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1. Introduktion 
 

Vad är det som gör Åstol så unikt? Varför väljer människor att bo på Åstol hela eller delar av 
året? Varför väljer människor att besöka Åstol? På Åstol finns de som bor året runt, de som är 
deltidsboende, personer som hyr under kortare eller längre tid, de som besöker ön med båt 
eller gästar ön över dagen. Därför behöver frågor om Åstols dragningskraft besvaras ur olika 
gruppers perspektiv och olika behov behöver tillgodoses. Samtidigt är det så att dessa 
gruppers skilda behov står i relation till varandra och till stor del är gemensamma.   
 
Under åren 2019-2020 genomför Västra Götalandsregionen Maritim Service & Besöksnäring, 
en satsning som inbegriper 7 havs- eller sjönära platser och Åstol är en av dem. Projektets 
syfte är att skapa synergieffekter mellan besöksnäring och lokal samhällsservice på ett sådant 
sätt att förutsättningarna för ett året-runt-levande samhälle stärks.  
 
På Åstol finns starka krafter som på olika sätt arbetar för en levande ö. Dessa krafter behöver 
samordnas och struktureras för att uppnå största möjliga effekt. Det är i dagens läge viktigare 
än någonsin eftersom antal boende på Åstol minskar. Hur kan det skapas ökat mervärde till att 
bo på eller ofta besöka Åstol? Hur kan det skapas förutsättningar för att de som väljer att bo 
större eller mindre delar av året på ön, även fortsättningsvis kan åtnjuta en fungerande 
samhällsservice i form av till exempel året-runt-öppen butik och färja som går en gång i 
timmen?  
 
I satsningen Maritim Service och Besöksnäring ingår att skapa handlingsplaner för olika 
platser i Västsverige. Handlingsplanen för Åstol ska bilda underlag för ett fortsatt arbete på 
Åstol och är relaterad till FN:s globala mål inom Agenda 2030. I arbetet eftersträvas att de 
boende på Åstol är inkluderade i ett gemensamt framtida projekt som präglas av delaktighet 
för alla boende och hållbar utveckling både miljömässigt, kulturellt och ekonomiskt för ön. 
Inom projektet Maritim service- och besöksnäring har därför denna intervjuundersökning 
genomförts med olika grupper som vistas på Åstol. Genom att undersöka hur människor som 
har kopplingar till Åstol, kan det skapas en mer enhetlig bild av vad Åstol är och hur det är att 
på olika sätt leva på ön. Förhoppningen med studien har varit att skapa utrymme för att 
undersöka och analysera den utvecklingspotential Åstol har, i synnerhet när det handlar om att 
bibehålla och förstärka öns försörjningsmöjligheter, samt öns förmåga att tillgodose de behov 
som permanent boende och deltidsboende har. Utifrån intervjuerna går det bland annat att 
utläsa;  
 

∼ för att förstärka, utveckla och bibehålla Åstol måste avbefolkning motverkas  
∼ faciliteter och samverkansaktiviteter stärkas  
∼ Åstols själ och kultur bibehållas och utvecklas  
∼ att i en värld av förändring ta hänsyn till vad Åstol har varit, vad Åstol är och vad 

Åstol kan bli  
 
 
2. Bakgrund 
 

2.1 Beskrivning av Åstol 
 
Under hösten 2019 och början av våren 2020 genomförde projektgruppen en insamling av 
statistik för att kunna identifiera och göra en analys av synergieffekter mellan samhällsservice 
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och besöksnäring. En del av underlaget har hämtats ur SCB’s lokalekonomiska analys av 
Åstol som område, resten har undersökts och samlats in av projektgruppen.   
 
Åstol är en ö utanför Tjörns sydspets som har 180 året-runt-boende. Hälften av dess 173 hus 
bebos av deltidsboende. Deltidsboende bor i snitt 80 dagar per år på Åstol och står för hälften 
av omsättningen i handelsboden samt för en betydande del av färjans passagerare, och utgör 
därför en viktig resurs för Åstols förutsättningar att vara ett levande samhälle. Tillsammans 
utgör alla boende på Åstol cirka 500 personer. På sommaren ökar den mängd människor som 
vistas på ön med minst det dubbla. Kurvan för de som bor hela året på Åstol är dock 
nedåtgående. År 2009 var det 216 personer och 2019 var det 180 personer (85 av dessa var 
över 65 år).  
 
Om antalet året-runt-boende fortsätter att minska i samma takt som nu kommer Åstol år 2035 
bebos av cirka 95 personer. Då har året-runt-boendet minskat med 44%. Samtidigt har då 
antalet deltidsboende ökat med motsvarande siffra men samhällsservicen kommer att vara 
hotad. Den samhällsservice som mest värnas om på Åstol är handelsboden och färjan. Åstol 
har en mycket viktig handelsbod. Den skulle enligt ovanstående scenario förmodligen bara ha 
öppet på sommaren. Samma förhållande råder för färjan Hakefjord. Idag står de resande från 
Åstol för 45 % av färjans passagerare. Den turtäthet som finns idag skulle påverkas mycket 
negativt vid ett minskat antal året-runt-boende (Göthe, Bohlin & Magnusson, 2020).  
 
Vidare, enligt vastsverige.com (2020), Södra Bohusläns hemsida, definieras Åstol utifrån den 
unika miljö Åstol har. Vita trähus, karga klippor, vackra vyer, bilfritt och sjöbodar. Åstol 
ligger mellan Tjörn och Marstrand på den bohuslänska kusten. För att ta sig dit går färjan från 
Rönnäng, och via Tjörnekalv, Dyrön och Åstol. Då ön är bilfri parkeras bilen på Rönnäng. I 
mitten av 1700-talet, på grund av de stora sillperioderna, började Åstol befolkas. Åstol blev 
då en viktig fiskeindustri, vilket var den bärande näringen för samhället. Som mest, när 
samhället växte, var det över 500 heltidsboende på Åstol. Som mest fanns det 20 stora 
ståltrålare som hade Åstol som hemmahamn. Under 1970-talet flyttade många från ön, när 
fisket minskade. Nya flyttade in som deltidsboende (vastsverige.com, 2020), och 2015 blev 
Åstol en småort istället för en tätort, då folkmängden minskat till under 200 personer 
(Wikipedia, 2020).  
 
Studien ”Regional hållbar utveckling – en studie av öarna Dyrön och Åstol inom Tjörns 
kommun” (2010) av International Institute for Industrial Environmental Economics belyser ett 
hållbart ö-liv närmare. I rapporten diskuteras hur de olika öarna präglas av olika värden och 
att möjligheter och hinder ser annorlunda ut för de olika öarna och borde därför 
marknadsföras eller kommuniceras på olika sätt då. I rapporten läggs fokus på Åstol som en ö 
med ett kreativt lugn och att det är det som borde prägla hur ön kommuniceras. Kyrkans 
betydelse skulle kunna öppna för aktiviteter såsom bröllop, dop, konfirmation och 
lägerveckor. Ytterligare en aspekt är hållbar utveckling och hur öns förutsättningar i 
utgångsläget uppmuntrar för att kommunicera ett samhälle med ett starkt miljötänkande, inte 
minst då ön är bilfri.  
 
