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Bakgrund och syfte
Enkätfabriken har för Värmdö kommun byggt upp en medborgarpanel. I denna rapport 
presenteras medborgarpanelens femte undersökning som handlar om vad invånarna ser 
som positivt och negativt i Värmdö kommun idag och hur de ser på kommunen i framtiden. 
Undersökningen täcker frågor kring varför man flyttade till Värmdö, vad som är bra och 
mindre bra med kommunen, vilka svårigheter kommunen kommer att ställas inför i 
framtiden samt hur man föreställer sig kommunen år 2050. 

Genomförande
Inbjudan att ansluta sig till medborgarpanelen skickades ut till 10 000 slumpmässigt utvalda 
kommuninvånare via posten i maj månad 2018. Den rekryteringsmetod som tillämpades var 
direkt rekrytering med sannolikhetsurval, vilket är den metod som enligt forskningen är 
mest tillförlitlig. Resultatet viktades på ålder och kön för att vara representativt i förhållande 
till Värmdös befolkning.

Kontaktperson hos Värmdö kommun har varit:
Fredrik Segersteén
fredrik.segersteen@varmdo.se

Projektledare för undersökningen har varit: 
Josefin Stagge
josefin.stagge@enkatfabriken.se

Analys och bearbetning av data har genomförts av:
Emma Hammarsten
emma.hammarsten@enkatfabriken.se
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Viktning av resultat
För att kunna dra slutsatser kring frågor som rör Värmdö kommun utan att fråga varenda 
invånare görs ett urval, vilket innebär att ett antal invånare väljs ut för att representera hela 
kommunen. Värmdös medborgarpanel består av 985 invånare. Av dessa har 678 personer 
besvarat hela enkäten. Detta ger en svarsfrekvens om 69 %.

De invånare som tillfrågades men inte blivit medlemmar i panelen ingår i det som vanligen 
benämns bortfall. Att inte alla tillfrågade blev medlemmar behöver inte utgöra ett problem 
för resultaten. Det är dock ett problem ifall bortfallet inte är slumpmässigt eftersom 
panelen då inte kommer vara representativ för Värmdö kommun, vilket skulle leda till en 
snedvridning av resultaten.

Ett vanligt sätt för att motverka snedvridningar och öka resultats tillförlitlighet är att tillämpa 
viktning, vilket innebär att svaren från den eller de grupper som är underrepresenterade i 
urvalet får en tyngre vikt när resultaten beräknas.

För att bedöma hur representativ panelen är för kommunen undersöks ålders- och 
könsfördelningen. 

Åldersfördelning

Diagrammet nedan visar att andelen unga (16-30 år) är betydligt mindre i den aktuella 
undersökningen jämfört med befolkningen i övrigt. Då det finns en diskrepans i 
åldersfördelning viktas resultatet i denna rapport så att yngre deltagare har en tyngre vikt. 
Efter viktningen kan svaren sägas motsvara Värmdös befolkning. Bilagan på sida 24 visar 
dock oviktat resultat.
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Könsfördelning

På samma sätt kontrolleras könsfördelningen i den aktuella undersökningen jämfört med 
befolkningen. Diagrammet nedan visar att kvinnor är något överrepresenterade i den 
aktuella undersökningen jämfört med befolkningen i övrigt. Efter viktningen kan svaren 
sägas motsvara Värmdös befolkning. Bilagan på sida 24 visar dock oviktat resultat.
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Nära hälften har bott i kommunen i mer än 20 år, medan en femtedel har bott i kommunen 
mellan 7-15 år. Drygt fyra av tio bor i Gustavsberg och drygt tre av tio på Värmdölandet.
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I diagrammet nedan framkommer att åtta av tio skulle rekommendera en vän att flytta till 
Värmdö kommun. Svaren skiljer sig inte åt mellan män och kvinnor. Gällande ålder är 
åldersgruppen 41-50 mest benägen att rekommendera kommunen. 

Skulle du rekommendera en vän att flytta till Värmdö kommun?
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Varför flyttade du till Värmdö Kommun?

