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För att få en ökad förståelse till varför vi gör detta examensarbete har vi valt att i 
INLEDNINGEN ta upp bakgrund, problemformulering, syfte, arbetsmetod, avgränsning, 
uppsatsens roll samt tidsplan. Nedan beskrivs även underifrånperspektivet som utgör 
grunden för vårt examensarbete, där vi intervjuat boende på Hasselö och Sladö. Vi anser 
att det är viktigt att inkludera öborna redan från början i planeringen då det faktiskt är för  
dem vi planerar. 
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INLEDNING 
Vår övergripande frågeställning i examensarbete är, hur ska skärgården 
kunna leva vidare och bli en attraktiv boendemiljö? Med en levande skärgård 
menar vi en plats där det finns en bofast befolkning som kan livnära sig 
på de traditionella näringarna som jordbruk, skogsbruk och fiske, vilka 
är nödvändiga för att bevara kulturlandskapet. Nya verksamheter bör 
också utvecklas vid sidan av de traditionella näringarna som 
kompletterar dessa. Det är även viktigt att skapa en skärgård som håller 
i generation efter generation, därför bör man eftersträva att människor, 
djur och natur lever i balans för att skapa en långsiktigt hållbar 
utveckling av skärgården. För att underlätta livet i skärgården bör 
kommunala och statliga myndigheter främja dessa intressen och ge sitt 
stöd för att förverkliga dessa mål.  
 

BAKGRUND 
Hasselö och Sladö ligger i området som kallas Mellanskärgården 
utanför Västervik och Loftahammar. Björkö, Långö, Rågö, Smågö, 
Solidö samt Torrön är några av de största öarna i regionen. Hasselö är 
den största av öarna i Mellanskärgården och tillsammans med Sladö 
sträcker den sig nio kilometer från norr till söder. Öarna förbinds med 
den fem meter långa Sundsbron och den gamla kanalen har åter igen 
öppnats upp för mindre båtar och kanoter. Vegetationen på både 
Hasselö och Sladö är variationsrik med öppna ängsmarker på Sladö 
och storskog på Hasselö. Här finns även klippformationer och 
spontana stränder. Mellanskärgården är en glesbygdsskärgård som har 
drabbats hårt av utflyttning under de senaste decennierna. Idag bor inte 
många yngre familjer på öarna, men däremot är det många 
nypensionerade som väljer att flytta ut till lugnet och närheten till 
naturen.1 

                                                
1 Västerviks Mellanskärgårds hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.flundra.com/. [läst 2005-05-30] 
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PROBLEMFORMULERING 
Hasselö och Sladö ingår i en glesbygdsskärgård som har drabbats hårt 
av avfolkning under de senaste decennierna. Problemen är bland annat 
att det inte finns tillräckligt med bostäder samt den begränsade 
möjligheten att livnära sig på öarna och de bristande 
kommunikationerna. Vår övergripande frågeställning blir därför; hur 
ska skärgården kunna leva vidare och bli en attraktiv boendemiljö? 
 
Ytterligare en situation som har uppstått de senaste åren är Östersjöns 
förorenade hav. Sladö är ett naturreservat och ingår i Natura 2000 
vilket gör det viktigt att ta hänsyn till detta i projektarbetet samt 
problematiken med strandskydd och bygglov. Det är viktigt att även ta 
hänsyn till den omgivande skärgården samt fastlandet såsom Västervik 
och Loftahammar, då öarna är beroende av dessa. Ytterligare en viktig 
punkt att tänka på är de stödbidrag och program som kan nyttjas för 
att utveckla skärgården. 

 
SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att utforma en plan på hur skärgården 
ska utvecklas för att den ska kunna leva vidare. Detta ska utmynna i en 
utvecklingsplan med riktlinjer för bebyggelsens utformning.   
 