2.2 Landsbygd vs storstad  

 
I enlighet med Agenda 2030 bör och måste småorter och landsbygder vara inkluderade i 
landet, vara motståndskraftiga och hållbara. I Mål 11 står till exempel att städer och 
bosättningar ska göras ”inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara”. Artikel 11a 
belyser vidare vikten av att ”Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga 
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kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att 
stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen.”. En hållbar framtid, enligt 
Agenda 2030, innebär utveckling både ur miljösynpunkt men också i att stärka och arbeta för 
att småorter ska få stöd för att behålla och utveckla god service som möjliggör heltidsboende 
(Globala målen, 2020).  
 
Åstol har länge räknats som en tätort. Enligt ”Hela Sverige ska leva”, en balansrapport från 
2018 som ämnar att undersöka balansen mellan land och stad, definieras landsbygd på olika 
sett beroende på vilka som definierar den. Landsbygdsutveckling och urbanisering är inte 
nödvändigtvis motpoler, utan snarare något som i framtiden kommer gynna varandras 
överlevnad. Tätort definieras som en ort med minst 200 invånare och en småort definieras 
som en ort med 50-199 invånare. En centralort definieras som en ort som har stor betydelse 
för närområdet gällande tjänster, vilket innebär att kommuners utsträckning i mångt och 
mycket definierats utifrån centralorten. Stad definieras som en ort med över 10 000 invånare, 
medan en storstad definieras som en ort med 200 000 invånare (FNs definition är betydligt 
större, 5-10 miljoner invånare). FN och Sverige definierar landsbygd versus stad med andra 
ord på olika sätt. Då FN utgår från hela världen räknas endast Stockholm, Göteborg och 
Malmö som storstäder (urbana agglomerationer), vilket innebär att enligt deras definition 
skulle 75,8 % av Sveriges population räknas som landsbygd. Enligt Sveriges egen definition 
skulle 25 % av Sveriges population räknas som landsbygd. Om man istället använder 
flerdelade definitioner anses majoriteten av Sveriges invånare varken bo i landsbygd eller i 
stad, utan i mindre orter.  
 
Om frågan ställs direkt till invånarna själva, utan att berätta om dessa definitioner, definierar 
35 % av Sveriges befolkning sig som att bo på landsbygden. Landsortsbor definierar sig också 
som mer nöjda med sitt boende än andra grupper. Om man studerar huruvida Sverige 
urbaniserar i snabbare takt än andra länder går det att se det utifrån två komponenter; om 
människor flyttar från landsbygd till stad, eller om stadsbefolkningen ökar snabbare än 
landsbygd. Enligt den första komponenten så urbaniseras Sverige inte alls, men enligt den 
andra komponenten så urbaniseras Sverige. Det är alltså av vikt att förstå att 1) de flesta 
flyttar från storstaden, 2) många drömmer om ett liv på landet och 3) landsbygdsbor är mest 
nöjda med sitt boende.. Samma undersökning visar att var tredje svensk helst skulle vilja bo 
på landsbygden, men det är bara två av tio som gör det idag. Ungefär tre av tio uppger 
familjesituation och för höga kostnader som hinder för att flytta någon annanstans (Hela 
Sverige ska leva, 2018). 
 
Urbanisering används ofta som en förklaringsmodell till de problem som finns i landsbygder, 
till exempel att landsbygder får mindre kommersiell service och välfärd, att skolor läggs ned, 
att bredbandsutbyggnaden går långsamt. Samtidigt finns det egentligen ett större samband 
mellan urbanisering i städerna och de problem som uppstår till följd av den, som bostadsbrist, 
segregation och miljöproblem. Naturligtvis finns det många problem att lösa i landsbygder, 
men de kan inte hänvisas till enbart urbaniseringen i sig utan handlar i mångt och mycket om 
satsningar och prioriteringar (Hela Sverige ska leva, 2018). 
 
I VG-regionens kunskapsöversikt ”Hållbar platsutveckling” diskuteras ytterligare om hur 
landsbygd bör och kan utvecklas. Exempelvis finns det risk för en större åldrande befolkning 
då det är främst pensionärer som efter arbetslivet flyttar till mindre samhällen. En 
återflyttning av pensionärer och allt fler delårsboende kan enligt Know och Mayer (2013, 12) 
leda till en ökning av de socioekonomiska skillnaderna. Fortsättningsvis hävdar de i 
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översikten att god service är mycket viktigt för att göra småorter mer attraktiva för olika 
socioekonomiska grupper, med olika livsförhållanden (Björling et.al, 2018).  
 
3. Metod 
 
3.1 Urval 
 
Urvalet genomfördes dels utifrån tillgänglighet och dels utifrån frivillig intresseanmälan. 
Information och intresseanmälan att delta lades ut på lokal social media och som anslag på 
olika platser på ön. I studien har 64 olika personer deltagit. Eftersom studien syfte var att 
täcka olika gruppers behov baserades urvalet på fem grupper: 16 Året-runt-boende, 8 stycken 
Deltidsboende, 6 stycken Turister (vistelse under flera dagar eller veckovis) och ca 34 stycken 
Gästhamnsbesökare och Dagsbesökare. För Året-runt-boende och Deltidsboende finns ett 
urval också av företagare som driver en verksamhet på ön. De ovan nämnda siffrorna är inte 
definitiva eftersom en del åretruntboende hade någon i hushållet som var deltidsboende och 
tvärtom. Det var också en del av urvalet som tidigare varit deltidsboende som senare blivit 
åretruntboende. I urvalet fanns också flera personer som driver företag på ön men ingår i ovan 
nämnda antal deltagare.  
 
3.2 Design  
 
Intervjuguidens temaområden formulerades utifrån den handlingsplan som framarbetats av 
Åstols projektgrupp på uppdrag från Martim Service och Besöksnäring. Temaområdena 
diskuterades också inom projektgruppen. Fyra viktiga komponenter trädde fram; boende (att 
Åstol ska överleva som året-runt-samhälle), samverkan (föreningar, företag, församlingar och 
andra verksamheter), kulturarvets utveckling (hur Åstols själ och kulturarv definieras) samt 
marknadsföring/kommunikation (skapa en enhetlig bild utåt av hur invånarna på Åstol 
definierar ön och hur inflyttning främjas). Strukturen arbetades därefter fram utifrån att 
studien syfte att besvara frågor kring Bakgrund (berätta om dig själv; kön, ålder, form av 
boenden, familjeförhållanden), Varför (vistas du här), Vad (är ön för dig, Åstols själ), Hur 
(vill du att öns framtid ska se ut). Utifrån denna struktur formulerades 6 temaområden och 
under var och en av dessa en övergripande fråga samt tillhörande hjälpfrågor. Hjälpfrågor 
ställdes endast vid behov för att föra intervjun framåt mot studiens syfte. Temaområdena 
fastställdes till: Bakgrund, Åstol och jag, Åstol som hem, Åstol i praktiken, Åstols själ samt 
Åstols framtid. 
 