Medborgarna fick i fritext svara på varför de flyttat till kommunen och svaren 
kategoriserades sedan. 617 svar inkom. Det vanligaste svaret på varför man flyttade till 
kommunen är något som rör naturen, havet eller skärgården. Näst vanligast är bostaden 
eller bostadspriserna. I denna kategori handlar svaren antingen om att bostadspriserna är 
bra eller att man har köpt/på annat sätt förvärvat en bostad i kommunen. 19 % har svarat 
att de är uppväxta i kommunen och 17 % att de flyttade till Värmdö på grund av en relation 
– att man blev sambo/hittade kärleken eller att man ville bo nära barn och barnbarn samt 
annan familj. 6 % har svarat att de flyttat på grund av att de jobbar/fick jobb i kommunen 
och 3 % på grund av bra kommunikationer. 

De svar som har kategoriserats som annat är spridda, men rör bland annat att det är 
barnvänligt, att man tidigare varit sommarboende eller på grund av slumpen.

Att resultatet summerar till mer än 100 % beror på att vissa svar inkluderar fler anledningar 
än en, t.ex. ”familjen och naturen”. 
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Hur långt har du till ditt närmsta centrumområde? (Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Stavsnäs 
eller Björkås)

Nästan hälften (46 %) har ett avstånd på mellan 1-5 km till närmsta centrumområde. Drygt 
en tredjedel bor mindre än 1 km från ett centrumområde.  
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Vad är det bästa med platsen där du bor?
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Medborgarna fick svara på vad som är det bästa med platsen de bor på och fick välja tre 
alternativ. 86 % har svarat natur/grönområden och 76 % har svarat vatten/havet. Närheten 
till kollektivtrafik har valts av 37 %. 

De som har svarat annat har i fritext fått utveckla sitt svar. De har bland annat skrivit att det 
är lugnt och tyst, att de trivs med avståndet/närheten till Stockholm city, att de har en 
tomt/trädgård samt att det är trevligt och finns en gemenskap/grannsämja.

Kvinnor har i högre grad än män svarat närheten till kollektivtrafik medan män i högre grad 
än kvinnor har svarat friluftsaktiviteter. Gällande ålder svarar en större andel i den äldsta 
åldersgruppen (äldre än 70 år) än övriga åldersgrupper att det bästa är närheten till 
kollektivtrafik och service.  
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Vad är bra i kommunen? Ge tre exempel.
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Medborgarna fick i fritext ge tre exempel på vad som är bra i kommunen. 1602 exempel 
inkom (fler än antalet respondenter då varje respondent har kunnat ge tre exempel). 
Svaren har sedan kategoriserats. 

Det vanligaste svaret på vad som är bra i kommunen är något som rör naturen, havet eller 
skärgården. Efter det följer kategorin service/utbud, som innefattar service, vård, affärer/
shopping, bibliotek, restauranger och köpcentrum. 9 % har svarat kommunikationer/
tillgänglighet och 7 % att det är nära till Stockholm city. Vad gäller kategorin ”stämning” 
innefattar denna svar som lugnt, trivsam, trevligt, bra stämning och fridfullt. Kategorin 
bostäder/bebyggelse handlar om de typer av bostäder som finns, hur det byggs/har byggts 
och att det byggs. 
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Medborgarna fick även ge tre exempel på vad som är mindre bra i kommunen. 1616 
expempel inkom. Svaren har sedan kategoriserats. 

Det vanligaste svaret på vad som är mindre bra i kommunen är sådant som rör 
stadsplaneringen/infrastrukturen i kommunen. Exempelvis anser flera att cykelvägar, 
vägnätet och vägar generellt är mindre bra. Flera tycker även att det byggs för mycket, för 
snabbt och för tätt  i kommunen medan andra menar att kommunens centrum är dåligt 
planerade. Den näst vanligaste kategorin gäller trafiksituationen, vilket innefattar sådant 
som köer, trängsel och trafikkaos. Vidare har 9 % svarat kommunikationer/kollektivtrafiken. 
En lika stor andel har svarat Kommunledningen/hur kommunen styrs där saker som nämns 
bland annat är att kommunen inte lyssnar på medborgarna samt att kommunen gör fel 
prioriteringar. 

Vad är mindre bra i kommunen? Ge tre exempel.