ARBETSMETOD 
Examensarbetet bygger på ett underifrånperspektiv där öbornas åsikter 
vägs in i planeringen men där vår kompetens slutligen avgör planens 
utformning. I vårt arbete har vi därför valt att intervjua öborna utifrån 
en kvalitativ intervju. Intervjun utgår från ett vanligt samtal i en 
vardaglig situation där vi som intervjuare inte styr 
undersökningspersonerna i någon riktning, utan låter dem själva 
påverka samtalets utveckling. Vi har endast gjort upp ramar för att vara 
säker på att få svar på alla frågor. Vi använder oss av en SWOT-analys 

samt en helhetsanalys för att analysera intervjuerna. SWOT (strengths, 
weaknesses, opportunities, threats), står för styrkor, svagheter, 
möjligheter samt hot och det är dessa intervjuaren utgår ifrån. En 
helhetsanalys innebär att intervjuaren ser till helheten i intervjuerna och 
sedan sätter in dessa i ett sammanhang. Analysen består av tre faser 
varav den första innebär att intervjuaren väljer ut teman eller 
problemområden som han/hon sedan bearbetar. I den andra fasen 
formuleras de frågeställningar som intervjuaren arbetar vidare med. I 
den sista och tredje fasen görs en systematisk analys av intervjuerna där 
intervjuaren utgår från de frågeställningar han/hon gjort. 
 
Inventeringen av öarna består av husens karaktär och uppbyggnad, 
kommunikationer samt landskapsinventering. Vi har även studerat 
olika fallstudier i andra skärgårdar runt om i Sverige för att kunna finna 
bra exempel som kan appliceras på Hasselö och Sladö samt för att 
undvika dåliga exempel. De fallstudier som vi har använt oss av är 
Dyrön i Tjörns kommun, Kosteröarna i Strömstads kommun och 
Blekinge skärgård. Litteraturstudier kommer även att göras. Vi kommer 
med hjälp av ett nollalternativ visa vad som händer med Hasselö och 
Sladö om ingenting görs samt vilka konsekvenser planförslagen får för 
öarnas framtid. Eftersom vi är två som utför examensarbetet har vi valt 
att fördela arbetet genom att göra egna analyser av intervjuerna samt 
dela upp de ovan nämnda fallstudierna och på egen hand studera dessa. 
Vi har även utfört individuella förslag på olika områden på Hasselö 
som Brändaskog/Stegelholmen och Norra Solvik (Ann-Mari Lopez) 
respektive Södra Solvik, Gravik och Haga Slätt (Matilda Wirebro). Vi 
har också gjort ett gemensamt förslag över Hasselö Sand.   
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AVGRÄNSNING 
Vårt examensarbete begränsas främst till de två öarna Hasselö och 
Sladö i Västerviks skärgård samt kringliggande öar i Mellanskärgården. 
 
UPPSATSENS ROLL 
Vårt examensarbete vänder sig främst till de boende på Hasselö och 
Sladö, där examensarbetet ska skapa förutsättningar för öborna och 
underlätta utvecklingen på öarna. Uppsatsen ska även fungera som ett 
underlag för kommunen och länsstyrelsen. Detta arbete kommer även 
att vara till nytta i ett större projekt, Baltic Balance, som Kalmar 
länsstyrelse är delaktig i. Baltic Balance inkluderar länderna kring 
Östersjön och deras utveckling av skärgården.  
 
TIDSPLAN 
Vi påbörjade examensarbetet med två möten i juni månad år 2005, där 
det första mötet var en träff med representanter från Västerviks 
kommun, länsstyrelsen i Kalmar län samt ordföranden från Hasselö 
och Sladö byalag. Det andra mötet var ett informationsmöte som hölls 
för öborna, om länsstyrelsens arbete för en levande skärgård. I juli 
fortsatte vårt arbete för att under två veckor utföra intervjuer på 
Hasselö och Sladö, eftersom öarna är som mest befolkade under den 
perioden. Vi fortsatte sedan vårt arbete i början av september år 2005.  
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UNDERIFRÅNPERSPEKTIVET 
Utgångspunkten i vårt examensarbete har varit att använda oss av ett 
underifrånperspektiv. Med detta menas att vi väger in öbornas åsikter i 
förstadiet av arbetet för att sedan kunna använda oss av dessa i 
planprocessen. Vi har intervjuat ett antal öbor, närmare bestämt 49 
stycken. Vi anser att det är mycket viktig att ta del av människors 
kunskaper och åsikter i planeringen, då det är dessa vi planerar för.    
 
