our region from different angles. Since 
we represent a unique destination, from a gastro-nomical 
point of view, we have chosen to put forward the theme of 
Gourmet at our forthcoming seminar. This will be a day 
filled with inspiration, knowledge and flavors. Scandinavian 
Islands should be discovered with all our senses!

Go your own way.
Choose quality and harmony.
Choose Scandinavian Islands.

Gastronomic
                                   www.scandinavianislands.com

Journey

Invitation to the archipelago event of 2012  
Scandinavian Islands Gastronomic Journey and Gourmet Dinner
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samarbeten mellan produ-
center inom Scandinavian 
Islands regionen. Producent-
er i skärgården har fått nya 
arenor att träffas, att lära och 
att hitta nya sätt och metoder 
för att samarbeta, producera, 
utveckla, marknadsföra sina 
produkter och tjänster.

Genom regionala och mel-
lanregionala seminarier har 
vi utvecklat exportkompe-
tens i skärgården regionen. 
Genom seminarierna har vi 
också utvecklat marknads-
föringskompetens.

Den nya temabaserade grän-
söverskridande marknads-
föringsmaterialet är en viktig 
del av projektet. Detta ma-
terial tillsammans med det 
nya nätverket och samarbete 
som startat inom skärgård-

InSIght är ett nyhetsbrev från Branding Scandinavian Islands till projektets intressenter. 

Exempel på teman

sregionen gör att vi kommer 
att vara konkurrenskraftiga 
långt in i framtiden.

Exempel på inbjudan till seminarie
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Exempel på inbjudan till seminarie

InSIght är ett nyhetsbrev från Branding Scandinavian Islands till projektets intressenter. 

Seminarie på Djurönäset

Seminarie i Nagu

Mässa i Nacka

Mässa i Helsingfors

Mässa på Djurönäset

InSIght
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För att öka kunskapen om destina-
tionen. har vi genomfört ett antal 
traditionella marknadsföringsak-
tiviteter på våra målmarknader. 
SI har ställt ut på resemässorna 
Vakantiebeurs (Nederländerna) 
och ITB (Tyskland) under 2010, 
2011 och 2012, World Travel Mar-
ket (UK) under 2010 och 2011 och 
Free resemässan i München år 
2011 och 2012., samt mässor, som 
Matka i Helsingfors och Allt för 
sjön i Stockholm. SI har också varit 
representerat vid olika workshops 
på målmarknaderna. Till mässor 
och workshops hade SI tagit fram 
flyers (på engelska och tyska), 
innehållande produktpaket och 
11 temabroschyrer som skapades 
tillsammans med produktgruppen. 

Vår webbplats www.scandinavian-
islands.com var också ett av de vik-
tigaste marknadsföringsverktygen. 
Genom dessa marknadsföring-
saktiviteter ökades kunskapen om 
SI som destination och kontakter 
knöts till internationell media, 
researrangörer och potentiella 
återförsäljare. Dessa kontakter 
samlades också i vårt gemensam-
ma CRM. Deltagandet på mässor 
och workshops gjorde  det också 

möjligt att ordna resor för press 
och återförsäljare till regionen.
Vi lyckades väl över förväntan med 
att ordna dessa resor. Målet var att 
ordna ett minimum av 11 pressre-
sor till regionen, med  55 delta-
gare. Vi lyckades skapa totalt 45 
pressbesök med 115 deltagare. 
Vi arrangerade sammanlagt 15  re-
sor för återförsäljare till regionen, 
med cirka 115 deltagare. Målet var 
minst 11 resor med 110 deltagare. I 
Tyskland hade vi också en PR-byrå 
som representerar Scandinavian 
Islands, vilket förklarar den större 
medial uppmärksamhet i Tyskland 
och också anledningen till att de 
flesta av våra pressbesök kom från 
just Tyskland. Varumärket och 
destinationen Scandinavian Islands 
fick utmärkt respons från allmän-
heten, media och bland resear-
rangörer, vilket bevisas genom 
till exempel skrivna artiklar och 
produkter i återförsäljares katalo-
ger. 
En av de mest värdefulla resul-
taten var att Scandinavian Islands 
lyckats få mycket uppmärksamhet 
i media och genom detta har också 
kunskapen om destinationen ökat. 
Endast genom PR-byrån kontrakt 
i Tyskland för 2010-2011 lyckades 
vi generera artiklar till ett reklam-

värde av 498 000 euro. Vi översteg 
också kvoten för artiklar där målet 
var 150.