2%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

4%

4%

6%

7%

8%

8%

9%

9%

10%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Nedskräpning, skadegörelse, klotter

Otrygghet, kriminalitet

För snabb befolkningstillväxt, exploatering

Vatten och-avloppshanteringen

Skattenivån

Bostadssituationen

Miljö-och hållbarhetsarbetet

Bristande tillgänglighet för cyklister

Vård och omsorg

Utbud och satsningar på aktiviteter/kultur/nöje/shopping

Skolan

Gustavsberg/Hemmesta

Annat

Kommunledningen/hur kommunen styrs

Kommunikationer/Kollektivtrafiken

Trafiksituationen

Stadsplaneringen/infrastruktur



15

Vilken är din favoritplats i kommunen?

Medborgarna fick i fritext svara på en fråga om vilken som är deras favoritplats i 
kommunen. 610 svar inkom. Det vanligaste svaret på frågan är att favoritplatsen är det 
egna hemmet. Tre andra vanliga svar är Gustavsberg, Björnö och skärgården. I övrigt 
varierar svaren i stor utsträckning och i ordmolnet nedan redovisas de platser som nämns 
av minst 4 personer. 
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Varför är den din favoritplats?

Medborgarna fick även svara på varför den plats de angett är deras favoritplats. 576 svar 
inkom. Av svaren framgår att majoriteten av de som svarat, oavsett vilken plats de valt, 
gillar platsen i fråga för att det är vacker miljö och natur. Många nämner att de gillar att det 
är lugnt och rofyllt och andra att de gillar att det finns möjligheter till utomhusaktiviteter i 
naturen såsom löpning, cykling och bad. Av de som svarat hemmet svarar många att det är 
deras favoritplats för att det är lugnt och skönt och/eller för att det är nära till havet och 
naturen. Av de som svarat Gustavsberg är det flera som också svarar att det är deras 
favoritplats för att de gillar utbudet av affärer, caféer, restauranger och kultur. 

”För att allting är lite lugnare och en stor den av naturen är 
ganska så orörd.” -  medborgare om skärgården 

”Vackert och finns mycket bra blandning av restauranger, 
konst,service, fin miljö” - medborgare om Gustavsberg 

”Närheten till naturen, härliga strövområden, allemansrätten, 
bra naturstigar, möjligheten att lägga till med fritidsbåt m.m.” 

- medborgare om Björnö 

”Skogar, stigar, sjöar, vattendrag, öar, stränder.” 
 - medborgare om Ingarö 
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Medborgarna fick även i fritext beskriva sin bild av Värmdö idag med tre ord. 1487 ord 
inkom. De vanligaste orden som medborgarna tycker beskriver Värmdö idag handlar om 
natur, vatten, skog och friluftsliv. De näst vanligaste orden gäller lugn, ro, avkoppling och 
frihet vilket 9 % svarat. En liknande andel, 8 %, har beskrivit Värmdö med ord som vackert, 
fint, mysigt och fantastiskt. 

Inom kategorin ”Närhet, tillgängligt” inkluderas svar som ”Nära” och ”Tillgängligt” men 
också mer specifika svar om att det är nära till Stockholm/city. Kategorin ”Trafik” inkluderar 
svar som rör kollektivtrafiken, pendling och trafiksituationen i allmänhet. Majoriteten av 
svaren är negativa gällande trafiksituationen (trafikkaos, för mycket trafik, bilköer) 

En stor andel av medborgarna har även beskrivit Värmdö med ord som inte platsar inom 
nedan kategorier. Dessa svar är spridda och exempel på sådant som nämns är homogent, 
hälsosamt och hoppfullt. 

Vilka tre ord beskriver bäst din bild av Värmdö idag?
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Det ställdes även en fråga om vilka tre ord som bäst beskriver bilden av framtidens 
Värmdö år 2050.  1244 ord inkom. Även i denna fråga är den vanligaste kategorin svar som 
rör naturen, havet, skärgården eller friluftsliv. Ett fåtal av dessa kommentar visar på en oro 
att naturen/skärgårdskänslan ska minska. 17  % har svarat något som rör befolkning, 
bebyggelse eller tillväxt. Här handlar många svar om en ökad befolkning eller tät 
bebyggelse. Många av dessa kommentarer uttrycker någonting negativt, t.ex. 
överbefolkat, för tätbebyggt, trångt, exploaterat, sönderbyggt. 10 % har svarat något som 
rör trafik, kommunikationer eller infrastruktur. Svaren handlar bland annat om bra/bättre 
kommunikationer/kollektivtrafik, bättre infrastruktur, cykelvägar och tunnelbana.