Underifrånperspektivet innebär att enskilda insatser styrs utifrån de 
behov och önskemål som de boende har, samt att de boende själva får 
vara med och påverka arbetet. Underifrånperspektivet innebär att lokal 
förankring ska ske, att en boendedialog måste föras och att brukaren 
ska sättas i centrum, i detta fall öborna.2   
 
Det är viktigt att vara rädd om de eldsjälar som finns på Hasselö och 
Sladö.  Betydelsefulla aktörer för öarnas utveckling är bland annat 
föreningsråd, boenderåd och referensgrupper. Möjlighet finns att 
införa medborgarpaneler eller medborgarråd som skulle kunna bestå av 
personer som själva bor i området. De bör vara representativa för de 
boende men samtidigt ska urvalet ske slumpmässigt. De som deltar bör 
få någon sorts ersättning och det är viktigt att de representerar endast 
sig själva. Syftet med ett medborgarråd är att det ska vara ett 
diskussionsforum, där de boende ska ha en rådgivande roll och även 
kunna påverka beslutsfattandet. Kommunerna bör också införa 
sakpolitiska arbetsgrupper, där de boende som är intresserade av en 
särskild fråga ska ingå. Det kan handla om frågor som att hitta 
kompletterande näringar, lösa bostadsfrågan eller skapa bättre 
kommunikationer. Deltagarna bör gå med frivilligt och ha en 
rådgivande funktion.3              

                                                
2 Edström Nina och Plisch Emil. (2005) En känsla av delaktighet, En studie av underifrånperspektivet i 
Storstadssatsningen, Elanders. s. 18.   
3 Edström Nina och Plisch Emil. (2005) En känsla av delaktighet, En studie av underifrånperspektivet i 
Storstadssatsningen, Utgångspunkter och resultat, Elanders.  

Slutligen vill vi påpeka att det är viktigt att informera människor om 
vad de deltar i och vad det kan leda till. Därför är det viktigt med 
information till invånarna hur planeringsprocessen går till för att de ska 
förstå vikten av deras åsikter och synpunkter. Det är även viktigt att 
informera om vad underifrånperspektivet innebär både för tjänstemän 
och politiker samt medborgare och att denna arbetsmetod synliggörs. 
Tjänstemän och politiker måste få kunskap om hur medborgarnas 
åsikter ska tas till vara på bästa sätt för att uppnå bästa resultat. 
Samtidigt är det viktigt att medborgarna som underifrånperspektivet 
utgår ifrån representerar de genomsnittliga invånarna för att få ett så 
rättvist resultat som möjligt. 
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För att få en bild av hur omgivningen ser ut kring Hasselö och Sladö har vi valt att i 
avsnittet MELLANSKÄRGÅRDEN beskriva några av de intilliggande öarna samt de närmst  
belägna största orterna på fastlandet, Västervik och Loftahammar. 
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MELLANSKÄRGÅRDEN 
För att få en förståelse för hur omgivningen ser ut i förhållande till 
Hasselö och Sladö har vi valt att beskriva hur det ser ut på 
omkringliggande öar i Mellanskärgården. Dessa öar är de största 
intilliggande öarna närmast Hasselö och Sladö. Det är inte endast på 
Hasselö och Sladö som det förekommer engagemang som leder till 
projekt och aktiviteter, utan detta pågår även på andra öar runt om i 
Mellanskärgården vilket bidrar till en levande skärgård.  
 
Björkö 
Björkö har varit bebott sedan 1600-talet. Ön har en yta på 300 hektar 
och cirka elva bofasta och besöks av cirka 90 sommargäster varje år. 
Björkö är en levande skärgårdsö där man bedriver skärgårdsjordbruk, 
skogsbruk, snickeri och turistverksamhet. På Björkö finns även 
möjligheter till bad och friluftsliv. Företag som bedrivs på ön är Björkö 
Gård, Molander båttransport och Byggnadssnickare Kristian Molander. 
För att underlätta ett friluftsliv för allmänheten samt bevara öns öppna 
marker och aktiva jordbruk blev Björkö ett naturreservat år 1980.4 På 
Björkö finns möjlighet att ”Bo på lantgård” i skärgårdsmiljö samt 
möjlighet till jakttursim. Här finns även möjlighet att fiska i ett nästintill 
orört vatten eftersom Björkös vatten inte ingår i det fria 
handredskapsfisket. På Björkö finns även bastu för uthyrning och man 
kan även få guidade turer i naturreservatet.5  
 