Vi hade inte några liknande PR-
kontrakt i Storbritannien eller 
Nederländerna, därför har det varit 
svårt att mäta mediernas upp-
märksamhet i dessa länder.

Ett av de viktigaste målen för 
marknadsföringen var att få SI 
produkter i återförsäljare kata-
loger. Detta uppnåddes genom 
möten med researrangörer på 
mässor och workshops samt 
genom att bjuda in  researrangörer 
på resor till destinationen. 
Målet var att få in 10 återförsäljare 
kataloger. 
Detta mål uppnåddes och SI kan 
nu hittas i till exempel följande 
återförsäljare kataloger: 
• Sawadee, 
• Fintouring, 
• Rad und Reisen, 
• TUI Wolters Reisen, 
• BBI Resor, 
• Guild Resor och 
• Büro ScanBrit bara för att nämna 
några. 

Kopior av de kataloger/artiklar vi 
medverkar i finns att beställa från 
Haninge kommun. 

Återförsäljare & Media

Marknadsgruppen
• Lotta Bäck, Turku Touring 
• Annica Grönlund, Visit Åland 
• Karl-Erik Strand, Öppen Skärgård
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Vakantiebeurs, Utrecht Sweden Workshop, 
Stockholm

Look at Finland work-
shop, Turku

 Meet Finland workshop, 
Helsinki

 F.re.e. Leisure and 
Travel Fair, Munich

 WTM – World Travel 
Market, London

Matka Travel fair, Helsinki Three Countries 
Workshop, London

Workshop, Amsterdam

Vene, Helsinki Allt för sjön, Stock-
holm

REISE/CAMPING UR-
LAUB SMESSE, Essen

REISEN HANNOVER, Han-
nover

 ITB, Berlin REISEN HAMBURG, 
Hamburg

TUR, Göteborg

Henning Stünning & Thomas Wendt ( Ger-
many)
Wim T. Lammerts 
Roger Norum (UK)
Nordlandführer (Germany)
Ursula Wiegard
Heike Weichler / Welt am Sonntag
Birgit Weidt / Emotion
Joschua Hammer / New York Times Berlin
Martin Szech / Segeln und Ocean Magazin
Marcus Schlichting / freelancer kirjoittaa 
moniin vesiurheilulehtiin
Imke Feddersen Palstek / Technisches 
Magazin für Segler
Sebastian Asmus  / Welt am Sonntag, ber-
liner morgenpost
Sabine Pahlke-Grygier Sailing Journal
Ingrid Norbo / German Radio
Harald Steiner / Frilans
Buro Britain/Buro Scandinavia (Amsterdam, 
Holland)

ARCHIPELAGO RAID 2009 –
 DISTRIBUTION REPORT
TV
SKY TV - New Zealand
SunSports  FOX USA - USA
Money Channel - Romania
The Sailing Channel - Italy
The Sailing Channel - Middle East 
& North Africa
The Finnish Sports Channel – Ne-
lonen - Finland 
SKY Sports - UK
Yacht & Sail International - Pan 
Europe 
Fox Sports - Middle East, Turkey, 
Israel, Africa
SuperSport - Africa
America One- USA
TV2 Norway - Norway 
TV4 Sport - Sweden
Gillette World of Sport - 184 coun-
tries

Vi måste också betona att vi har ly-
ckats skapa ett mycket bra nätverk 
för framtida samarbeten. Vi deltog 
i flera mässor och workshops 
tillsammans med transportföretag 
som Tallink Silja och Viking Line 
samt de nationella turistbyråer och 
researrangörer. Inte att glömma 
samarbetet mellan projektpartners 
som har byggts upp genom åren. 
Detta skapade bra nätverk och 
möjliggör för projektpartnerna att 
skapa samarbetet även i framtiden. 
Att implementera Scandinavian 
Islands varumärke i alla projekt-
partners marknadsföringsmaterial 
(både print och internet) var också 
ett av de mål vi lyckats med mycket 
bra. 
Detta är också något som vi 
kommer att fortsätta med även  i 
framtiden. 
I mediasatsningen ingick även 
produktionen och distributionen av 
en film om seglingstävlingen Archi-
pellago Raid, som gick av stapeln 
17-22 augusti 2009.
Denna tävling/film visade på ett 
mycket attraktivt sätt upp hela 
skärgårdsområdet som inbergips i 
Scandinavian Islands.