3.3 Genomförande  
 
Alla intervjuer var semistrukturerade för att öppna upp för oväntade svar och för att 
möjliggöra att alla intervjupersoner fick fördjupa sig i de frågor som upplevdes viktigast. 
Vidare valdes ostrukturerade intervjuer bort av anledningen att intervjuprocessen skulle ha en 
struktur som höll sig till temat och syftet för rapporten. Av största vikt var att fokusera allas 
synpunkter, undvika att vinkla åsikter och ha ett öppet förhållningssätt under intervjuerna. Så 
mycket utrymme som möjligt gavs för att diskutera de ämnen som intervjupersonen var mest 
intresserade av och som de ville betona (Widerberg, 2002). Eftersom de olika grupperna hade 
varierande möjligheter till intervjuförfarande har intervjuer med året-runt-boende, 
deltidsboende och turister genomförts face to face, via telefon eller mail. Intervjuerna med 
båthamnsgäster och dagsbesökare genomfördes via papper och penna för att förenkla 
insamlingen av materialet. Även denna form av undersökning var kvalitativ, men skapade 
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något kortare svar. För de som deltog i intervjuerna med papper och penna erbjöds en gratis 
glass i affären för de som lämnade in materialet i densamma.  
 
3.4 Sammanställning 
 
Alla intervjuer transkriberades ord för ord. Analysprocessen var inspirerad av 
fenomenografisk och tematisk metod. För att sammanställa resultatet av intervjuerna, 
användes temastrukturen som utgångpunkt. Varför, vad och hur är således grundpelarna för 
hur sammanställningens upplägg har konstruerats. Under bearbetningen av materialet från 
intervjuerna, användes projektets handlingsplan och målbild som mall för att förstå vad som 
är viktigast att ta upp från materialet. Utöver det fokuserades oväntade svar, svar som har en 
påverkan på syftet men som eventuellt inte fanns med i handlingsplanens målbild från början. 
Med detta i åtanke började materialet organiseras utifrån enskilda utsagor i förhållande till ett 
större sammanhang. Därefter separerades mindre väsentligt material från relevant material. I 
skrivprocessen strukturerades innehållet efter teman och intervjuerna sammankopplades 
genom att hitta likheter och olikheter (Punch, 2014).  
 
4. Resultat  
 
Vad är Åstol för olika grupper på ön, och vad finns det egentligen för olika grupper på ön? 
Inför intervjuprocessen delades deltagarna in i fem grupper: heltidsboende, deltidsboende, 
återkommande turister/stannar länge än en dag, dagsturister och gästhamnsbesökare. Utifrån 
dessa grupper går det naturligtvis att utläsa en del skillnader, men huruvida detta påverkas 
mest av vår initiala kategorisering eller om det är andra faktorer som spelar roll, går inte att 
fastställa. Det är emellertid tydligt att synen på Åstol för någon som vistats där under en dag 
har en betydligt mer okomplicerad bild av vad ön har för dragningskraft och vilka hinder och 
möjligheter som finns. Det går inga skarpa linjer i uppfattningar mellan heltidsboende och 
delttidsboende. Det är också så att det finns en hel del skillnader inom varje grupp. Alla inom 
kategorin ”heltidsboende” har inte alltid samma syn i vad som bör förbättras, hur mycket som 
bör förbättras eller i  synen på hur Åstol fungerar just nu. Oavsett så har likheterna varit 
större. På grund av att andra bakgrundsvariabler verkar ha minst lika stor inverkan på synen 
på Åstol och Åstols framtid kommer inte grupperingen som använts i urvalet alltid appliceras 
eller jämföras i sammanställningen, då den under en del teman har mindre betydelse. Istället 
kommer variabler som är av vikt inom varje kategori fokuseras.  
 
4.1 Uppfattningen av Åstol  
 
4.1.1 Uppleva Åstol 
 
”Att det är så unikt tyst. Och det där när man kommer lite sent på sommaren och kan gå ut på 
balkongen och se varje stjärna (...) Och så ska man vara ute mycket oavsett väder och vind. 
Känna in det som är så unikt. Att man verkligen är en klippa i havet.” 
 
Vad som borde upplevas på Åstol, enligt Åstols invånare, skiljer sig mellan grupper och 
individer, men överensstämmer också till stor del. Å ena sidan läggs mycket fokus på lugnet 
och att känna in natur och värme; att Åstols fantastiska miljö endast kan förstås om man 
stannar några dagar. Det är när lugnet infinner sig som Åstol visar sin vackraste sida. Å andra 
sidan finns det olika resurser på ön, som skapar en känsla av lugn men också möjlighet till 
aktivitet. Enligt många deltidsboende, turister och vissa heltidsboende spelar sol och bad stor 
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roll, samt restaurangen, caféet och närliggande öars service. Lugnet är för de allra flesta 
intervjudeltagare den viktigaste delen av vad som bör upplevas, medan de andra faciliteterna 
är en viktig del för att möjliggöra känslan av lugn.  
 
Något som de flesta heltidsboende är eniga om är att service är viktigt både för besöksnäring 
men också för permanentboende. Detta innebär i första hand butik, café, restaurang, 
postombud, systembolagsombud, apoteksombud, hamnverksamheten och galleriet i Röda 
stugan. Många är av uppfattningen att Åstol inte bör göras mer attraktivt för turister, utan att 
fokus ska ligga på tjänster som gynnar dem som bor på ön heltid och deltid, vilket också i 
slutänden skulle gynna turister. Det viktigaste, enligt många, är att Åstol inte 
kommersialiseras, utan att äktheten i upplevelsen av Åstol måste bevaras. Trots att denna 
önskan finns hos de flesta invånare på ön, så krävs det enligt de flesta att Åstol har turism på 
sommaren. Turismen ska emellertid inte utvecklas kommersiellt, utan i relation till vad Åstol 
är och dess kulturarv.  
 