 
 
 
 
 
                                                
4Västerviks Mellanskärgårds hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.flundra.com/. [läst 2005-09-10] 
5 Västerviks Mellanskärgårds hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.flundra.com/. [läst 2005-09-10] 
 

 
 
 
 
Långö 
Långö är en mycket långsmal ö och har en yta på 36 hektar med endast 
två bofasta. Ön befolkades först i början på 1800-talet. Näringar som 

 Omkringliggande öar i Mellanskärgården 
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bedrivs på ön är energikonsult, fastighetsförvaltning och svävartrafik. 
För att kunna ta sig fram i skärgården vintertid då isen har lagt sig finns 
sedan vintern år 2002 en svävare i beställningstrafik på Långö. Denna 
kompletterar den kommunägda svävaren som främst kör linjetrafik.6   
 
Smågö 
Smågö ligger mellan Hasselö och Björkö, där det idag bor sex bofasta. 
Här finns fraktfärjan Ambjörn, en pråm som kan ta upp till 40 ton av 
exempelvis byggmaterial, djur, grus, betong eller vagnar. Den kan också 
utföra brygg- och muddringsjobb. Det finns planer på att hyra ut 
stugor i mindre skala, med temat ”Bo på Lantgård”. Näringar på ön är 
skogsbruk, jordbruk, fiske och transporter.7  
 
Rågö 
Rågö är cirka 200 hektar stor och har under de senaste 50 åren varit 
obefolkad. Ön ägs av Naturvårdsverket och är ett naturreservat. År 
2000 påbörjades ett samarbete mellan Naturvårdsverket, länsstyrelsen i 
Kalmar Län, Kalmar Museum samt Västerviks kommun. Samarbetet 
har utmynnat i ett projekt som har till syfte att projektera och etablera 
en besöksanläggning genom att renovera och bygga ut en befintlig 
bebyggelse på Rågö.8  
 
Solidö 
Solidö omfattar cirka 63 hektar med två bofasta och cirka 20 
sommargäster. Näringar som bedrivs på ön är jordbruk, fiske och 
transporter. Idag finns betesdjur som håller landskapet på ön öppet. 
Jordbruket sköts av Bengt Andersson som även kör skärgårdstaxin, 

                                                
6 Västerviks Mellanskärgårds hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.flundra.com/. [läst 2005-09-10] 
7 Västerviks Mellanskärgårds hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.flundra.com/. [läst 2005-09-10] 
8 Västerviks Mellanskärgårds hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.flundra.com/. [läst 2005-09-10] 

Sandra af Solidö, som fungerar som Mellanskärgårdens kombinerade 
post- och kommunalbåt.9  
 
Torrön 
Torrön ligger nära Hasselö och Sladö där endast ett smalt sund skiljer 
dem åt. Ön har en yta på 65 hektar och en befolkning på två personer 
och ett 30-tal sommargäster. Centralpunkten på Torrön är Torrön-byn 
som ligger på öns norra del, som endast befolkas av sommargäster 
under sommarmånaderna. Den enda näring som bedrivs på Torrön är 
besöksnäring. På ön anordnas olika aktiviteter under 
sommarmånaderna som bland annat fiskecamp och 
stjärnkocksfestival.10  
  
 
 

 
 