Mottagandet av filmen var mycket 
uppskattande och ca. 200 miljoner 
människor fick möjligheten att se 
filmen.

NTV Sport - Turkey 
Trans World Sport - 160 Countries 

Air lines
SAS Airlines
British Airways
Emirates
Swissair 
Singapore Airlines
Vietnam Airlines
Etihad Airlinves

Web
Sail.TV  
YouTube  
DestopNews

De större mässor SI ställ ut på.

Exempel på press & återförsäljare vi haft 
på besök:
Martina Hildebrand Nürnberger Nach-
richten 
Eva Firzlaff radio journalist (MDR, RBB, 
WDR)
Dr. Wolfram Goertz Rheinische Post  
Karim Saab Märkische Allgemeine   
Jannes Schwarz General-Anzeiger 
Emil Hager ReiseBlick
Erich Ebenkofler Die Presse
Sascha Aumüller Der Standard 
Gerhard Steiner Kleine Zeitung 
Anke Benstem (Germany)
DM Film/Discover the North (Germany)
Walter Kreuzer/Fuldauer Zeitung (Germany)
Horst Grenz (Germany)
Judith Weibrecht/Radwelt (Germany)
BBC ”Coast” UK
Simon Brown (UK)
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Webb & sociala medier

Online närvaro och transparens.

Att dagligen aktivt utvidga varumär-
ket Scandinavian Islands nätverk 
online via hemsidan och våra Sociala 
Media kanaler är ett sätt i tiden att 
bekräfta regionens existens som 
varumärke och destination. 

Varje liten pusselbit i projektets 
marknadsförings samarbete är så 
viktig. Vi tar dagligen inom we-
butvecklingen för projektet små 
steg i rätt riktning då vi på vårt 
officiella twitterkonto www.twitter.
com/PureArchipelago får följare av 
twitteranvändare som t.ex. @svt, 
finska @YLE, @ITB_Berlin, och 
branschaktörer som @Visitsweden @
VisitSwedenDE @worldofislands @
wellComing med flera.

Syfte är helt enkelt att skapa positiv 
uppmärksamhet runt varumärket 
genom att förmedla värderingar och 
stora som små genuina händelser 
och kvalitéer unika för vår region. 
Som t.ex. det dragplåster Turku2011 
var ifjol, världens äldsta champagne 
på Åland är och förblir, och världens 
längsta bord, kungliga bröllop och 

ett Guinness World Records® i Nagu. 
Men även storytelling runt årliga 
återkommande fenomen, som att nu 
kommer våren igen till vår region, 
snart öppnar sommarcaféerna 
igen eller att nu finns uppdaterade 
turistkartor tillgängliga. Att online 
spegla traditionell marknadsförings-
verksamhet som produktnyheter, tu-
rismentreprenörsskap och inte minst 
varumärkets närvaro på resemässor i 
hela Europa är av största betydelse.

Att vi på ITB Berlin bör finnas på 
plats i person vid monterbordet 
för att personifiera destinationen 
och varumärket, och för personliga 
möten med partners är givet. Att i 
våra sociala nätverk prata om vad 
som händer på mässan och vilka 
seminarier vi tar del av statuerar våra 
värderingar och är lika givet. Våra 
inlägg uppdaterar även vårt nätverk 
med branschnyheter och personifi-
erar vår online identitet. Vi vill öka 
vår trovärdighet och väcka nyfiken-
het hos återförsäljare, researrangörer, 
press som slutkunder. Nyfikenhet 
som utvecklas till efterfrågan.

På internet finns i dags dato många 

goda råd att läsa om marknadsföring 
genom sociala medier. Det talas även 
ofta om att det finns få branscher 
som är så gynnade av användningen 
av sociala medier i marknadsföring 
som turismbranschen. På ITB 2012 
tog vi del av föredraget “Behöver 
min destination en APP? Och om 
så är fallet, vilken?” av Christoph 
Schotter. Där sades att 88% av alla 
som söker ett nytt besöksmål vill 
veta andra människors åsikter om 
besöksmålet. Och man uppmanade 
och rekommenderar därför starkt 
turismproducenter att göra det lätt 
för, och uppmuntra sina kunder 
att vid sitt fysiska besök i regionen 
“checka in” och skriva recensioner 
via välbeprövade online nättjänster 
som TripAdvisor och geopositioner-
ings-applikationer som foursquare.
com, facebook places, locc.us m.fl. 