Vidare, om fokus istället läggs på dagsturister och gästhamnsgäster, ställdes frågan vad de 
skulle göra när under sin vistelse på Åstol. Det går att utläsa att det som heltidsboende och 
deltidsboende betonar som viktigt att uppleva på Åstol, inte på alla sätt är jämställt med vad 
turister faktiskt gör när de kommer till ön. Efter att ha analyserat svaren från de skriftliga 
intervjuerna, visar resultatet att det finns tre huvudsakliga anledningar till att turister väljer att 
åka till Åstol; *) utforska öns speciella natur genom promenader, *) njuta av den service som 
finns (restaurang, lekplats, café, krabb-bryggan, utegym osv.) samt *) av praktiska skäl såsom 
vänta ut oväder, handla mat, duscha och vila ut. Nyttan av att turister kommer till ön för 
service och verksamheter på ön, uttrycktes som betydelsfullt. Ungefär hälften av de svarande 
valde Åstol eftersom de tidigare varit på öar där inte samma bekvämligheter fanns och 
därmed kunde Åstols hamn tillhandahålla vila, matinköp och väntan på att oväder ska 
försvinna. Den andra halvan skrev ofta en kombination av att utforska ön och uppleva service 
och verksamheter såsom restaurang eller café. Att ”strosa runt” och ”känna in naturen” var 
alltså för dem inte en motpol till att uppleva andra saker på ön.  
 
4.1.2 Åstols själ  
 
”För mig är det väldigt mycket att bo mitt i havet och årsskiftningar och att man har allting 
omkring sig, att man är en del av det. Det tycker jag är helt underbart. Men sen är det 
människorna naturligtvis, alltså de som har bott här i flera generationer och deras historia 
och vad det en gång har varit. Men att leva mitt i de här årstidsväxlingarna, man får ju 
anpassa sig till det på nåt annat sätt än i stan. Och det gör ju också att man lever mycket 
närmre. Så det tycker jag att det gör det väldigt speciellt faktiskt.”  
 
Att vara nära naturen, lugnet och människorna är tre återkommande begrepp som används för 
att beskriva Åstols själ och dragningskraft. Oavsett bakgrundsvariabler eller initiala 
grupperingar i urvalet så är något av dessa tre benämningar dominerande. Bland deltids- och 
heltidboende går det att utläsa att människorna, sammanhangen och lugnet är de viktigaste 
delarna, medan den unika naturen betyder mer för turister. Utöver detta är en viktig del i 
förståelsen av resten av resultatet att beroende på hur intervjupersonerna definierar Åstols själ 
och dragningskraft finns vissa likheter i hur de svarat på andra frågor gällande Åstols framtid, 
service och verksamheter. Det innebär att Åstols själ i mångt och mycket lägger grunden till 
hur människor ser på Åstol och därmed hur olika individer vill se att Åstol utvecklas i 
framtiden. För att illustrera detta behöver beskrivningarna sättas i sammanhang, där 
förståelsen för den enhetliga, gemensamma bilden av Åstol blir till. Det finns skillnader 
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mellan grupper i frågan, men nedan kommer fokus läggas på vad som enar människor på 
Åstol, oavsett om de bor på ön deltid, heltid eller om de är turister.  
 
Sammanhang, människor och vänlighet är en tydlig aspekt i varför intervjupersonerna vill 
vistas på Åstol, och är det som skapar Åstols själ. Även om denna del definieras tydligast 
bland heltidsboende och deltidsboende, går det att förstå betydelsen av människor och 
vänlighet bland turister också. Många turister lockas till Åstol baserat på att de känner någon 
på ön, och de som återkommer pratar mycket om lättheten i att träffa människor, att enas i en 
gemenskap och att en stämning av vänlighet från öns invånare. En deltidsboende förklarar 
Åstols själ såhär: 
 
”Först och främst är det lugnet och att det är en bilfri ö och så. Ja, det är härliga dagar 
härute. Man skuttar runt i flipflop och tar det lugnt och gör sånt som, pysslar med hus och 
sånt som vi tycker om. Men sen är det väldigt mycket samhället i sig som jag upplever 
speciellt, nu mer än någonsin upplever jag det. Den starka liksom, man hälsar på varandra, 
man tar sig tid och prata med varandra som man inte gör i stan liksom. Utan här umgås man 
liksom över generationsgränserna och det är helt underbart.” 
 
Lugn och avslappning är alltså en viktig del i Åstols själ och dragningskraft. Flera illustrerar 
flytten till Åstol som en flykt från ett hektiskt liv. Andra har varit deltidsboende och påminns 
varje gång de kommer till Åstol av känslan av lugn när de kliver av färjan. Även turister 
menar att ön känns som en stressfri zon, där det är de tillåts vila. Lugnet som många beskriver 
vilar så stadigt hos människor att service och aktiviteter är av mindre värde när öns själ 
diskuteras. Aktiviteter kan göra sommaren till en roligare plats, men lugnet som ön omsluts av 
gör att behovet av aktiviteter minskar. Majoriteten menar att lugnet botar rastlöshet, vilket i 
sin tur botar behovet av konstanta intryck och händelser.  
 
Den tredje komponenten, nämligen den unika naturen, är av stor betydelse. Att Åstol är en 
liten ö med karga klippor, tät husbebyggelse mitt i havet är unikt beskriver samtliga som 
visats på ön i olika former. Turister menar att öns själ är arkitekturen, den idylliska miljön, 
bebyggelsen, det pittoreska, havet, fina gränder, den speciella hamnen och ljudet av 
fiskmåsar. De berättar också om att det utsatta läget skapar en kultur av ödmjukhet, samt öns 
litenhet skapar begränsningar som i sin tur symboliserar lugnet. Turisterna kopplar tätt ihop 
naturen till lugnet, människorna, mat från havet och fiskekulturen och många menar att allt 
känns sammankopplat i en harmoni. Naturen och omgivningarna har inte samma fokus för 
heltidsboende och deltidsboende, men visar samma tendenser  att sammankoppla naturen med 
samhällskulturen, lugnet, Åstols historia och kulturarv.  
 