                                                
9 Västerviks Mellanskärgårds hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.flundra.com/. [läst 2005-09-10] 
10 Västerviks Mellanskärgårds hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.flundra.com/. [läst 2005-09-10] 
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CENTRALORTER  
Västervik och Loftahammar är de närmsta största städerna på 
fastlandet till Hasselö och Sladö, vilket gör att arbetspendling är 
möjligt. Dessa städer är av stor betydelse för Hasselö- och Sladöbor då 
där finns ett växande näringsliv som kan möjliggöra arbetstillfällen. 
Arbetstillfällena kan även bidra till en ökad befolkning på öarna i 
skärgården.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Västervik 
Västervik är en skärgårdsstad som lever upp på sommaren med sol och 
bad, restauranger och uteserveringar. Västervik är mest känd som 
Visstaden där Visfestivalen hålls varje år. Västerviks kommun är 
beläget i norra Kalmar län i Småland och besår av tätorterna Västervik, 
Gamleby, Ankarsrum, Överum, Gunnebo samt Loftahammar. 
Västerviks kommun är till ytan södra Sveriges största kommun och har 
cirka 36 000 invånare. Västervik är en gammal hamnstad och känd för 
Tjust skärgård som är nästan 5 000 öar stor. De största arbetsgivarna i 
kommunen är bland annat Ankarsrum Industries AB, (elmotorer, 
Electrolux hushållsassistent), Gunnebo AB, (fästelement, spik, kätting, 
lyftanordningar), Överums Bruk, (plogar), Elfa Sweden AB, 
(inredningssystem), Slip Naxos AB, (slipskivor, slipband, slippapper), 
Akzo Nobel Nippon Paint AB, (färg), Lanstinget i Kalmar län och 
Västerviks kommun.11   
 
Västerviks kommun vill skapa förutsättningar för att få en så bra 
tillväxt som möjligt och har därför en väl utbyggd gymnasieskola, 
tillgång till eftergymnasial utbildning, bra infrastruktur och 
kommunikationer, attraktiva boende- och etableringsmöjligheter samt 
hög servicegrad till näringsliv och människor som vill flytta till 
kommunen.12 Tillverkningsindustrin håller på att minska som istället 
ersätts med nya områden och företag. Den industriella kompetensen 
finns fortfarande kvar med utvecklingsinriktade och satsande företag. 
Samtidigt dyker nya profilområden upp där industriell kompetens, 
service samt tjänster har en stor betydelse. Västerviks kommun har en 
stor styrka i framtiden då man förknippar den med hav, kust och 
skärgård. Profilområdena beskrivs som bland annat industrikommunen 
som kan förädla och utveckla nya idéer, sjöstaden Västervik med 

                                                
11 Västerviks kommuns hemsida. [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.vastervik.se/  Arbete 
Näringsliv/Om kommunen. [läst 2005-10-13] 
12 Västerviks kommuns hemsida. [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.vastervik.se/  Arbete Näringsliv.  
[läst 2005-10-13] Karta över Västervik och Loftahammar, Bildkälla: http://www.eniro.se/ 
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strävan att bli Östersjöns centrum för högkvalitativa aktiviteter och 
upplevelser. Båttillverkning, marin service, marina tjänster, 
besöksnäring, sjöfart, boende, handel och events är betydelsefulla 
faktorer. Visstaden Västervik med strävan att bli nationellt centrum för 
visan, 100 % bredbandstäckning samt utveckling av nya 
samhällstjänster med IT som hjälp. Läget till Baltikum med den 
kortaste transporttiden kan bli en fördel när handels- och affärsutbytet 
ökar mellan Skandinavien och de forna öststaterna. Ett nytt länssjukhus 
kommer att skapa nya arbetstillfällen med cirka 1 500 anställda.13 De 
som bor på den västra sidan av Hasselö har cirka 30 minuters resväg till 
Skeppsbrokajen i Västervik och cirka 20 minuter till Gränsö kanal, 
detta kan möjliggöra arbetspendling.             
 
Loftahammar 
I Loftahammar bor det drygt 1000 invånare på vintern och på 
sommaren ökar befolkningen till 20 000. Staden har bra tillgång utav 
skolor, service, industri, hantverk och handel trots sitt ringa 
invånarantal. Loftahammars utveckling bygger på det egna folkets 
initiativ och att bygden har bra förutsättningar för att ge arbete och 
livskvalitet eftersom staden omges av natur och hav.14 De som bor på 
den östra sidan av Hasselö har cirka 10-20 minuters resväg med båt in 
till Loftahammar, vilket kan möjliggöra arbetspendling.             
 
 

                                                
13 Västerviks kommuns hemsida. [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.vastervik.se/  Arbete 
Näringsliv/Om Västerviks näringsliv. [läst 2005-10-13] 
14 Tjust hemsida. [Elektronisk]: Tillgänglig; http://tjust.auderis.se/loftahammar/index.htm [läst 2005-10-
13] 