Miljö/klimat handlar om hållbarhet och miljöfrågor. I kategorin Närhet/tillgänglighet finns 
både svar som endast innehåller ett ord (”nära”, ”närhet”, ”tillgänglighet”) men även svar 
där det specificeras att det är avståndet till Stockholm city eller skärgården eller naturen 
som menas. Service/utbud rör framförallt skola, vård och annan samhällsservice men även 
utbudet av butiker och centrum. Kategorin stämning (positiv) innehåller ord som mysigt, 
trevligt, välkomnande, lugnt och trivsamt. 

De svar som har kategoriserats som annat är spridda, men innehåller bland annat en hel 
del adjektiv som inte passat i andra kategorier, t.ex. blomstrande, välmående, jämställt, 
populärt etc. 

Vilka tre ord beskriver bäst din bild av framtidens Värmdö år 2050?
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Var finns det plats för fler invånare i kommunen?

Flera svarsalternativ kunde väljas i frågan om var det finns plats för fler invånare i 
kommunen. Ingarö och Värmdölandet är de vanligaste svaren, med cirka 30 % var. En 
nästan lika stor andel, 28 %, har svarat ”Vet ej”. Skärgården är det alternativ som minst 
andel har svarat (19 %). 

Män har i något högre grad än kvinnor svarat att det finns plats för fler invånare på Ingarö 
och Värmdölandet. Kvinnor har i högre grad än män svarat ”Vet ej”. Gällande ålder har en 
större andel i de två yngsta åldersgrupperna än övriga svarat ”Vet ej”. Andelen som tycker 
det finns plats för fler invånare på Ingarö är störst i åldersgruppen 31-40 år. 



20

Vad saknar du i din kommun? Vi vill veta om det är något du uppskattar på andra platser 
som inte finns i Värmdö kommun eller om det saknas något som gör att du inte trivs 
eller känner dig ”hemma” här?

Nedan presenteras de teman som var mest förekommande i de 521 svar som inkom.

Utbud, mötesplatser, centrum
Många av kommentarerna handlar om att medborgarna önskar sig ett större utbud på 
Värmdö. Till exempel nämns restauranger och caféer ofta, men även butiker, biograf, kul-
turhus och barer. En del specificerar att det saknar lite finare restauranger och inte bara 
pizza/snabbmat. I samband med önskemål om bättre utbud, men även fristående, nämns 
av många att de olika centrum som finns på Värmdö behöver bli bättre. Medborgarna 
nämner att de vill ha små butiker hellre än stora kedjor och att centrum blir mer trivsamt 
med fler mötesplatser och lokala företag. En person beskriver det som att centrum bör 
vara en ”levande miljö i småstadsformat” hellre än ”jättestora plåtskjul bakom jättestora 
parkeringsplatser”. En del önskar också att centrumområden skulle vara mer tillgängliga så 
det inte kräver att man tar bilen för att ta sig dit. Flera skriver att de saknar just mötesplat-
ser.

”En naturlig gemenskap/samlingsplats. Stora opersonliga centrum/köpkvarter med kända 
kedjor/varumärken ger en opersonlig upplevelse. Man går inte och upplever eller strosar 
omkring och upptäcker nya saker utan går enbart från A till B.”

”Göra mindre butiksytor så små lokala företag har råd att hyra med att vi som bor här kan 
köpa lokalt, istället för bara stora kedjor i fula områden/arkitektur.”

Kollektivtrafik
Flera av medborgarna önskar sig bättre kollektivtrafik, både inom kommunen och till/från 
Stockholm. Här handlar de flesta kommentarerna om att man vill ha tätare bussturer. 
Några nämner att detta gäller specifikt på Ingarö. Ett fåtal menar att kollektivtrafiken bör gå 
oftare på kvällen eller tidigt på morgonen. Några kommentarer rör även att bussarna är 
fulla och saknar luftkonditionering. 

”I Gustavsberg finns busstrafik till Sthlm var 10:e minut dygnet runt på Ingarö kan det vara 
flera timmar mellan bussar och stor tid av dygnet går det ingen buss.”

Bostad/bebyggelse
Flera av de svarande menar att de saknar hyresrätter. Annat som nämns är äldreboende 
och studentbostäder. Vidare menar flera att det behövs en stadsarkitekt med övergripande 
ansvar för byggandet av bostäder och dylikt för att få ett helhetstänk gällande bebyggelse. 