Att alla aktörer tänker på att dra 
sitt strå till onlinestacken i en logisk 
process av myrsteg som gynnar den 
enskilde producenten lika mycket 
som det gynnar regionen är väsen-
tligt. För varje enskild besökare som 
vi lyckas förmedla en lyckad upplev-
else åt, sprider den glädjen i sin tur.

Webbgruppen
• Anita Lundin, Visit Åland
• Magnus Alm, Öppen Skärgård
• Matilda Åberg, Väståboland

InSIght är ett nyhetsbrev från Branding Scandinavian Islands till projektets intressenter. 
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www.twitter.com/PureArchipelago
www.facebook.com/PureArchipelago
www.flickr.com/scandinavianislands
www.youtube.com/scandinavianislands
www.vimeo.com/scandinavianislands
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Projektet har hanterats av fem 
organisationer:

Lead Partner:
Haninge municipality, Sweden

Projekt Partners:
Öppen Skärgård, Sweden
Visit Åland, Åland
Turku Touring, Finland
City of Pargas, Finland 
Projektgruppen har varit uppdelad 

i olika ansvarsområden och haft 
följande sammansättning:

Ledningsgruppen
Mikael Larsson Haninge kommun
Pia Eklund, Haninge Kommun 

Marknadsgruppen
Lotta Bäck, Turku Touring  
Annica Grönlund, Visit Åland 
Karl-Erik Strand, Öppen Skärgård

Webbgruppen
Matilda Åberg, Väståboland

Produktgruppen
Anita Lundin, Visit Åland
Magnus Alm, Öppen Skärgård
Marika Andersson, Turku Touring

Under projekttiden har också 
följande personer medverkat i 
projektgruppen:
Jana Lemberg Visit Åland
Lena Souminen Turku Touring
Hanele Gladh Öppen Skärgård
Erika Persson Visit Åland
Karin Voltaire Öppen Skärgård
Tomas Björkroth Haninge Kommun

Styrgruppen har genom projektet 
haft följande representanter:
Martin Ragnar, Haninge kommun, 
ordförande
Karl-Erik Strand, Öppen Skärgård
Terese Flöjt, Mariehamns stad
Annica Jansson, Visit Åland
Lars Berlin, Värmdö kommun

Gisela Norén, Destination Roslagen 
Anne-Marget Niemi, Turku Touring
Niclas Gestranius, Väståbolands 
stad
Erik Josephson, Haninge kommun
Bisse Alm Öppen Skärgård
Bo Lindholm Väståbolands stad

InSIght är ett nyhetsbrev från Branding Scandinavian Islands till projektets intressenter. 
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För mer information kontakta

Mikael Larsson, Projektledare
mikael.larsson@scandinavianislands.com

Anita Lundin, Visit Åland
AnitaL@visitaland.com

Annica Grönlund, Visit Åland
Annica.Gronlund@visitaland.com

Karl-Erik Strand
karl-erik@strandvoltaire.se

Lotta Bäck, Turku Touring
lotta.back@turku.fi

Magnus Alm
magnus@oppenskargard.se

Marika Andersson
marika.s.andersson@turku.fi

Matilda Åberg
matilda.aberg@scandinavianislands.com

Pia Eklund
pia.eklund@haninge.se

Besök också vår hemsida:
www.scandinavianislands.com
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Projekt Flagship project inom EUs Östersjöstrategi 
(LS 1306 – 0833) 

- slutredovisning 
 

 

Sammanfattning för kontorets hemsida 
 

Projekt drevs under sommaren och hösten 2013 av Landsorts Sjö- och MiljöCentrum 

(LSMC) tillsammans med aktörer från tre andra länder. Projektet syftade till att få fram 

en ansökan om sk såddmedel från EU för att bygga ett sk EU Flagship ”Attract tourism to 

coastal areas”. 