Många som bott på Åstol länge, både som deltidsboende och heltidsboende, lägger vikt vid 
Åstols kulturarv som i grunden har påverkat vad Åstols själ är idag. Med kulturarv menas det 
gamla fiskesamhället, kyrkans betydelse och öns arkitektur och uppbyggnad. 
Kulturvandringen som sker på Åstol tas upp i flera av intervjuerna, för att där går att lära om 
Åstol och Åstols historia. Även turister, som vistats mer än en dag, visar intresse för 
kulturarvet. Deras fokus ligger mer på nyfikenhet och det exotiska med hur Åstol har sett ut 
och byggts upp. I majoriteten av intervjuerna, speciellt heltid och deltid, anses det gamla 
kulturarvet, normer, regler, fiskesamhället och kyrkan påverka hur kulturen på Åstol 
manifesteras idag. En farhåga som uttrycks är att ju fler som flyttar till Åstol, utan någon typ 
av koppling och förståelse av hur Åstol fungerar och hur Åstol har sett ut, kan göra att Åstols 
inre kraft uppbyggd av solidaritet, respekt och hjälpsamhet riskerar att försvinna.  
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4.2 Service och resurser  
 
”Bara det faktum att vi bor på en ö sätter ju upp en del hinder, men det är ju hela tiden en 
balans. Visst, det hade varit bekvämt att köra bil till huset, men det faktum att det är en bilfri 
ö. Så är det med allting, bara när man ska ha över grejer men på nåt sätt så uppskattar jag 
Åstol som det är så mycket så jag ser det inte som ett problem. (...) Och allt det här hänger ju 
ihop. Har vi ingen restaurang med alkoholtillstånd, det får man tycka vad man vill om, då 
kommer vi inte ha den beläggningen i gästhamnen för då är det många gästbåtar som inte vill 
komma hit. Och har vi inte gästhamnen då får ju inte affären den toppen på sommarn som gör 
att han överlever på vintern, och det gäller även caféet. Allting hänger ihop, så faller en så 
faller det andra också.” 
 
4.2.1 Möjligheter 
 
Majoriteten av permanentboende, deltidsboende och turister är mycket nöjda med vad Åstol 
tillhandahåller. Affären, restaurangen, caféet, badplatser, färja och galleriet i Röda stugan är 
mer än vad många förväntar sig att en så pass liten ö skulle klara av att erbjuda. Det är flera 
som diskuterar utvecklingspotential inom alla verksamheter, men menar i slutänden att det 
som finns är mer än tillräckligt.  
 
Vad som upprätthåller den goda service som Åstol är de flesta eniga om; samarbete, 
engagemang och hjälpsamhet. Då det finns en risk att någon verksamhet faller, väljer många 
att lägga resurser, både i tid och pengar, för att hjälpa och stötta Åstols verksamheter. Många 
betonar hur viktigt det är att handla i affären, medan andra engagerar sig i caféet. Det är 
många som startar verksamheter utan att förvänta sig vinst och engagerar sig ideellt i 
föreningslivet. Kulturen av att hjälpa och stötta varandra bygger en stark grund för att 
verksamheter och service ska kunna leva vidare. En av intervjupersonerna säger: 
 
”Det är påtagligt att om det ska det funka härute, om det ska hända något, så måste man 
jobba ihop. Det tycker jag man märker med skolan också, när man börjar prata om och lägga 
ner nånting, nej då är det protestlistor och människor formerar sig väldigt snabbt.” 
 
Det är alltså inte endast uppbyggnad av nya tjänster som är av betydelse. När det är något som 
påverkar någon på ön formerar sig människor och kämpar tillsammans mot den kraft som 
försöker motverka Åstols utveckling.  
 
4.2.2 Hinder 
 
Det finns en del hinder gällande service och resurser på Åstol enligt deltagarna. Det är 
emellertid rädslan för att det som i nuläget tillhandahålls kommer försvinna som är det största 
hindret. Färjan, affären, caféet, restaurangen, postombud, systembolagsombud och 
apoteksombud anses mycket viktigt för Åstols framtid och för att gynna ett levande samhälle. 
Det är många som upplever ett stort ansvar att upprätthålla alla resurser och verksamheter, på 
grund av risken att förlora det. Utöver det finns det några huvudsakliga hinder som tagits upp, 
varav ett betonas av samtliga. Dessa tre hinder är: parkering, kollektivtrafik och träffpunkter.   
 
”Jag tycker ett av de största hindren att vara på Åstol är det här med parkeringsplatser. Det 
är jättejobbigt och det gör också att man mentalt på nåt sätt inte orkar åka dit för man vet 
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aldrig om man får parkering, man måste åka ganska långt innan färjan går då, eftersom man 
inte vet om man får vid ishallen eller närmre i Stansvik och sådär.” 
 
Parkering är det hinder som samtliga deltidsboende och heltidsboende tar upp i intervjuerna. 
Problemet har funnits länge och invånarna menar att de känner sig bortprioriterade, 
förbisedda och ignorerade. Huvudproblemen med parkeringsfrågan är tiden det tar att 
överhuvudtaget få en parkering, att parkeringarna ligger långt ifrån färjan samt att gäster som 
besöker har mycket svårt att hitta gästparkering. Detta hinder är sammankopplat med andra 
problem för heltidsboende såsom möjligheten att pendla till jobb och skola, kunna göra saker 
sent på kvällen, kunna frakta över varor till olika verksamheter, att storhandla eller att 
praktiskt hantera en flytt till Åstol.   
 
Vidare skapar kollektivtrafik, både färja, buss och tåg, vissa hinder. Många betonar hur viktigt 
det är att främja incitamentet att åka buss och färja, inte minst för miljön. Hindren med 
kollektivtrafiken är bland annat hur tidskrävande det är att ta sig från Rönnäng till 
Stenungsund eller Göteborg, att det är få bussar som går direkt till Göteborg, och att färjans 
tider inte tar hänsyn till heltidsboende under sommaren. Många heltidsboende anser att de bör 
prioriteras året runt, inte minst för att gynna de som väljer att stödja Åstol hela året. När 
turistsäsongen når sin topp kan långa köer skapas vilket gör att pendlare måste vänta extra 
länge både till och från jobbet. Samma problem uppkommer när heltidsboende behöver hyra 
en släpvagn eller frakta material, och det inte finns plats på färjan under sommarsäsong. I 
stora drag har färjan fått många positiva recensioner, men det finns också en hel del hinder.  
 
Det sista hindret, träffpunkter, är det flera som har resonerat kring. Många deltid- och 
heltidsboende betonar att det redan har blivit bättre organisering gällande idrottmöjligheter, 
mötesplatser och event. Det finns emellertid utvecklingspotential och det många tar upp är 
bristen på lokaler. På en ö där det finns många kompetenser, många idéer och engagemang, 
hade fler aktiviteter kunnat uppmuntras. Utan lokaler för att utöva idrott inomhus, 
föreläsningar eller andra aktiviteter är det betydligt svårare att skapa något, även om viljan 
finns. Flera har i intervjuerna talat om att ha en verkstad, ett kontorslandskap, en 
keramikverkstad med mera. Nuvarande lokal som används är caféet och ibland rökeriet, men 
alla aktiviteter och evenemang fungerar inte i dessa lokaler. Ett förbättringsområde skulle 
därmed vara en lokal som är möjlig att hyra för diverse aktiviteter.  
 
4.3 Verksamheter och engagemang   
 
” Ja, möjligheterna är egentligen jättestora om du satsar på turism eller vad som helst, 
försäljning, för det är ju alltid mycket folk här. Så det finns ju jättemöjligheter. Sen nackdelar, 
jag vet inte om det är några nackdelar. Jag kan inte se några.” 
 
