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BAKGRUND

Nacka kommun ligger strax öster om centrala Stockholm och har de senaste 50 åren 
haft en befolkningsökning på ca 60 %. Prognosen för de kommande 20 åren är en 
befolkningstillväxt på ca 35 %. Nacka kommun är rik på naturområden och präglas av 
ett flertal karaktäristiska naturområden med allt från det kulturrika Erstavikområdet, 
träskmarker i Tollare naturreservat till Älta mosse som är en av Stockholms större 
torvmossar. 

White arkitekter genomförde hösten 2016 en medborgarundersökning rörande kom-
muninvånarnas användning av naturområden och naturreservat Nacka kommun. 
Undersökningen fokuserar på vad kommunens medborgare har för erfarenheter kring 
de naturområden de besöker idag, men även om vissa platser besöks mindre än andra 
och vad detta i så fall kan bero på. Denna sammanställning redovisar och analyserar 
resultatet av den genomförda medborgarundersökningen. 

Av de naturområden som undersöktes ligger samtliga i Nacka kommun. Marken i 
Nackaresrevatet ägs och förvaltas dock av Stockholms stad. Vidare är Erstavik en pri-
vat fastighet men friluftsanordningarna i området förvaltas av Nacka kommun enligt 
avtal med markägaren. 

Medborgarundersökningen används som underlag vid framtagande av Nacka kom-
muns friluftsstrategi. Friluftsstrategin syftar bland annat till att förbättra naturupplevel-
sen vid besök av Nackas naturreservat och naturområden för befintliga kommuninvå-
nare men också till att öka andelen besökare i kommunens naturområden och reservat.   

INLEDNING

SYFTE

Syftet med uppdraget är att få kunskap om olika målgruppers användning och tillgäng-
lighet till kommunens natur- och friluftsområden, områdenas olika särdrag, trygghet 
och säkerhet. Det övergripande syftet är att få fler nackabor att nyttja och trivas i kom-
munens natur- och friluftsområden.  

METOD
White arkitekter tog i samarbete med Nacka kommun fram en enkät med semistruktu-
rerade frågor av såväl flervalskaraktär som öppna kvalitativa frågor, se bilaga 1.  

Enkätundersökningen genomfördes i oktober och november 2016 vid sex unika tillfäl-
len och på sammanlagt fem köpcentrum i Nacka kommun. Samtliga köpcentra besök-
tes under totalt sexton timmar undantaget Fisksätra som besöktes i åtta timmar. Detta 
enligt uppdragets förutbestämda förutsättningar. 

De köpcentrum som besöktes var Fisksätra centrum, Nacka forum, Orminge centrum, 
Saltsjöbaden centrum och Älta centrum. Köpcentrumen besöktes olika dagar i veckan 
(veckodagar och helgdagar) på varierade tider (förmiddag, lunch, eftermiddag) för 
att uppnå en så stor bredd som möjligt bland de personer som intervjuades. Enkät-
undersökningen genomfördes genom intervjuliknade situationer där respondenten 
svarade och resonerade muntligt kring på intervjuarens frågor, svaren antecknades och 
bearbetades sedan digitalt. Varje intervjutillfälle bemannades med 2-4 konsulter varav 
minst en konsult med flerårig erfarenhet av att genomföra intervjustudier. Valet av 
intervjumetod motiverades med att det är ett effektivt sätt att tillfråga många personer 
under relativt kort tid vilket skapar en god överblick över kommunens invånares olika 
perspektiv och åsikter. 



Bilder från vänster till höger: Nackareservatet, två respondenter, Nacka forum och Älta centrum, 
White arkitekter (2016)
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INLEDNING



Karta över Nacka grönområden och naturreservat, Nacka kommun  (2016) 
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Undersökningen förlades till köpcentrum då det är en plats dit många olika grupper 
söker sig, även människor som normalt sett inte besöker natur- och friluftsområden. 

För att få en bred representativitet söktes respondenterna upp proaktivt och rekryte-
ringen stämdes aktivt av mellan varje besökstillfälle för att säkerställa en representativ 
spridning av ålder och kön. Totalt intervjuades 307 personer från flera olika delar av 
kommunen. 57 % var flickor (0-15 år)/kvinnor (över 16 år) och 43 % var pojkar (0-15 
år)/män (över 16 år). Åldersspridningen varierade från under 10 till över 65 med en 
majoritet av respondenter i ålderskategorin 50-65 och över 65 (se cirkeldiagram 1). 
Antalet genomförda intervjuer varierade vid de besökta köpcentrumen, flest intervjuer 
genomfördes i Älta centrum 77 stycken (25 %), följt av Orminge centrum 73 stycken 
(24 %), Saltsjöbaden centrum 72 stycken (23 %) Nacka forum 56 stycken (18 %) och 
Fisksätra centrum 33 stycken (10 %). Totalt genomfördes intervjuerna under 72 tim-
mar fördelat på 16 timmar per köpcentra undantaget Fisksärta där 8 timmar spendera-
des. Detta ger en del av förklaringen till varför andelen intervjuer ser olika ut i de olika 
områdena.

