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Om deltagarna 
Störst andel av de svarande bor i Stockholms kommun, följt av Nacka 

kommun och Värmdö kommun. De kommuner där endast enstaka av de 

svarande bor har kategoriserats som “Övriga kommuner”. Bland dessa finns 

flertalet ytterligare grannkommuner till Stockholm, men även kommuner i 

bland annat Skåne, Småland och Dalarna. När det kommer till ålder är störst 

andel av de svarande, 33 procent, mellan 46−55 år. 20 procent är mellan 

36−45 år och en liknande andel är mellan 56−65 år. Endast 14 procent är 

yngre än 35 år och tolv procent är äldre än 66 år. 

Figur 1. I vilken kommun bor du? (n = 280) 

Figur 2. Hur gammal är du? (n = 267) 
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Om deltagarna, fortsättning 

Hälften av de svarande har besökt området sex gånger eller fler under de 

senaste fem åren. En femtedel besöker området för första gången. 

Den åldersgrupp som i högst grad besöker området för första gången och i 

lägst grad besökt området sex gånger eller fler är de som är 35 år eller yngre. 

Figur 3. Utöver detta besök, hur många gånger har du besökt området de 
senaste fem åren? (n = 280) 

 

Figur 4. Nedbrytning på ”besökarfrekvens” 
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Om deltagarna, fortsättning 

Störst andel av besökarna, 61 procent, svarade på enkäten efter hemkomst 

från besöket i området och 39 procent svarade under pågående besök. Vad 

gäller längd på besöket är det vanligast att stanna i området i två dagar, 

vilket en fjärdedel av besökarna gjorde. Näst vanligast är att ha stannat över 

dagen eller i tre dagar, vilket en femtedel vardera svarar att de gjorde. 

Figur 5. När svarar du på enkäten? (n = 280)

 

Figur 6. Nedbrytning på ”ålder” 

 

 

Figur 7. Nedbrytning på ”besökarfrekvens” 
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Figur 8. Antal dagar man planerar att stanna (n = 272) 

 

Figur 9. Nedbrytning på ”ålder” 

 

 Figur 10. Nedbrytning på ”besökarfrekvens” 
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Om deltagarna, fortsättning 

När det kommer till var besökarna fått information om området känner 

majoriteten, 60 procent, till området sedan tidigare. En femtedel känner till 

det via vänner och bekanta och 13 procent på annat sätt än vad som listas. 

Att känna till området sedan tidigare är vanligast i samtliga åldersgrupper, 

undantaget bland besökarna som är 35 år eller yngre. Bland dessa är det lika 

vanligt att känna till området sedan tidigare som att känna till det via 

vänner/bekanta (35 %). Besökare i åldersgruppen 56–65 år känner till 

området sedan tidigare i högst grad (79 %). 

Andelen som känner till området sedan tidigare stiger med ökande 

besökarfrekvens och bland de som besöker området för första gången känner 

endast sju procent till området sedan tidigare. Bland förstagångsbesökarna är 

det mer vanligt att ha fått information via vänner/bekanta eller på annat sätt 

än vad som listas. Förstagångsbesökarna uppger även i högre grad än övriga 

att de fått information om området via webbplatsen för Bullerö (15 % 

jämfört med 0–4 % bland övriga). 

Figur 11. Var har du fått information om området? (n = 280) 
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Figur 12. Var har du fått information om området? 

Nedbrytning på ”ålder” 

 

 
Figur 13. Var har du fått information om området? 

Nedbrytning på ”besökarfrekvens” 
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Om besöket, färdmedel 

En tredjedel av besökarna reste med privat motorbåt den sista 

transportsträckan till området. En liknande andel reste med segelbåt och fyra 

procent med kajak. Totalt 30 procent reste med taxibåt, kryssningsfartyg 

eller via Bullerö-/Nämdölinjen. Besökare i åldersgruppen 36−45 år reste 

med Bullerö-/Nämdölinjen i högre grad än övriga. 