 

Deltagarna var LSMC Landsort (lead partner), Hansa Sail Rostock, Karlskrona Marin-

museum, NGO Halulaev (Hiiumaa/ Estland), Gdansk Maritime Museum samt organisa- 

tionen Hansan (Lübeck/Visby). Gruppen arbetade i möten och via Internet fram en idé-

skiss enligt det format som lagts fast av EU Seed Money Facility i Rostock. Utgångs-

punkten var en skiss som Landsort hade presenterat våren 2013 vid ett intressentmöte i 

Schwerin, under ledning av EUs Priority Area Coordinator (även Landsorts reskostnad 

för det mötet finansierades av SLL). 

 

Det primära målet att få fram en projektskiss och en framgångsrik ansökan uppfylldes. 

Den 23 januari i år fattade Seed Money Facility beslut om att bevilja projektet såddmedel 

på sammantaget ca 400 000 kr för att gruppen, under Landsorts/LSMCs ledning, under 

2014 ska forma ett sammanhållet flaggskeppsförslag med angiven inriktning.   

Projektet har genomförts planenligt. Utfallet kom att bli något under budget, därför att 

anslagen resebudget från Svenska Institutet inte kom att behöva utnyttjas fullt ut. 
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     Mariehamn 28.1.2014 
 
Till Stockholms läns landsting 
 

REDOVISNING över beviljat SKÄRGÅRDSSTÖD år 2013 
Beslut nr S 13/2013 
 
 
Bidragsmottagare 
 Nordiska Skärgårdssamarbetet 
 c/o Kumlinge kommun 
 AX-22820 KUMLINGE 
             Besöksadress: 
 Norragatan 13 b 
 AX-22100 MARIEHAMN 
 
 Samarbetschef Ester Miiros, tel. +358 40 1580 555 
 
Genomförande 

Under 2013 undertecknade det gränsregionala skärgårdssamarbetet ett nytt avtal mellan 
följande aktiva partners: Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län, 
Länsstyrelsen i Uppsala län, Ålands skärgårdskommuner, Egentliga Finlands förbund och 
Nylands förbund samt Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finland och i 
Nyland. Skärgårdssamarbetet fick också nya stadgar, vilket underlättade för en tydlig 
verksamhet.  
 
Skärgårdssamarbetet arbetade under året med att sammanföra intressenter för i första 
hand kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom följande aktuella områden: 

 
1. Skärgårdens näringsliv och entreprenörskap 

Vi arrangerade ett seminarium om Demografi och besöksnäring i anslutning till 
Rådsmötet 14 mars i Stockholm. 
Medverkande presentatörer: Johanna Roto från Nordregio, Annika Weckman från 
Utvecklingsbolaget Posintra i Borgå, Mina Westerholm, värdinna på Strandhagen B&B 
och ordförande för föreningen Strandverk i Östra Nyland, Erika Rosander om 
destinationsutveckling i Stockholms skärgård, Hugo Olofsson från Lidö värdshus (blev 
sjuk och kunde inte delta), VD Mikael Kraft och hotellchef Jana Lemberg från 
Havsvidden, ett unikt koncept på Åland 
Deltagare ca: 25 
 
Under hösten arrangerades ett nordiskt fiskeriseminarium 3-4 september på Åland 
med ca 50 deltagare. Här hänvisar jag till den bifogade seminariedokumentationen, 
som utförligt presenterar de många föredragshållarna i text och bild samt med övrigt 
material och utvärdering. 
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Seminariet stöddes av Nordiska ministerrådet. I dokumentationen framgår även att 
Landstinget är en av Skärgårdssamarbetets parter (och finansiärer). 
 

2. Främja en hållbar välfärdsutveckling och positiv demografisk utveckling 
Skärgården som region har en minskande befolkning och har sina egna demografiska 
utmaningar (t ex ofta ett kvinnounderskott).  
Skärgårdssamarbetet arrangerade tillsammans med projektägarna  för Young Voices 
och Ålands landskapsregering ett barn- och ungdomsseminarium den 15 april i 
Mariehamn för att lyfta frågor om barns och ungas delaktighet och medbestämmande. 
Bland föreläsarna fanns även arkitekt Tiina Holmberg som involverar barn och unga i 
sina uppdrag. Genom workshops och gruppsamtal skedde ett aktivt utbyte av verktyg 
och erfarenheter. Även detta seminarium ville deltagarna ha en uppföljning på. 
Deltagare ca: 40. 
 