Antalet intervjuer skiljer sig alltså mellan de olika köpcentren. Detta beror delvis på 
olika benägenhet att svara på frågor på de olika platserna men också faktorer som kän-
nedom om kommunen och språkkunskaper spelar in. Nacka forum var ett köpcentra 
med hög andel besökare som inte bodde i, eller kände till kommunen vilket resulterade 
i ett lägre antal intervjuer där. Antalet intervjuer i Fisksätra blev lägre dels beroende på 
färre timmar vid besökstillfället men berodde också på bristande språkkunskaper. Flera 
av de som tillfrågades att delta avböjde och hänvisade till att de inte kände sig tillräck-
ligt säkra på att kunna svara på frågorna på varken svenska eller engelska. 

En annan faktor som påverkat resultaten är att människor tenderar att besöka de om-
råden som ligger geografiskt nära mest frekvent. Ett tydligt exempel är att 48 personer   
(62 %) valde Strålsjön som ett favoritområde vid intervjuerna i Älta men bara 3 perso-
ner (4%) gjorde samma val vid intervjuerna i Saltsjöbaden. Ett annat exempel är Tattby 

Intervjuplats Älta Saltsjöbaden
Naturområde
Abborträsk 1 -
Baggenstäket 1 12
Duvnäs Utskog 4 3
Erstavik 51 53
Gäddviken 1 2
Långsjön 6 6
Nackareservatet 59 28
Nyckelviken 23 21
Ramsmora - -
Rensättra 1 -
Ryssberget 3 1
Skarpnäs 6
Skogsö 5 38
Skuruparken 4 1
Strålsjön 48 3
Svindersvik 6 3
Svärdsö 2 13
Tattby 3 40
Tollare 6 1
Velamsund 8 2

Till vänster. Cirkeldiagram 1. Åldersfördelning av respondenter Till höger. Exempel på vad av favo-
ritplatser efter intervjuplats. (2016). 
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som valdes som favoritområde av 40 personer (56 %) av de intervjuade i Saltsjöbaden 
men enbart 3 personer (4%) gjorde samma val vid intervjuerna i Älta.  

Samtliga ovanstående faktorer påverkar resultatet och för att få ett statistiskt säkerställt 
material krävs ytterligare intervjuer. Denna studie ger dock en god indikation av hur vad 
Nackaborna tycker om kommunens naturområden och hur de används. 

Det kvantitativa materialet rörande ålder, kön, hushållssituation, favoritplatser, besöksva-
nor restid och transportmedel har analyserats med hjälp av det digitala verktyget Survey-
Gizmo. Det kvalitativa materialet rörande trygghet och tillgänglighet, har analyserats av 
erfarna konsulter med god vana att genomföra och analysera kvalitativa intervjustudier. 

LÄSANVISNINGAR
Rapporten redovisar resultat från enkätundersökningen med cirkel- och stapeldiagram 
följt av en analys av det kvalitativa materialet. En del diagram anger resultaten i procent 
andra i antal. De olika redovisningssätten syftar till att på ett så tydligt sätt som möjligt 
redogöra för resultaten. Vid flervalsfrågor anges resultaten i antal då den totala summan 
annars överstiger hundra procent. I övrigt anges svaren i det mer överskådliga procent.  

Citaten som återfinns i rapporten är tagna från intervjuerna. Vid varje citat omnämns 
respondenterna som ”kvinna” eller ”man”, ”flicka” eller ”pojke”. Muntligt godkännande 
för fotografier har getts. 

Cirkeldiagram 2. Könsfördelning av respondenter (2016). 
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FAVORITOMRÅDEN, BESÖKSVANOR OCH IDENTITET

Nacka kommun upplevs och beskrivs som en kommun med bra tillgång till natur- och 
friluftsområden. För flera personer är det en avgörande orsak till att kommunen anses 
vara en attraktiv plats att bo på. De flesta som deltog i undersökningen besöker mer eller 
mindre regelbundet ett eller flera natur- och/eller friluftsområden på regelbunden basis. 
Man beskriver naturområdena generellt som vackra, fridfulla och lugna (se ordmoln 1). 