När det kommer till skillnader utifrån besökarfrekvens framgår att de som 

besökt området sex gånger eller fler i lägst grad rest med Bullerö-

/Nämdölinjen men i högst grad rest med privat motorbåt. Bland de som 

besöker området för första gången är det däremot vanligare att resa med 

taxibåt, kryssningsfartyg eller via Bullerö-/Nämdölinjen än med egen båt 

(kajak, segelbåt eller privat motorbåt). Bland övriga är det däremot vanligare 

att ha rest med egen båt. 

 

Figur 14. Med vilket färdmedel skedde sista transportsträckan till området? 
(n = 280) 
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Figur 15. Med vilket färdmedel skedde sista transportsträckan till området? 

Nedbrytning på ”ålder”

  

 

Figur 16. Med vilket färdmedel skedde sista transportsträckan till området? 
Nedbrytning på ”besökarfrekvens” 
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Om besöket, färdmedel fortsättning 

Bland de som besökt flera öar inom området är det vanligast att ha 

transporterat sig med privat motorbåt eller segelbåt. Totalt 66 procent 

transporterade sig med något av dessa två färdmedel. Totalt 13 procent 

transporterade sig med taxibåt, kryssningsfartyg eller med Bullerö-

/Nämdölinjen. De som besökt området 6 gånger eller fler har i högst grad 

transporterat sig med segelbåt eller privat motorbåt. 

 

Figur 17. Om du har besökt flera öar inom området hur har du 
huvudsakligen transporterat dig? (n = 279) 
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Figur 18. Om du har besökt flera öar inom området hur har du 
huvudsakligen transporterat dig? Nedbrytning på ”ålder” 

 

Figur 19. Om du har besökt flera öar inom området hur har du 
huvudsakligen transporterat dig? Nedbrytning på ”besökarfrekvens” 
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Om besöket, delområden 

Delområde C (Bullerön) är det delområde som störst andel, 71 procent, 

besökte. Minst andel, 11 procent, besökte delområde I (Kastön). De som 

besökte området för första gången besökte delområde C i särskilt hög grad 

(85 %). De som besökt området 6 gånger eller fler har i högre grad än övriga 

besökt olika delområden. 

 

Figur 20. Vilka delområden besökte du i samband med ditt besök? (n = 280) 

 

Figur 21. Karta över delområde A−K. Källa: Länsstyrelsen Stockholm. 
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Figur 22. Vilka delområden besökte du i samband med ditt besök? 
Nedbrytning på ”ålder” 

  

 

Figur 23. Vilka delområden besökte du i samband med ditt besök? 
Nedbrytning på ”besökarfrekvens” 
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Om besöket, delområden fortsättning 

Hälften av besökarna svarar att de inte hade velat besöka fler delområden 

under det aktuella besöket. Bland de som hade velat besöka fler områden är 

Område C det område som lägst andel hade velat besöka, medan andelen 

som velat besöka övriga områden är relativt jämnt fördelat och varierar 

mellan 19−26 procent. Andelen som hade velat besöka fler delområden 

under besöket sjunker med stigande ålder, undantaget åldersgruppen äldre 

än 66 år som i högre grad än de som är 56−65 år hade velat besöka fler 

delområden. Bland de som är yngre än 35 år hade över hälften velat besöka 

delområde E (Långviksskär). 

De som besökte området för första gången hade i högre grad än övriga velat 

besöka fler delområden, medan de som besökt området sex gånger eller fler, 

som också är de som i högst grad besökte olika delområden, i lägst grad 

hade velat det. 

 

Figur 24. Hade du velat besöka fler delområden under det aktuella besöket? 
(n = 263) 
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Figur 25. Hade du velat besöka fler delområden under det aktuella besöket? 
Nedbrytning på ”ålder” 

  

 
Figur 26. Hade du velat besöka fler delområden under det aktuella besöket? 

Nedbrytning på ”besökarfrekvens” 
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Om besöket, skäl att inte besöka fler 
delområden 

Majoriteten (70 %) av de som hade velat besöka fler delområden men inte 

gjorde det svarar att de inte hade tid för ett längre besök. 17 procent uppger 

bristande transportmöjligheter som skäl. Åldersgruppen 66 år eller äldre 

uppger i högre grad än övriga att bristande transportmöjligheter var skälet 

till att de inte besökte fler delområden. Att uppge detta som skäl är även mer 

vanligt bland de som besökte området för första gången än bland övriga. 