En del av kommentarerna rör också att kommunens utbyggnad bör vara varsam och inte 
för snabb. Vissa har synpunkter på nybyggda områden. De önskar bland annat att de ska 
vara mindre tätbebyggda, att grönytor ska bevaras och det ska skapas ”utrymmen för 
människor att vilja leva och bo istället för att maximera bostäder på liten yta.” Någon menar 
att det bör vara skärgårdstema och bykänsla på ny arkitektur och ett par andra att det som 
byggs bör smälta in i den gamla bebyggelsen, t.ex. låga gamla hus som i Vaxholm och 
Norrtälje. 

”En stadsarkitekt som har en helhetssyn på samhällets uppbyggnad och färgsättning eller 
avsaknad av sådan.”
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Politik
Flera kommentarer rör politikerna och kommunledningen. Svaren handlar främst om att 
medborgarna vill att politikerna ska lyssna på dem, förstå dem och agera mer utifrån Värm-
döbornas vilja. Andra kommentarer handlar om att politikerna inte bryr sig eller behöver 
värna mer om invånarna, att politikerna bör tänka långsiktigt/tänka på kvalitet, och att man 
önskar sig förnuftiga, beslutsfattande, trygga och tillitsfulla kommunalpolitiker. 
Någon skriver att det saknas en ”stabil och trovärdig ledning”. 

”Bättre och tätare kontakt med kommuninvånarna i alla frågor eftersom det mesta som 
politikerna bestämmer inte är kommuninvånarna till gagn.”

Skolor, vård och polis
Medborgarna menar att det behövs satsas mer på skolan/förskolan i kommunen och att 
mer resurser bör läggas på detta. En del nämner att lärares löner bör höjas och andra att 
det behövs mer resurser gällande barn med specialbehov. Några nämner även att det 
saknas en gymnasieskola med fler program i kommunen. 

När det gäller vård kommenteras främst att det behövs en satsning på bättre vårdcentraler. 
Ett fåtal vill ha ambulanshelikopter och någon enstaka kommentar gäller även fler sjuk-
vårdsalternativ, åldringsvård eller akutsjukhus. 

Flera kommentarer rör även avsaknaden av en polisstation och önskemål om högre polis-
närvaro.

”Jag känner mig oroad över den dåliga vården härute med en vårdcentral som inte mäktar 
med. Vill inte ha privata aktörer.”

Sophantering
Flera av svaren rör kommunens sophantering. Medborgarna vill ha fler och bättre återvin-
ningsanläggningar med bättre öppettider och tillgänglighet. Flera skriver att de skulle vilja 
ha återvinning i egen soptunna med flera fack som sedan hämtas vid bostaden. 

Vidare menar några att det är skräpigt i kommunen och att detta måste förbättras. Några 
förslag är papperskorgar/soptunnor på busstationer och på övriga platser i kommunen 
samt skräpplockare. 

Annat
Annat som nämns av flertalet svarande är bland annat fler lekplatser, fler arbetstillfällen 
inom kommunen, fler cykelvägar och gångbanor, bättre infrastruktur och fler aktiviteter/
sportanläggningar.

”Avsaknaden av cykelbanor på Ingarö gör att man är bilbunden. Tråkigt eftersom natur och 
friluftsliv kunde vara en stor fördel för oss som bor här. Men trist att man måste åka bil/
buss överallt.”
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Vilka svårigheter tror du att din kommun kan ställas inför i framtiden? Vilka samhällsför-
ändringar i stort och smått ser du som svåra och finns det något som oroar dig när du 
tänker på framtiden här? 

Nedan presenteras de teman som var mest förekommande i de 577 svar som inkom. 
Observera att dessa teman i viss utsträckning överlappar då många av svaren berör flera 
olika aspekter som kan kategoriseras inom fler än ett av nedan teman.

Befolkningstillväxt 
Många av kommentarerna handlar om Värmdös befolkningstillväxt och om hur kommunen 
ska kunna möta de behov som en större befolkning innebär. Skola, vård, vägar och kollek-
tivtrafik är sådant som nämns som exempel på områden som behöver prioriteras och 
anpassas efter en ökad befolkningsmängd. Flera nämner även att en utmaning är att 
bevara Värmdös miljlö, natur och småskalighet parallellt med en hög befolkningstillväxt. 