Favoritområden och mindre besökta områden
Kommunens natur- och friluftsområden besöks i olika utsträckning. Bland de respon-
denter som deltog i undersökningen är Erstavik det område som flest uppger som 
favoritområde 108 personer. Efter Erstavik kommer Nackareservatet 76 personer följt av 
Nyckelviken 76 personer, Strålsjön 38 personer, Velamsund 33 personer och Skogsö 29 
personer. Några av de minst besökta områdena bland respondenterna vara Svindersvik, 
Ryssbergen, Svärdsö, Gärdesudden och Ramsmora (se stapeldiagram 1). 

Att vissa områden besöks mer än andra har delvis att göra med avstånd till naturområde, 
bostadens placering och transportmöjligheter. Ju tillgängligare ett naturområde upplevs 
desto oftare besöks det. En annan avgörande faktor är vilka funktioner och aktivitets-
möjligheter som finns i området. Men platsens identitet (människors känsla för ett na-
turområde) är många gånger avgörande för vilket område man väljer att besöka och med 
vilken frekvens (Koppen et al., 2014). 

Erstavik, som är det mest besökta området, beskrivs bland annat med orden vackert, 
tillgängligt, variationsrikt, fridfullt, oersättligt, promenadvänligt och nära och golfbanan. Detta tyder 
på att många personer har lätt att ta sig dit och att de aktiviteter som är möjliga att utföra 
där är många (se ordmoln 2). Många områden beskrivs som vackra och lugna (se ord-
moln 2-7). Ryssberget däremot som har relativt få besökare beskrivs som annorlunda, lite 
hemligt, gamla militärgrejer men med fina vyer över stan. 

RESULTAT & ANALYS

Stapeldiagram 1. Vilka är dina favoritområden? Stapeldiagram över respondenternas favoritområ-
den, mest populära området längst upp i fallande popularitetsskala neråt (2016). 

Procent
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Ordmoln 1. Kan du beskriva ditt favoritområde för någon som har aldrig varit där? Ordmoln som sammanfattar de kvaliteter som återkommer för alla 
natur- och grönområden i Nacka kommun (2016).
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Nyckelviken sticker ut då många tänker på djur när de beskriver platsen. Respondenter, 
gamla som unga har positiva minnen kring de visningsjordbruk med djur som finns på 
platsen (se ordmoln 3). 

Övriga besöksområden
Runt 15 personer uppgav att deras favoritområden låg i delar av kommunen som inte 
fanns med i enkäten eller utanför kommunen, bland svaren fanns Skurusundet och Sickla 
samt Värmdö och Albys friluftsområden i grannkommunerna.

AKTIVITETER 
Ett viktigt underlag för friluftsstrategins utformning är att undersöka vilka aktiviteter 
kommuninvånarna utför och uppskattar i Nackas naturområden idag, detta för att ta reda 
på vilka upplevelser man är ute efter när man besöker ett natur- eller friluftsområde.    

Vilka aktiviteter människor utför och vilka upplevelser de är ute efter i de natur- och 
friluftsområden de besöker är varierande, men de vanligaste aktiviteterna är att ta en 
promenad för att motionera och/eller uppleva natur- och djurlivet. Även bada och sola 
hör till vanliga och uppskattade aktiviteter. Till de minst vanliga aktiviteterna hörde 
idrotts- och friluftsaktiviteter i grupp (organiserade aktiviteter av både privata aktörer 
och föreningsliv), besöka kulturminnesplatser och/eller kulturupplevelser/evenemang, 
åka båt, skidor eller skridskor samt besöka caféer och restauranger (se stapeldiagram 2). 

Det finns en skillnad i aktiviteter mellan områden som till största del hänger samma med 
vilka aktiviteter som finns att tillgå på respektive plats. Exempelvis i Tattby, Tollare och 
Skarpnäs är promenader den vanligaste aktiviteten och Långsjön är ett populärt besöks-
mål för motion och kulturupplevelser (se stapeldiagram 3 och tabell 1). 

Bland de aktiviteter som nämnts utöver de fasta alternativen i enkäten hörde svamp- och 
bärplockning, fiska, spela golf  och besöka golfbanan (främst Erstavik) till de vanligaste 

aktiviteterna (se ordmoln 8).  