 

Figur 27. Vad är anledningen till att du inte besöker dessa platser? (n = 263) 

 

Figur 28. Nedbrytning på ”ålder” 
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Figur 29. Nedbrytning på ”besökarfrekvens” 

 

 

 velat besöka fler delområden så är det främst på grund av bristande 

transportmöjligheter de inte gjort det, vilket 53 procent svarar. 47 procent 

hade inte tid med ett längre besök och 16 procent behöver mer information 

om platserna. 

Figur 30. Vad är anledningen till att du inte besöker dessa platser? (n = 263) 
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Om besöket, skäl att besöka området 

Besökarna fick även svara på en fråga om hur viktiga ett antal aspekter var 

för dem när de valde att besöka området. Vad som framgår är att de två klart 

viktigaste aspekterna för besökarna är vida vyer och upplevelser av det 

typiska skärgårdslandskapet samt den unika naturen på öarna. Tystnad, lugn 

och ro samt social samvaro/umgås med vänner och familj är också viktigt 

för många. Minst viktigt för besökarna är guidade turer/arrangerade 

aktiviteter och eget skapande och kreativitet. 

Social samvaro/att umgås med vänner är särskilt viktigt för besökare som är 

35 år eller yngre, men mindre viktigt för de som är 66 år eller äldre. De som 

är 66 år eller är däremot klart mer intresserade än övriga av att uppleva 

historiska skärgårdsmiljöer och hur man levde i skärgården förr i tiden. 

Figur 31. Hur viktigt var följande till att du valde att besöka området? 

(n = 280) 
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Figur 32. Hur viktigt var följande till att du valde att besöka området? 

[Andel 3+4] Nedbrytning på ”ålder” 
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Figur 33. Hur viktigt var följande till att du valde att besöka området? 

[Andel 3+4] Nedbrytning på ”besökarfrekvens” 
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Om besöket, negativ upplevelse under 
besöket 

Drygt hälften av besökarna uppger att deras besök på något sätt påverkats 

negativt. Skälen till att besöket påverkats negativt är relativt spridda. Störst 

andel, 19 procent, uppger att störande körning med båt, vattenskoter, 

etcetera har påverkat besöket negativt, följt av nedskräpning vilket 15 

procent uppger. Tolv procent uppger därutöver att besöket påverkats 

negativt av eldning på olämpliga platser och ytterligare tio procent att 

besöket varit negativt på grund av brist på reguljär båttrafik till/inom 

området.  

Sett till skillnader mellan åldersgrupper framgår att de som är 35 år eller 

yngre i lägst grad uppger att något påverkat deras besök negativt. De som är 

66 år eller äldre uppger däremot i högst grad att deras besök påverkats 

negativt, och det främsta skälet inom denna grupp är på grund av 

nedskräpning. Vad gäller skillnader utifrån besökarfrekvens är det de som 

besökt området sex eller fler gånger som i högst grad uppger att de påverkats 

negativt av något under besöket, och då främst av störande körning följt av 

nedskräpning. Bland de som besökt området fem gånger eller färre uppger 

endast 0-6 procent att besöket påverkats negativt av nedskräpning 

 

Figur 34. Har något av följande påverkat ditt besök negativt? (n = 280) 
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Figur 35. Har något av följande påverkat ditt besök negativt? 
Nedbrytning på ”ålder”  

 

 
Figur 36. Har något av följande påverkat ditt besök negativt?  

Nedbrytning på ”besökarfrekvens” 
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Om besöket, negativ upplevelse under 
besöket fortsättning 

De som uppgav att de påverkats negativt under besöket fick även svara på i 

vilken omfattning. De som svarat att brist på reguljär båttrafik till/inom 

området bidrog till en negativ upplevelse uppger i högst grad att detta 

påverkat besöket i stor eller ganska stor omfattning. Även störande körning 

med båt och vattenskoter samt för många besökare är två saker som 

besökarna påverkats negativt av i större omfattning.  