”Att kommunen ska klara utflyttningen hit ut genom att inte långsiktigt planera för bostä-
der, p-platser, kommunikationer och service. Att kommunen ska klara hela trafik/väg-sita-
tionen. Tänk om - tänk nytt!”

”Att inflyttningen fortsätter att öka och då hinner inte skolor mm. med.”

Trafik 
Flera av medborgarna kommenterar att de tror att framtiden kommer innebära svårigheter 
gällande trafiken på Värmdö. Flera av svaren om utmaningar kring trafiken är även kopplat 
till en ökad befolkningstillväxt och att det kräver att kollektivtrafiken och infrastrukturen 
utvecklas i samma takt för en hållbar trafiksituation. Flera uttrycker även behovet av fler 
parkeringar. 

”Busstrafiken. Det känns som att antalet bussar inte följer antalet inflyttade. Det är ofta 
ståplats hela vägen in till stan (90km/h på motorvägen känns inte säkert).”

”Trafikkaos pga för många flaskhalsar för biltrafiken och för dåligt utbyggda cykelvägar.”

Vård, omsorg och skola
Ytterligare ett återkommande tema bland svaren gäller vård, omsorg och skola. Svaren 
handlar exempelvis om att skola och äldreomsorgen bör prioriteras och förbättras. Några 
kommenterar även att kommunen måste möta de behov som finns bland befolkningen, 
exempelvis en åldrande befolkning och en ökad inflyttning. 

”För lite pengar till skolan som går ut över mina barn. En åldrande befolkning med för få 
som kan ta hand om den. Rörig och otrygg organisering av hemtjänsten med så många 
olika personer i omlopp.”

”När antalet invånare ökar i kommunen ökar behovet av allt från den nyfödda till den äldsta 
som har behov av plats på äldreboende.Vår fd lilla kommun är inte rustad för att invånaran-
talet ökar.”

Bostad/bebyggelse 
Flera av svaren rör bostad/bebyggelse. Även dessa svar är i viss utsträckning relaterade till 
ett uttryck för oro över Värmdös befolkningstillväxt. Exempelvis kommenterar flera att det 
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byggs för snabbt. Flera kommenterar även att naturen förstörs av bebyggelsen. Ett ytterli-
gare perspektiv på bostad/bebyggelse som tas upp av flera är att det behövs fler hyresrät-
ter och studentbostäder, exempelvis för att få fler ungdomar att bo kvar på ön. 

”Att nybyggnation blir för omfattande och sker på bekostnad av djur och natur, då skulle 
Värmdö förlora fördelen med att vara en plats där man kan bo ’på landet’ men samtidigt 
bara nån halvtimme från stan.”

”Att bygga rätt sorts bostäder i takt med att populationen växer.”

Miljö och klimat 
Även miljö och klimat är ett återkommande tema. Svaren handlar delvis om klimatföränd-
ringar och miljöförstöring i stort såväl som i närmiljön men också om vikten av att vara en 
hållbar och miljömedveten kommun. Flera nämner exempelvis miljöproblem med vatten 
och avlopp och föroreningar i havet. 

”Kommun/samhällsplaneringen behöver ske med långsiktighet och framförhållning som 
mål, och ske hållbart med stor miljöhänsyn.”

”Jag tror att man måste se över hela samhällsplaneringen och ställa krav på t ex. nybygg-
nationer, vägtrafik, kollektivtrafik, handel, vatten och avlopp, avfallshantering mm mm som 
grundar sig på en hållbar utveckling.”

Annat
Annat som nämns av flertalet svarande gäller ett antal aspekter som rör trygghet. Svaren 
gäller främst oro över ökad kriminalitet och avsaknad av polisiär närvaro.  

Ytterligare saker som nämns gäller bland annat vattenförsörjningen och vattenbrist, ungdo-
mars möjlighet till fritidsaktiviteter och en åldrande befolkning. 

”Jag tror att brottsligheten kommer öka, dock kanske ingen grov brottslighet men vardags-
brottslighet som drabbar gemene man. Klotter, stölder, narkotika mm då det flyttar in 
mycket folk men man ser väldigt lite polisiär närvaro.”
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Hur länge har du bott i Värmdö kommun?