Viljan och dragningen till att utföra särskilt roliga eller attraktiva aktiviteter verkar också 
till viss del påverka hur långt man är villig och har möjlighet att röra sig till vissa specifika 
områden. Man kan också se en koppling mellan de minst förekommande aktiviteterna 
(exempelvis caféer, båtuthyrning och kulturella upplevelser) och önskemål om ökad 
tillgänglighet. Många önskade just det som vanligen inte fanns i naturområdena så som 
caféer eller kulturupplevelser för att öka besökslust och tillgänglighet. Mer om detta 
under kapitlet tillgänglighet och trygghet (sidan 18). 

Ordmoln 8. Ordmoln över de aktiviteter som nämnts utöver de fasta alternativ respondenterna fick (2016). 
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Ordmoln 2-4. Kan du beskriva ditt favoritområde för någon som har aldrig varit där? Ordmoln för de sex mest förekommande favoritområdena. Från 
vänster Erstavik (grönt), Nyckelviken (gult) och Nackareservatet (blått). White arkitekter (2016).
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Ordmoln 5-7. Kan du beskriva ditt favoritområde för någon som har aldrig varit där? Ordmoln för de sex mest förekommande favoritområdena. Från 
vänster. Strålsjön (rosa), Velamsund (grönt) och Skogsö (lila). White arkitekter (2016).
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SÄRDRAG

De olika naturområdena i Nacka skiljer sig åt dels i hur människor upplever dem men också i 
vad man väljer att göra på de olika platserna. 
Erstavik

Det mest valda favoritområdet var Erstavik och 108 personer uppgav att det var deras 
favoritområde. I Ersatvik var den mest förekommande aktiviteten att motionera tätt följt 
av promenera/vandra och uppleva naturen. Även cykla och ha picknick grilla var populära 
aktiviteter i Erstavik. När Nackaborna beskriver Erstavik väljer de ord som vackert, orört, fint 
lugnt, promenad, vilt, lättillgängligt och bad. 

Den bild som Nackaborna målar upp av Erstavik är företrädesvis en lugn, vild och 
rofylldplats där man ägnar sig åt att uppleva naturen eller motionera/vandra i naturen på olika 
sätt. 

Nackareservatet 

Näst populärast var Nackareservatet som 76 personer valde som ett favoritområde. I 
Nackareservatet är fördelningen mellan vilka aktiviteter man företar sig mycket jämnare. De 
vanligaste aktiviteterna är motionera och uppleva naturen. Men i Nackareservatet är många 
aktiviteter populär, exempelvis bada/sola, cykla, åka skidor, ha picknick/grilla eller gå på café. 
Med tanke på att det är en jämnare fördelning mellan aktiviteterna kan Nackareservatet ses 
som en mångfacetterad plats som erbjuder många aktivitetsmöjligheter. 

Nackareservatet beskrivs liksom Erstavik som vackert och lugnt men ord som varierat och 
omväxlande, Hellasgården och motion är betydligt vanligare. 

Nyckelviken

76 personer uppgav att Nyckelviken var deras favoritområde. I Nyckelviken är de två 
vanligaste aktiviteterna uppleva naturen och promenera/vandra. Dessa två aktiviteter har 
valt av betydligt fler gånger i jämförelse med övriga alternativ.  Andra aktiviteter som också 

är populära är ha picknick/grilla, besöka caféer och motionera. Sett till hur Nackaborna 
beskriver Nyckelviken är djur och 4H-gården det man associerar mest till Nyckelviken. I 
övrigt framställs Nyckelviken som ett barnvänligt, lugnt fika, herrgård, pulka eller hästar. 

Nyckelviken är alltså en mer familjeorienterad plats än de övriga reservatet. Mycket tack vare 
den djurverksamhet som bedrivs. Men många tänker också på andra saker som fika eller de 
kulturmiljöer som finns i reservatet. 

Strålsjön

Strålsjön uppgavs som favoritområde av 38 personer. De tre vanligaste aktiviteterna i 
Strålsjön är promenera/vandra, bada/sola och uppleva naturen. Många tycker också om att 
ha picknick/grilla, motionera, leka eller cykla vid Strålsjön. Strålsjön beskrivs som lugnt och 
vackert men även som annorlunda, sjö, bad eller bada och vatten. Platsen har uppenbart 
kopplingar till vatten och vattenaktiviteter för många. 

Velamsund 

Velamsund var också ett populärt område, 33 personer pekade ut det som sitt favoritområde. 
Nackaborna har svarat att de tycker om att promenera/vandra, uppleva naturen, besöka 
caféer och bada/sola i Velamsund. Samtliga aktiviteter har fått ungefär lika många svar. 

Velamsund beskrivs som vackert, vatten, bad eller djur. Nackaborna menar också att 
Velamsund är barnvänligt och utmärkt för att fika och grilla. 