Att kunna driva en verksamhet på Åstol upplevs vara av varierande svårighetsgrad. Att driva 
en restaurang, att fiska eller att ha ett eget företag som inte har med ön att göra går på många 
sätt inte att jämföra. Huruvida det är möjligt att driva en verksamhet på ön, och hur människor 
på Åstol ser på framtida verksamheter, samt på möjligheten att jobba fulltid på ön, varierar 
också.  
 
4.3.1 Att driva en verksamhet 
 
Åsikterna om att driva en verksamhet på Åstol skiftar. Flera anser att det är fullt möjligt och 
att Åstol på sommaren, med turism och besökare, möjliggör att skapa och upprätthålla en 
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verksamhet. Andra menar att det är tufft att driva något på ön, speciellt när det är kopplat till 
ön i sig såsom försäljning eller boende. Vissa hävdar att verksamheten främst kan drivas utan 
vinst, och att det måste finnas andra syften att driva verksamheten, så som intresse och 
mening. Andra menar att det går bra att livnära sig på sin verksamhet på ön. Det skiljer sig 
beroende på vilken typ av verksamhet det handlar om.  
 
När människor som inte driver någon verksamhet på ön funderar kring öppningsmöjligheter 
för att själv driva något, tycker många att det verkar komplicerat. Främst beror det på att ön 
främst är befolkad under sommarhalvåret och att det därmed är få månader med möjlighet till 
vinst. I intervjuerna har emellertid andra typer av verksamheter diskuterats, både ideella 
verksamheter såsom föreningsliv eller privata ideella verksamheter, men också lönsamma 
verksamheter som möjliggör att bo permanent på Åstol, men som inte påverkar Åstol i 
praktiken (exempelvis eget företag där du kan jobba hemifrån största delen av tiden). Dessa 
verksamheter är många positivt inställda till, då förutsättningarna för att jobba hemifrån blir 
allt bättre och att ideella verksamheter generellt skapar en positiv atmosfär på ön, som 
stimulerar intressen och meningsfulla aktiviteter.  
 
4.3.2 Synen på framtida verksamheter  
 
Synen på framtida verksamheter, som inte handlar om de som finns idag, skiljer sig åt både 
mellan och inom grupperna. Vissa är positiva till det engagemang som finns idag och tror att 
det kommer bli allt mer. Möjligheten att jobba hemifrån ökar, inte minst i samband med den 
pandemi som pågått under 2020, har påverkat synen på arbete. Dessutom gjordes en satsning 
på fiber för några år sedan, vilket möjliggjort arbete över internet med bra hastighet. Att driva 
verksamhet är inte längre platsbundet vilket flera menar att man bör ha i åtanke när 
verksamhetsutveckling i små samhällen diskuteras.  
 
”Jag hoppas att människors sätt att leva ändrar sig litegrann, då tror jag att ganska många 
kan tänka sig att vara här på vintern. Fast då måste man ju vara en sån person, man måste ju 
gilla det där, man måste ju gilla sig själv och kunna vara med sig själv och att det inte måste 
vara ”pang, pang, pang” måste hända massa grejer hela tiden.” 
 
Att leva på en ö innebär att det krävs mer planering och ö-livet passar inte alla. Flera menar 
ändå att i och med öns förutsättningar, lugnet, kulturarvet, människorna, gör att människor 
ofta förändrar synen på livet och lever mer kravlöst samt känner mindre rastlöshet. Både 
människor som driver platsoberoende verksamhet på ön, och de som driver den på Åstol som 
en tjänst till ön, menar att livet på ön främjar arbetsro och kreativitet. 
 
4.3.3 Ideella engagemang  
 
Det är trots allt ideella engagemang som får Åstol att leva vidare, socialt och praktiskt. Ideella 
engagemang går att finna både som stöd för de verksamheter som finns (affär, restaurang, 
café) men också utanför i form av föreningsliv. Det finns flertalet föreningar som har hand om 
allt från parken mitt på ön, hamnen, idrottsaktiviteter och kulturaktiviteter. Allt detta skapar 
gemensamma mötesplatser och uppmuntrar människor att vara på ön större del av året. Då det 
blir allt färre som bor året om är det många deltidsboende som numera är en del av det ideella 
engagemanget. Följaktligen finns fler aktiviteter under sommarhalvåret och under 
semesterveckor och helger. Många menar emellertid att det ideella engagemanget inte bör 
underskattas, eftersom  det skapar den kultur och själ som driver Åstol vidare och framförallt, 
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att det är det som gör att företagare som kräver något typ av mervärde att fortsätta utveckla 
och arbeta med sina verksamheter.  
 
5. Slutsatser 
 
5.1 Åstols framtid  
 
”Möjligheterna är väl att arbeta på distans bli bättre och enklare med tekniken. Så fler 
arbetstillfällen skapas ju även om det inte är en arbetsgivare just här, så kan man förlägga 
sitt arbete här. Det tror jag är en jättefin möjlighet. Givet att kommunikationer fortfarande är 
bra. Hotet är väl att det blir allt färre som bor här permanent och att huspriserna blir väldigt 
höga, så att det begränsar vilka människor som har möjlighet att bo här. Det skulle jag tycka 
förstör lite (...) Att det finns en blandning på personer tycker jag är en styrka på ön, att det 
inte är så homogent. Och det var roligt när vi flyttade hit då man umgicks mycket mer över 
åldrar.” 
 
Rädsla för att allt fler flyttar in till större städer och att allt färre vill bosätta sig i småorter året 
runt finns bland många invånare på Åstol. Men, avbefolkning på landsbygd innebär inte alltid 
urbanisering (Hela Sverige ska leva, 2018).  Människor flyttar inte bara till storstaden utan 
ofta till mindre orter. Må hända att människor flyttar både från småorter och storstäder och 
istället väljer tätorter. Att människor vill ha säkra alternativ i form av affär, restaurang och 
annan typ av service, utan att bo mitt i storstaden, är troligt. Det är följdaktligen viktigt att 
lägga fokus på ett levande Åstol där viktiga samhällsfunktioner finns tillgängliga. Faktum är 
att många längtar efter att bo på landsbygden (Hela Sverige ska leva, 2018) och med 
tillräcklig trygghet i form av hållbar service, regional, kommunal och privat så är det möjligt 
att dessa människor väljer Åstol som den landsbygd de vill bo på. Därmed är det viktigt hur 
ön kommuniceras och marknadsförs utåt. 
 