0-2 år 6% 8% 1% 1% 1% 3%

3-6 år 11% 45% 15% 7% 11% 14%

7-15 år 11% 22% 37% 20% 13% 12%

16-20 år 9% 1% 18% 17% 8% 8%

Mer är 20 år 63% 24% 29% 56% 68% 63%

Vilken kommundel bor du i?

Ingarö 6% 16% 12% 20% 22% 15%

Värmdölan-
det 29% 30% 39% 38% 40% 26%

Skärgården 3% 0% 1% 2% 3% 5%

Gustavsberg 54% 52% 41% 37% 27% 41%

Djurö/Vindö 6% 0% 3% 3% 7% 8%

Stavsnäs 3% 2% 4% 1% 3% 6%

Skulle du rekommendera en vän att flytta till Värmdö kommun?

Ja 74% 83% 87% 80% 83% 80%

Nej 9% 4% 7% 6% 4% 3%

Vet ej 17% 12% 7% 13% 13% 17%

Vad är det bästa med platsen där du bor? (max 3 alternativ)

Närheten till service Ja 14% 17% 10% 15% 20% 34%

Närheten till kollektivtrafik Ja 37% 36% 39% 34% 29% 51%

Natur/grönområden Ja 86% 83% 83% 85% 93% 87%

Vatten/havet Ja 69% 75% 83% 79% 83% 61%

Nära förskola/skola Ja 14% 26% 17% 8% 3% 4%

Nära arbetet Ja 6% 7% 8% 8% 8% 3%

Friluftsaktiviteter Ja 20% 17% 22% 16% 14% 10%

Annat Ja 11% 12% 10% 12% 17% 12%

Ålder
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Hur långt har du till ditt närmsta centrumområde? (Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Stavsnäs eller Björkås)

Mindre än 1 km 37% 34% 29% 30% 27% 37%

1–5 km 49% 49% 50% 49% 38% 41%

6–10 km 9% 15% 16% 12% 27% 16%

Längre än 10 
km 6% 2% 6% 9% 9% 6%

Var finns det plats för fler invånare i kommunen?

Ingarö Ja 26% 38% 33% 30% 28% 28%

Värmdölandet Ja 23% 33% 32% 30% 33% 29%

Skärgården Ja 11% 26% 25% 18% 23% 13%

Gustavsberg Ja 29% 26% 24% 26% 28% 26%

Djurö/Vindö Ja 17% 29% 25% 26% 23% 11%

Stavsnäs Ja 17% 33% 27% 23% 23% 7%

Inget av ovanstående Ja 20% 13% 27% 20% 20% 21%

Vet ej Ja 40% 34% 23% 29% 24% 26%



26

Kön

K
vi

nn
a

M
an

Hur länge har du bott i Värmdö kommun?

0-2 år 3% 2%

3-6 år 16% 16%

7-15 år 20% 22%

16-20 år 10% 14%

Mer är 20 år 51% 46%

Vilken kommundel bor du i?

Ingarö 15% 18%

Värmdölan-
det 34% 36%

Skärgården 2% 2%

Gustavsberg 41% 38%

Djurö/Vindö 5% 4%

Stavsnäs 3% 3%

Skulle du rekommendera en vän att flytta till Värmdö kommun?

Ja 82% 83%

Nej 6% 5%

Vet ej 13% 12%

Vad är det bästa med platsen där du bor? (max 3 alternativ)

Närheten till service Ja 17% 19%

Närheten till kollektivtrafik Ja 41% 33%

Natur/grönområden Ja 88% 83%

Vatten/havet Ja 75% 79%

Nära förskola/skola Ja 10% 13%

Nära arbetet Ja 7% 7%

Friluftsaktiviteter Ja 14% 20%

Annat Ja 13% 12%
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Hur långt har du till ditt närmsta centrumområde? (Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, 
Stavsnäs eller Björkås)

Mindre än 1 km 31% 31%

1–5 km 47% 45%

6–10 km 15% 18%

Längre än 10 
km 7% 6%

Var finns det plats för fler invånare i kommunen?

Ingarö Ja 28% 34%

Värmdölandet Ja 27% 36%

Skärgården Ja 21% 19%

Gustavsberg Ja 21% 32%

Djurö/Vindö Ja 24% 22%

Stavsnäs Ja 21% 23%

Inget av ovanstående Ja 18% 25%

Vet ej Ja 35% 18%



Undersökningar som leder till utveckling!