Det årligen återkommande men frivilligt arrangerade och ambulerande 
Skärgårdskvinnoseminariet gick i år av stapeln i Estland, i tidigare svenskbygder runt 
Ormsö och Nuckö 26-29 september. Deltagare var runt 60 kvinnor från regionerna runt 
Östersjön. Detta seminarium har Skärgårdssamarbetet stött under många år. Så även 
detta år med 3000 €. 
 

3. Främja natur, kultur och turism 
Det här temat går igen i verksamheter som presenteras under de övriga rubrikerna. 
Skärgårdssamarbetet har också genom samarbetschefens och styrelsens aktiviteter 
främjat utbyte och nätverkande genom att delta i olika träffar, konferenser och forum. 
 

4. Bidra till en i bred mening hållbar utveckling med särskilt fokus på marin miljö 
Skärgårdssamarbetet åtog sig 2010 att vara delfinansiärer till Central Baltic-projektet 
Green Islands. Sammanlagt handlade det om 32 000 € under perioden 2010-2013.  
Finansieringen på ca 10 000 € genomfördes under året genom att använda tidigare 
överskott, och projektet avslutades i höst med ett seminarium i Stockholm. Projektet 
har lyft många frågor om miljö, vatten och avlopp samt energi. 

 
Resultat  

Nordiska skärgårdssamarbetet genomförde ambitiöst och med små medel det som 
planerades i verksamhetsplanen under år 2013. De seminarier som arrangerades stärkte 
samarbetet och breddade nätverken inom skärgårdsregionerna. Det skedde ett uttalat 
kunskapsutbyte, och mångfalden och den mångsidiga belysningen av olika frågor 
uppskattades.  
Det planerade Matchmaking-tillfället för projektaktörer och -intressenter genomfördes 
inte, eftersom arbetet med EU:s nya programperiod drog ut på tiden. Det blir istället under 
våren 2014. 
 
Skärgårdssamarbetet beviljades under hösten ånyo status som Nordiska ministerrådets 
gränskommitté för åren 2014-2016, vilket även kommer att medföra en basfinansiering,  
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som ökar möjligheterna att främja samarbete och utbyte. Ett gemensamt hav och en 
gemensam historia gör att vi har liknande utmaningar, och vi vinner på att hitta 
gemensamma lösningar och genom att lära av varandra. 
 

Ekonomiskt utfall 
Nordiska skärgårdssamarbetets inkomster bestod under året av medlemsavgifter, 
sammanlagt 57 000 €, varav Landstingets andel varit 11 000 €. Därtill kom ett bidrag 
från Nordiska ministerrådet för arrangerandet av fiskeriseminariet och ett ännu icke 
inbetalt stöd för Green Islands om 32 000 DKK. 
 
Det preliminära bokslutet visar på ett litet plus (se bilaga). Den största kostnaden har 
utgjorts av arvoden till samarbetschefen och övriga experttjänster, resor och 
seminariearrangemang samt över 10 000 € till projektet Green Islands. 
 
Det slutgiltiga bokslutet, verksamhetsberättelsen och övriga dokument behandlas på 
Rådsmötet 2 april 2014 på Åland som arrangeras i anslutning till ett av 
Skärgårdssamarbetets aktuella teman under 2014, nämligen närproducerad mat, 
småskalig livsmedelsproduktion och förädling, i samarbete med GastroÅland.  
Dessa dokument kommer då att finnas hos råds- och styrelsemedlemmarna. 
 
 
 
Högaktningsfullt 
 
 
Ester Miiros 
NORDISKA SKÄRGÅRDSSAMARBETET 
Samarbetschef 
Tel. +358 40 1580 555 
E-post: info@skargardssamarbetet.org  

mailto:info@skargardssamarbetet.org


Sammanfattning  

Förstudien ”Skärgård i samverkan för en stärkt besöksnäring hela 

året” 

Diarienummer LS 1112-1607 

 
Åtta skärgårdskommuner – Haninge, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Södertälje, Vaxholm, Värmdö och 

Österåker – tog i december 2011 tillsammans med Stockholms stad, Länsstyrelsen i Stockholms län, 

Stockholms läns landsting, Waxholmsbolaget, Skärgårdsstiftelsen, Öppen Skärgård och SIKO, beslut 

om att genomföra en studie avseende förutsättningar, gemensamma mål och prioriteringar för en 

utveckling av destinationen Stockholms skärgård. 