Skogsö

29 personer uppgav Skogsjö som favoritplats. I Skogsö tycker majoriteten om att promenera/
vandra. Efter det är det en ganska jämn fördelning mellan uppleva naturen, motionera, bada/
sola, ha picknick/grilla eller annat. Ett av exemplen på vad man brukar göra i Skogsö utanför 
de givna alternativen är att fotografera. 

När respondenterna pratar om Skogsö beskriver man det som vackert, fantastiskt och skog. 
Ord som andas, lugnt och orört är också vanligt förekommande. 
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Totalt

Abborträsk 27% 18% 9% 18% 9% 0% 0% 9% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Baggenstäket 15% 9% 9% 11% 4% 7% 4% 5% 9% 4% 0% 0% 9% 2% 5% 2% 5% 100%

Duvnäs Utskog 25% 8% 8% 8% 8% 0% 8% 0% 17% 8% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Erstavik 17% 17% 19% 4% 8% 15% 1% 2% 5% 4% 2% 2% 0% 2% 1% 1% 0% 100%

Gärdesudden 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Långsjön 22% 11% 22% 19% 6% 6% 3% 0% 3% 0% 6% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Nackareservatet 3% 12% 15% 11% 9% 10% 6% 7% 5% 5% 6% 9% 0% 2% 0% 0% 0% 100%
Nyckelviken 20% 20% 10% 3% 10% 3% 6% 10% 4% 4% 2% 0% 0% 2% 3% 2% 1% 100%
Ramsmora 18% 9% 9% 9% 9% 9% 0% 9% 0% 0% 9% 9% 9% 0% 0% 0% 0% 100%
Rensättra 23% 15% 8% 15% 8% 8% 15% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Ryssbergen 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Skarpnäs 22% 15% 9% 11% 2% 2% 7% 4% 11% 4% 4% 2% 2% 0% 0% 0% 4% 100%
Skogsö 28% 12% 10% 9% 8% 4% 4% 3% 3% 8% 3% 3% 4% 0% 1% 0% 3% 100%

Skuruparken 25% 8% 17% 8% 0% 8% 25% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Strålsjön 18% 15% 9% 17% 10% 8% 9% 0% 4% 2% 5% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 100%

Svindersvik 22% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 44% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 22% 100%
Svärdsö 17% 17% 33% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Tattby 30% 13% 15% 1% 4% 0% 10% 0% 4% 0% 6% 4% 9% 0% 0% 1% 0% 100%
Tollare 23% 10% 18% 5% 3% 3% 8% 0% 3% 3% 5% 3% 3% 0% 5% 8% 3% 100%

Velamsund 15% 14% 5% 13% 4% 4% 6% 13% 4% 5% 5% 5% 3% 0% 1% 0% 1% 100%
Tabell 1. Områdesvis beskrivning av vilka aktiviter man utför i sina favoritområden (2016). 
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49%

26%

8%

2%

14% 1%

Vilka transportsätt använder du för att ta dig till dina 
favoritområden?

promenad

bil

buss

spårtrafik

cykel

annat

Cirkeldiagram 3. Resultat av de vanligast förekommande transportmedlen som används för att ta 
sig till natur- och friluftsområden (2016). 

54%33%

11%
2%

Ungefär hur lång tid tar det för dig att åka till ditt 
favoritområde? oavsett område

< 15 min

15-30 min

30-60 min

> 60 min

Cirkeldiagram 4. Repondenternas restid till de natur- och friluftsområden de besöker (2016). 

MOBILITET

En majoritet av de personer som intervjuats i undersökningen uppger att de promene-
rar (49 %) till de natur- och friluftsområden de besöker. En tredjedel av respondenterna 
använder bilen som sitt vanliga transportmedel. Det minst vanliga transportmedlet är 
spårtrafik (se cirkeldiagram 3). Flera personer som tog bilen uppgav även att de hade ett 
natur- och friluftsområde som ett besöksmål av flera under en och samma dag och att 
det därför var nödvändigt att ta bilen. 

Ett förhållandevis stort antal respondenter uppgav att val av transportmedel till stor del 
var beroende av säsong och att de i större utsträckning nu på höst/vinterhalvåret tog 
bilen framför exempelvis cykel. Valet att använda bil förklarades också flera gånger av 
den tid man tjänar på att åka bil istället för att åka kollektivt. Flera personer uppgav även 
att de kollektiva (buss) förbindelserna till olika områden inte var tillräckligt bra och att 
man av den anledningen valde bilen. Exempelvis menar många som besökte Nyckelvi-
ken att bussen inte gick hela vägen fram till områdesentrén och att det innebar att man 
blev tvungen att ta en längre promenad för att komma fram till naturreservatet. Ett antal 
respondenter angav att de hade prövat cykla från Orminge till Velamsund men upplevde 
att det cykelvägarna var bristfälliga. Många som tog bilen uppgav även att ett besök i 
ett natur- och friluftsområde var ett delmål under en dagsutflykt, de passerade alltså ett 
område för ett kortare stopp innan de begav sig vidare till aktiviteter på andra platser. 