 

Figur 37. I vilken omfattning? (n = 18−53) 
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Om besöket, förväntningar  

En stor majoritet av besökarna (96 %) uppger att deras förväntningar på 

besöket uppfylldes. I åldersgruppen 56−65 år uppger samtliga att 

förväntningarna uppfylldes, medan grupper 36−45 år i något lägre grad än 

övriga uppger att de gjorde det. Sett till besökarfrekvens svarar gruppen som 

besökt området sex gånger eller fler i något lägre grad än övriga att 

förväntningarna uppfylldes. Skillnaderna är dock mycket små. 

 

Figur 38. Uppfylldes förväntningarna på ditt besök? (n = 280)  

 

 

 

Figur 39. Nedbrytning på ”ålder” 

  

 

Figur 40. Nedbrytning på ”besökarfrekvens” 
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Om besöket, förväntningar fortsättning 

Vad gäller mängden besökaranordningar är bastu och fasta förtöjningsbojar 

vid naturhamnar det som störst andel av besökarna önskar att det fanns fler 

av (runt 40 %). Drygt en tredjedel önskar även fler bryggor, toaletter/dass 

och soptunnor. De som är yngre än 35 år efterfrågar bryggor i högre grad än 

övriga (50 %), medan fler soptunnor i högst grad efterfrågas av de som är 

46−65 år (36−39 %). Skillnader utifrån besökarfrekvens visar bland annat att 

de som besökt området 2 gånger eller fler i högre grad än de som besöker 

det för första eller andra gången efterfrågar fler fasta förtöjningsbojar vid 

naturhamnar.  

Det som besökarna främst är nöjda med hur det är idag är mängden 

informationstavlor, följt av ledskyltningar och ledmarkeringar samt 

toaletter/dass. Vad gäller guidade turer svarar över hälften att de inte har 

någon uppfattning.   

Figur 41. Vad tycker du om mängden (antalet) av följande 
besökaranordningar? (n = 279)  
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Figur 42. Vad tycker du om mängden (antalet) av följande 
besökaranordningar? [Önskar fler] Nedbrytning på ”ålder”  

 

 

Figur 43. Vad tycker du om mängden (antalet) av följande 
besökaranordningar? [Önskar fler] Nedbrytning på ”besökarfrekvens”  
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Om besöket, förväntningar fortsättning 

Totalt 19 besökare efterfrågar även fler besökaranordningar med 

tillgänglighetsanpassning. Observera att antal svar redovisas i diagrammet 

för denna fråga. Vandringsleder efterfrågas av flest, följt av ledskyltningar 

och ledmarkeringar.  

 

Figur 44. Vad tycker du om mängden (antalet) av följande besökar-
anordningar? Antal som ”önskar fler med tillgänglighetsanpassning” (n = 19) 
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Om besöket, aktiviteter  

När det kommer till vilka aktiviteter besökarna avser ägna sig åt under 

besöket är det vanligast att besöka området för att bada och sola, äta 

mat/grilla/ha picknick eller för att vandra/jogga. Även att besöka utställning 

på Bullerö samt att besöka natur-eller kulturstig är relativt vanligt. Att ägna 

sig åt att fiska, snorkla, delta vid naturguidning eller flyga drönare är 

däremot mindre vanligt.  

Att bada och sola är klart vanligast bland de besökare som är 35 år eller 

yngre, medan de som är 66 år eller äldre ägnar sig åt detta i lägst grad.  

Vad gäller skillnader utifrån besökarfrekvens framgår bland annat att de som 

besökt området en gång tidigare i klart högre grad än övriga ägnade sig åt att 

besöka natur-eller kulturstig.  

 

Figur 45. Vilka aktiviteter avser du att ägna dig åt under besöket? (n = 280) 
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Figur 46. Vilka aktiviteter avser du att ägna dig åt under besöket?  
Nedbrytning på ålder 
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Figur 47. Vilka aktiviteter avser du att ägna dig åt under besöket? 
Nedbrytning på ”besökarfrekvens” 
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