 

Arbetet har syftat till en stärkt samsyn, ökad samverkan och att utvärdera förutsättningarna för 

besöksnäringens fortsatta utveckling i skärgården. Förstudien har omfattat nulägesanalys och 

inventering av pågående projekt, satsningar och utvecklingsplaner. Flera undersökningar bland 

besökare i skärgården och i Stockholm har gjorts, och ny fakta och statistik har tagits fram. 

Utifrån en samsyn om att Stockholms skärgård omfattar såväl kuststräckan med dess tätorter som 

skärgårdsöar visar en genomförd ekonomisk analys (Grufman Reje 2012) att omsättningen i 

turismrelaterade näringar i Stockholms skärgård – inom de kommuner som ingått i arbetet – år 2011 

uppgick till cirka 4 miljarder kronor. Antalet anställda, räknat i årsverken, var samtidigt drygt 3 000. 

Naturligtvis blir siffrorna lägre när det definierade området blir mindre – exempelvis om skärgårdens 

öar studeras särskilt. 

 

Analyser av regionens inkvarteringsstatistik bekräftar att Stockholms skärgård brottas med en 

påtagligt komprimerad sommarsäsong. Beläggningen på skärgårdens hotell, stugor och vandrarhem är 

starkt koncentrerad till mitten av sommaren. Konferensanläggningar och kursgårdar har en jämnare 

fördelning av gästnätter, men även där finns perioder som skulle behöva stärkas.  

 

De besökarundersökningar som gjorts visar att skärgården är ett känt och uppskattat besöksmål. Så 

gott som alla besökare som varit ute är mycket nöjda med sin upplevelse och är beredda att 

rekommendera ett skärgårdsbesök för vänner och bekanta. Projektets parter är också eniga om att det 

finns stora möjligheter att driva utvecklingen vidare. För att nå framgång behöver fokus ligga på: 

  

o Stärkt samverkan mellan skärgård och storstad 

o Aktivt arbete för att förlänga och skapa nya besökssäsonger 

o Insatser för en hållbar utveckling 

Parterna är överens om att den verkliga kraften i utvecklingen finns i en ökad samverkan mellan 

skärgård och storstad, liksom i samverkan mellan aktörerna inom skärgårdsregionen. Parterna behöver 

i detta avseende finna roller och ansvarsfördelning sinsemellan och fortsätta arbetet med att söka 

samordningsvinster i områden som är både svåra och resurskrävande att driva själva. Det handlar om 

bland annat marknads- och målgruppsanalyser, marknadsföring, utvecklad tillgänglighet, stödjande 

infrastruktur som VA och bredband, värdskaps- och kompetensfrågor, fakta och statistik liksom 

möjliga vägar att finansiera fortsatt utveckling. 

 



Ett stort steg för en sådan fortsatt samverkan är det beslut som tagits att gå vidare med en satsning på 

destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader inom ramen för det 

nationella utvecklingsprogram som Tillväxtverket genomför fram till 2015. I detta arbete kommer en 

lång rad av de utvecklingsområden som lyfts fram i förstudien att adresseras. 

 

 

Erika Rosander, projektledare, mars 2013. 



Sammanfattning av projektet Visualisering av Dalarö Skeppsvraksområde 

Diarienummer: LS 1403-0267 

 

Projektets syfte har varit att förmedla kunskap om de skeppsvrak som finns inom Dalarö 
Skeppsvraksområde genom att producera filmer om respektive vrak (7 st) samt om Dalarö skans. 
Filmerna är baserade på manus skrivet av författaren Herman Lindqvist.  

Manus översattes till engelska och filmerna producerades på både svenska och engelska och visas nu 
på de vrakutfärder som erbjuds från Dalarö och Utö. 

Filmerna inkluderar bild- och filmmaterial från Statens Maritima museer samt rekvisita från 
Vasamuseet. Vissa delar i filmerna är också dramatiserade genom skådespel. 

Vrakutfärderna har skapat ett helt nytt samarbete mellan en rad aktörer på Dalarö och Utö och 
bidrar till att öka antal besökare till södra skärgården. Vraken som visas är världsunika och Dalarö 
Skeppsvraksområde är världens första maritima kulturreservat.  

Dalarö Skeppsvraksområde invigdes med pompa och ståt den 17 maj 2014 och då hade också 
vrakutfärderna premiär. 
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