5.1.1 Boende  
 
Deltagarnas syn på vilken typ av boende som bör fokuseras för att hålla Åstol levande är 
något olika. Det viktigaste, enligt intervjupersonerna (främst heltid och deltid) är att 
permanent boende främjas. Flera berättar att huspriserna går upp och att det är svårt för 
barnfamiljer att ha råd att köpa ett hus på ön. Att främja heltidsboende, oavsett inkomst eller 
bakgrund, är en viktig fråga, även om det är marknaden som styr. Andra menar att huspriserna 
på Åstol ändå ligger en bra bit under de priser som finns längs kusterna i mer turisttäta 
områden, till exempel Marstrand. Många av intervjupersonerna lägger vikt vid att upprätthålla 
den service och de resurser som finns på ön, så som parkering, kollektivtrafik, bra 
förutsättningar för uppkoppling, handelsbod, café, restaurang och postombud. Det skapar 
trygghet för de boende och därför bör servicen vara prioritererad för att det ska vara möjligt 
att locka människor till Åstol. Undersökningen från Lunds Universitet liknar på många sätt 
intervjusvaren från denna rapport. Undersökningen visar att var tredje svensk skulle vilja bo 
på landsbygden men att familjesituation och höga kostnader är de största hindren för att göra 
så (Hela Sverige ska leva, 2018). I intervjuerna med deltidsboende är det flera som upplever 
samma sak. Även om de i nuläget har ett hus på Åstol, är det vissa som måste bygga om huset 
vilket innebär stora omkostnader. Ibland är det situationen med arbete och familj som är för 
komplicerad för att bosätta sig på ön. Det handlar alltså om huruvida det finns tillgång till 
skola, arbetstillfällen och service som gör det enkelt eller svårt att bosätta sig. 
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Deltidsboende, men också många heltidsboende, lägger vikt vid att det i nuläget inte är en 
homogen ö. Ön präglas av olikheter och att människor som har det svårt, människor med 
olika yrken, olika inkomst och olika bakgrund samlas och respekterar varandra. Flera tror, 
som nämnts tidigare, att detta riskerar att försvinna i takt med att huspriserna höjs.  
Att locka turister å andra sidan, verkar inte lika prioriterat varken av turister, heltidsboende 
eller deltidsboende. Orsaken till att turister inte har diskuterat förbättringsområden för 
turistnäringen beror på att de som deltagit i intervjustudien i allmänhet är nöjda med vad 
Åstol tillhandahåller. Det är viktigt att poängtera att det är turister som tagit sig hit med båt, 
turister som stannat över dagen eller de som redan har kopplingar till någon på ön som har 
deltagit i intervjuerna. Det kan således vara ett bortfall av människor som inte är nöjda med 
Åstols turism, eftersom deltagarna inom denna grupp i många fall var återkommande turister. 
De människor som kommit till Åstol, varit missnöjda och inte kommit tillbaka, är betydligt 
svårare att finna. Oavsett, så bör invånarna på ön vara de som bestämmer spelreglerna för vad 
ön ska vara och hur mycket resurser som ska läggas på turism, och många av de intervjuade 
hävdar att högsta prioritet bör ligga på heltidsboende och deltidsboende. Men, om det görs så 
är det fullt möjligt att det också gynnar turistnäringen. Det kan också vara tvärtom. Om Åstol 
görs attraktiv för besökare, öppnar det för större möjligheter att återkommande besökare 
sedan hyr längre tid och till och med köper hus på ön.  
 
Det finns ändå en del bekymmer som intervjudeltagarna är eniga om, men det är snarare 
rädslan för att mista det som fungerar bra är gällande (färja, kollektivtrafik, affär, restaurang). 
Det finns dock en del som också behöver förändras och som inte är tillräckligt uppbyggt. Ett 
exempel på det är parkering. Åstol är en bilfri ön, vilket besökare och boende är mycket nöjda 
med. Då blir parkeringsfrågan på fastlandet än viktigare. Samtliga intervjudeltagare uttrycker 
att parkering är ett av de största problemen och som måste prioriteras i framtiden för att 
förbättra för besöksnäringen, turister, heltidsboende, deltidsboende, besökare och företagare. 
Detta är något som hindrar människor att bli heltidsboende, det hindrar deltidsboende att 
komma oftare och det hindrar besökare att ta sig ut till öarna. Det är inte rimligt att 
barnfamiljer ska ha bilen kilometervis iväg från färjeläget. Det är framförallt inte rimligt att 
äldre personer, eller personer med funktionshinder, ska behöva gå så långa sträckor.  
 
Så, vad kan vi då se i framtiden? För att förbättra och utveckla ön, men samtidigt värna om 
det som redan finns tillgängligt, måste vissa saker prioriteras; Parkering, service och resurser 
samt tillgång till bostäder. Kommun och region behöver ytterligare engageras  i 
parkeringsfrågan. Kommun och region behöver också  främja förändring, stödja den service 
och de resurser som finns och måste finnas. Åstolborna ser också fram emot att kommun och 
region på något sätt kan stödja så att billigare bostäder skapas, till exempel hyreslägenheter i 
befintliga byggnader eller billigare bostadsrätter. I VG-regionens kunskapsöversikt ”Hållbar 
platsutveckling” hävdas att befolkningen i landsbygd egentligen inte minskar men att det är 
främst deltidsboende och en äldre generation som ökar. Priserna trissas därmed upp av en stor 
efterfrågan och det är följaktligen viktigt att ha en tydlig struktur kring olika typer av boenden 
samt lokaler för verksamheter (Björling et.al, 2018).  
 
5.1.2 Samverkan  
 
Samverkan mellan öar och orter är en viktig del för att utveckla och förbättra ön i framtiden. 
Samverkan på ön däremot, är det som diskuteras flitigast bland intervjupersonerna. Att ön 
präglas av hjälpsamhet och ett föreningsliv som främjar aktiviteter, träffpunkter och 
gemenskap, gör att ön blir mycket mer än bara en idyllisk plats. Främst betonas 
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förutsättningar för ett fungerande föreningsliv, behålla en kultur av engagemang, samarbete 
mellan verksamheter på ön samt samarbete med närliggande öar.  
 
Ändå menar en del intervjudeltagare, främst heltidsboende, att det finns vissa brister i 
föreningslivet. Vad som poängteras är att det är för många småföreningar och brist på 
engagemang i alla grupper på ön. De betonar att det bara är få som engagerar sig vilket 
innebär att det är dessa personer som främst blir hörda. Det är med andra ord viktigt att fler 
personer engagerar sig för en mer demokratisk styrd framtid. Andra menar att föreningslivet 
är på uppgång, och att det numera är många deltidsboende som får lov och vill engagera sig. 
Det är dock viktigt att de som är heltidsboende fortsatt engagerar sig, något som flera tycker 
sig se ha minskat.  För att skapa goda möjligheter för föreningslivet bör dessutom nya lokaler 
inrättas. Det är också viktigt att de människor som är nyinflyttade på Åstol också blir 
informerade om det engagemang som finns och att de är en viktig del av Åstols framtid. Det 
möjliggör i förlängningen att ön fortsatt kan behålla den service som finns och kan fortsätta 
utvecklas till ett modernt landsbygdsamhälle.  
 