Oberoende av transportmedel har en klar majoritet (87 %) av respondenterna mindre än 
30 minuters transportväg (till fots eller med bil) till de områden de besöker. Som tidigare 
konstaterats (se sidan 7) är en viktig faktor som påverkar transporttiden att människor 
tenderar att besöka de områden som ligger geografiskt nära deras hem. 

Över 50 procent av de som deltagit i undersökningen har mindre än 15 minuters prome-
nad till de områden de besöker. De har dels att göra med att många angav de områden 
som de bor närmast som sina favoritområden då det är dessa de besöker oftast. Även 



1. Orminge centrum 2. Glada respondenter 3. Intervjuare och respondent i Orminge centrum 4. Intervjuare 
och respondent i Älta centrum  White arkitekter (2016)
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”Jag vill inte att fler människor ska 
komma dit [Långsjön]. Jag vill helst vara 

ensam, speciellt vid Långsjön. Det är viktigt för 
min återhämtning.”

Man, Nacka Forum

3
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”Det finns 
inga bra kollektiva för-

bindelser, mellan Nacka och Salt-
sjöbaden är de urusla. Förbindelserna till 

Nyckelviken är inte tillräckliga. Det hindrar 
många som inte har bil från att åka dit.”

Kvinna, Saltsjöbaden

TILLGÄNGLIGHET OCH TRYGGHET 
Tillgänglighet

Överlag verkar tillgången till kollektivtrafik påverka omfattning av bilanvändning i vissa 
områden. Många Saltsjöbadenbor uppger att de upplever brister i kollektivtrafiken och 
att flertalet menar att bilen är ett fördelaktigt alternativ för dem vid transport till natur-
områden såväl som för övriga ärenden. När kollektivtrafiken upplevs som bristfällig blir 
bilen ett alternativ som upplevs enklare, mer tillgänglig och mer tidseffektivt. Motsatta 
transportförhållanden råder i Fisksätra. 

Fisksätrabor har lägre kunskap om vilka natur- och friluftsområden som finns att nyttja 
än de respondenter som intervjuats i övriga områden. I Fisksätra var det exempelvis 
betydligt vanligare att referera till närliggande grönstråk istället för etablerade natur- och 
friluftsområden. 

Tillgänglighet och trygghet kan länkas samman då ett tätt och oöverblickbart trafikflöde 
vid entréer och parkeringsplatser kan leda till ökad otrygghet, framför allt för barnfa-
miljer. Bristfälliga kollektiva förbindelser upplevs bidra till ökad biltrafik vid Nackas 
naturområden.  Detta påverkar även känslan av tillgänglighet negativt. Enligt många 
respondenter väljer man bilen i större utsträckning när bussar inte går hela vägen fram 
till entrén. 

Många har en ambivalent inställning till att öka tillgängligheten i naturområden och na-
turreservat. På flera platser, mest framstående är Saltsjöbaden, är det en betydande andel 
respondenter som inte vill att tillgängligheten på närliggande natur- och friluftsområden 
ska öka för att locka fler besökare. En viktig rekreationsaspekt för många är just ensam-
het och lugn. Därmed medför bristen på tillgänglighet för ”den breda massan” en positiv 
aspekt för vissa. Det har också funnits en kluven inställning till caféer och fik, många 
önskar sig mer service men är rädda för att känslan ska bli för kommersiell. Flertalet 
betonar att det är viktig att naturområdena känns enkla och genuina.

tidsaspekten spelar in, man väljer oftast de område som ligger närmast för att ett besök 
inte ska ta för mycket tid på en ledig dag eller vardagskväll. Variationen mellan trans-
portmedel skiljer sig även åt mellan intervjuområden. Platser som Orminge, Älta och 
Saltsjöbaden hade en högre andel bilister än exempelvis Fisksätra. Den högsta andel som 
svarade att de tog bilen till naturområden kom från Orming, Älta och Saltsjöbaden. I Or-
minge uppgav 37 personer att de brukade ta bilen, i Älta 35 personer och i Saltsjöbaden 
28 personer. I Fisksätra var det minst antal som färdades med bil till sina favoritområden. 
Endast 5 personer uppgav att de brukar ta bilen till naturområden. 

Denna studies statistiska underlag är för litet för att säkerställa resultatet men indikatio-
nerna bör ses i ljuset av aktuell forskning vilken visar att socioekonomiska förutsättning-
ar har tydliga konsekvenser för transportmönster (OECD, 2008). 
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Önskemål

Tätare kollektivtrafik med fler hållplatser (31st)

Tydlig skyltning intill och inne på områden (17st)

Större och bättre parkeringsplatser (15st)

Grillplatser (13st)

Toaletter (11st)

Vanliga önskemål Kombinerad lekplats och utegym (10st)

Bättre belysning kvällstid (10st)

Caféer (10st)

Lekplatser (6st)

Tillgänglighetsanpassat (5st)

4H-gård 

Bryggor och hopptorn vid badplatser

Båtuthyrning

Fler naturreservat

Fotbollsgolf
Önskemål som förekom färre än fem gånger Laddstation för elbil

Mer underhåll av motionsspår 

Mobil app över kommunens alla grönområden

Samlingspunkter

Separerade gång- och cykelbanor för MTB-cyklister

Skidspår

Soptunnor

Vindskydd

Tabell 2. Generella och områdesvisa önskemål för ökad tillgänglighet (2016). 

Plats Önskemål 

Baggenstäket Fler sittplatser

Fler toaletter och papperskorgar mer skyltning
Slitna gångstigar som behöver repareras
Gångväg runt golfbanan istället för att behöva passera igenom/nära – skapar konflikter
Hängbro över Skyttevägen från tåget mot Erstaviksbadet för att slippa passera bilväg

Öppna upp igenväxt badplats

Bättre allmänt underhåll

Bättre renhållning

Bättre tillgänglighetsanpassning

Nackareservatet Längre öppettider på Hellasgården

Fler bussar från Nacka forum
Café
Happenings
Minska bilberoende 

Rensättra Rensning, håller på att växa igen

Ryssbergen Bättre underhåll

Skarpnäs Tydligare skyltning

Skogsö Café för att bli mer levande

Skuruparken Tydligare skyltning

Strålsjön Tydligare skyltning

Mindre biltrafik

Nya gymmet inte tillräckligt bra

Bristfällig bilparkering
Bättre skyltning vid motionsslingorna
Tätare skötsel av gångvägar

Tollare

Erstavik

Lundsjön

Långsjön

Nyckelviken

Tattby
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Många är dock nöjda med tillgängligheten i sina favoritområden och har endast enstaka 
synpunkter kring tätare tömning av papperskorgar och önskemål om fler bänkar. För 
mer specifika önskemålen kring ökad tillgänglighet, se tabell 2 (sidan 19). I tabellen 
nämns flera generella önskemål på olika platser, detta är då respondenterna själva pekat 
ut specifika platser som de anser behöver förändras för att öka tillgängligheten. Det åter-
kommande önskemålet om tillgänglighetsanpassning har nästan uteslutande fokuserat 
på grusvägar som i vissa områden består av ett grus som är svårt att sa sig fram på för 
människor med rullstol, rullator eller barnvagn. 

Trygghet
En majoritet av respondenterna svarade att de oftast känner sig trygga på de platser de 
besöker. De vanligaste källorna till otrygghet skiljer sig åt beroende på vilken målgrupp 
de tillhör. Barnfamiljer upplever en otrygghet vid trånga bilparkeringar vid entréerna till 
de områden de besöker, äldre upplevde brister i tillgänglighet som exempelvis brist på 
sittplatser och toaletter som en källa till otrygghet och kvinnor/tjejer upplevde brist på 
belysning och människor kvällstid som den största källan till otrygghet. Även de barn 
som tillsammans med sina föräldrar deltagit i undersökningen, uppgav att bristen på 
belysning skapade otrygghet, speciellt tidiga mornar när de promenerar till skolan. 

Många manliga respondenter diskuterade otrygghet via referensers till en (kvinnlig) 
partner/vän/släkting. Själva uppger de flesta män att de inte känner sig otrygga. Enbart 
24 kvinnliga respondenter av totalt 175 kvinnor svarade att de på något sätt känner sig 
otrygga. Av de kvinnor som känner sig otrygga är 75 procent 40 år eller äldre. Av de 131 
män som svarat var det enbart 11 som uppgav att de kände sig otrygga på något sätt. Av 
de män som känner sig otrygga är 63 procent 40 år eller äldre. 