Att samarbeta på ön men också med andra öar och platser är av stor betydelse för ett levande 
ö-liv. Det gäller den kommunala och regionala servicen, men också för att stödja de privata 
verksamheter som finns på öar och platser runt omkring Åstol. Att veta att man inte är ensam 
i sitt arbete gör det lättare att starta, eller att pröva en verksamhet och dessa kan bli mer 
hållbara när det blir svackor. Många intervjupersoner betonar ökat samarbete med närliggande 
öar som Dyrön. Genom att Dyrön marknadsför Åstol som en annan typ av ö än Dyrön, och 
Åstol gör detsamma med Dyrön, skapas ett samarbete som gynnar båda öarna. Flera hävdar 
att Bohusläns hemsida, eller andra aktörer som har en gemensam plattform för Bohusläns 
olika orter, bör lägga vikt vid att samordna samarbeten mellan olika öar och skapa paket för 
att få människor att besöka flera öar. Särskilt under lågsäsong. Det kan handla om att 
besökare går vandringsleden på Dyrön, kan basta och bada och därefter åka till Åstol för en 
att se på konst och besöka rökeriet för en viskväll.  
 
5.1.3 Kulturarv 
 
Kulturarvet, definierad som Åstols själ för många, är en viktig del av Åstols framtid. I 
intervjuundersökningen har kulturarvet varit centralt, och vad som egentligen präglar Åstols 
kulturarv. Det är en viktig del av vad Åstol är och vad Åstol ska bli i framtiden. Åstols 
kulturarv bygger i mångt och mycket på dess fisketradition och den kristna solidaritet som 
alltid funnits på ön. Att behålla inslag av fiske och kristen tro är viktigt, men att kulturarvet 
bygger på lugn och solidaritet, gör att intervjudeltagarna tycker det är viktigast att behålla de 
värderingar och prioriteringar som alltid funnits. Om människor inte vet varifrån Åstols 
varma kultur kommer ifrån, blir det svårt att behålla den. Det är därför viktigt att värna om 
kulturarvet genom historisk närvaro i form av rundturer, bibliotek, information, böcker, häften 
och föreläsningar. Flera menar att det viktigaste är att de aktiviteter som främjas på ön ska 
underbyggas av det kulturarv som Åstol har. Inte någon av intervjudeltagarna belyser ”ett 
kommersiellt Åstol” som en positiv förändring. Däremot så kan kulturavet utvecklas och 
inrymma annan och ny kultur, men som präglas av tillgänglighet och delaktighet.   
 
5.1.4 Marknadsföring  
 
I intervjuerna är det flera som avvisat ordet då många menar att begreppet i sig känns 
kommersiellt, men marknadsföring på Åstol är något helt annat. Marknadsföringen ska i 
första hand rikta sig till heltidsboende. Åstol utifrån ska inte anses som en ren semesterort 
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utan en småort med god service som ligger nära stan. I detta sammanhang är det mer rimligt 
att tala om hur Åstol ska kommuniceras.  I marknadsföringen till turister menar 
intervjudeltagarna att fokus ska ligga på Åstols själ och med utgångspunkt i hur invånarna 
definierar Åstol. Åstol är en lugn plats, med stor solidaritet, vacker natur och ett unikt 
kulturarv. Människor som åker till Åstol ska vilja dit för lugnet och naturen. Ön ska locka 
människor som respekterar Åstols själ och kultur.  
 
Två konkreta exempel som både kan locka turister, men också heltidsboende är goda 
förhållanden för att arbeta hemma och ”ett hållbart Åstol”.  Goda förutsättnignar, som till 
exempel god uppkoppling skapar möjligheter för heltidsarbete på ön, men också möjligheter 
för att ordna konferenser, skrivarstugor på vintern och så vidare. ”Ett hållbart Åstol” anses 
vara naturligt för öns framtid. Åstol är en bilfri ö, med havet runtomkring och en fantastiskt 
natur som ska bevaras. I och med det borde det finnas stora möjligheter att marknadsföra, 
eller kommunicera, Åstol som en grön ö där inte bara miljön står i fokus utan ett hållbart 
socialt liv.  Det kan locka nya grupper av människor att faktiskt bosätta sig på ön.   
 
5.2 Avslutning 
 
I denna rapport har Åstols invånare gjort sina röster hörda för vad som behöver förändras, och 
inte förändras, för en positiv utveckling på ön. Några av de tydligaste fynden från 
intervjumaterialet är följande: 
 

• I enlighet med Agenda 2030, samt alla intervjudeltagare, är betydelsen av en god 
service och bra resurser grundläggande för ett fortsatt levande och demokratiskt 
samhälle.  

• För att främja utveckling som invånarna själva står bakom krävs ett kontinuerligt 
arbete för att bevara det kulturarv och den kultur som Åstol har samt att finna nya 
kulturella uttryck anpassade efter Åstol.  

• För att kommunicera och marknadsföra Åstol bör möjligheter att arbeta från hemmet 
(uppkoppling), service, individuellt engagemang, social, ekonomisk och miljömässig 
hållbarhet vara grundpelarna i varför Åstol är, och kan vara, en levande ö året om.  

• Insikt om att Åstol är en heterogen ö, med en befolkning som har olika bakgrunder, 
socioekonomiskt, kompetensmässigt och värderingsmässigt. Åstolborna värnar om 
dessa olikheter och det är något som är viktigt för kulturen på Åstol.  

• Samverkan inom ön, mellan verksamheter och föreningar bör upprätthållas men också 
utvecklas. Åstol behöver också samarbeta med andra öar och platser runtomkring, 
mellan verkamsheter men också mot kommun och region. Det skapar samhörighet och 
kan främja de demokratiska rättigheterna som invånarna på platserna har.   

• Det behövs engagemang och organisering kring det som upplevs som de största 
problemen att vara bosatt på Åstol. Ett exempel på det är trögheten i parkeringsfrågan 
som är så väsentlig för att kunna visats och bo på Åstol. Att uppleva sig bortprioriterad 
i viktiga sammanhang från kommun och region kan i förlängningen bara det orsaka 
avbefolkning från öar som Åstol. 
 

 
”När man kommer in här i hamnen och alla husen ligger som små sockerbitar, och den här 
välkomnande lilla skyddade hamnen, med det här speciella havsljuset. Och där inte allt är 
perfekt. Jag tycker om ön för att det känns som en välkomnande, lite mer, kom som du är-ö. 
Åstol präglas av en fin gemenskap.” 
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