Bortsett från ovan nämnda otrygghetsfaktorer nämndes även snabba fordon (främst 
motionscyklister), lösa hundar, brist på sociala samlingspunkter och, även här, brist på 
tydliga skyltsystem som källor till otrygghet generellt. 

Platser som omnämndes som extra otrygga av var Ryssberget, Skuruparken och Strål-
sjön. Vid Ryssberget och Skuruparken upplevde flera personer att det var extra läskigt 
då det var mörkret. Vid Strålsjön var det några av respondenterna som via sociala me-
dier hört talas om att någon blivit jagad på kvällstid. Det var dock ingen som drabbats 
personligen av någon sådan incident. 

Känslan av otrygghet var mer förekommande bland yngre personer. En annan för-
klaring kan kopplas till rädslan att bli överfallen bland yngre kvinnor och flickor. De 
undvek i större utsträckning (än pojkar och män) att vistas i mörka områden på kvällar 
eller efter mörkrets inbrott. 

”Jag 

känner mig otrygg när jag är 

ute på kvällen men det är för att samhäl-

let är som det är. Det har inte jättemycket att 

göra med platsen, mest att jag är ensam 

och tjej.”
Tjej, Älta
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Det tycks även finnas ett samband mellan att platser som har lägre tillgänglighet, exem-
pelvis bristande kollektivtrafik, otillräckliga gång- och cykelbanor eller röriga parkerings-
platser upplevs som otrygga platser. Platser med bristande belysning upplevs också som 
otrygga vilket medför att många, framför allt kvinnor och yngre personer undviker att 
vistas där kvällstid. När människor på grund av detta avstår från att besöka platser mins-
kar det sociala flödet på platsen och känslan av otrygghet förstärks. 

Det tycks även finnas en rent praktisk förklaring som påverkar både tillgänglighet och 
trygghet. Flera respondenter, framför allt barnfamiljer och äldre, uppgav att de skulle ha 
större incitament att besöka flera områden om det skulle finnas fler parkbänkar, grillplat-
ser, toaletter och lekplatser och tydligare skyltning. Barnfamiljer menar att det är härligt 
med rekreation i skogen men de behöver också finns möjlighet att äta och gå på toalet-
ten. Hindren för äldre (och även andra) skulle minska om de gavs möjlighet att slå sig 
ned att vila, och besöka en toalett under promenaden. 

Hellasgården i Nackareservatet är en odelat positiv plats som många refererar till som 
tillgänglig och trygg. Många respondenter önskar fler liknande platser. Den digitala ap-
pen Nackas naturkarta är ett bra verktyg för att locka fler människor, framför allt den 
yngre generationen. Att flertalet respondenter ändå lämnade önskemål om en digital app 
tyder på att denna app behöver marknadsföras mer för att öka kännedomen om den.

En av de största insatserna för förbättra tryggheten skulle enligt denna studie vara ett 
utökat flöde av människor. Det finns alltså ett tydligt motsattsförhållande i människors 
behov av att känna sig trygga och människors behov av ensamhet och rekreation i 
Nackas naturområden.

Bild. Pojke i träd, Himlaberget. Nacka kommun (2016). 
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• Det område som flest anger som favoritområde är Erstavik följt av Nackareserva-
tet, Nyckelviken, Strålsjön,Velamsund och Skogsö. 

• Denna studie visar att kunskap om naturområden skiftar inom kommunen. Denna 
skiftning har delvis geografiska, ekonomiska och sociala samband. För att sä-
kerställa sambanden krävs ett större statistiskt underlag. Ett exempel är dock att 
Fisksätrabor har lägre kännedom om kommunens naturresurser än övriga respon-
denter. 

• Det finns en stor variation i Nackas naturområden från lugna, ensliga och orörda 
platser som finns bland annat i Erstavik till mer välbesökta, aktivitetstäta och 
funktionella områden som Hellasgården i Nackareservatet. Båda typer fyller en 
viktig funktion i människors liv. Att det finns utrymme för både aktivitet och lugn 
är avgörande och många påpekar att de inte nödvändigtvis söker både lugn och 
aktivitet i en och samma plats. 

• Den vanligaste aktivieteten man ägnar sig åt i Nacka naturområden är promenera 
och vandra följt av uppleva natur, djur och växter. Motionera, bada och sola och 
ha picknick eller grilla är också vanliga aktiviteter, se stapeldiagram på sidan 13.

• Naturområdena har olika särdrag som gestaltas genom respondenternas beskriv-
ning av områdena samt de aktiviteter som görs i respektive område. Erstavik 
beskrivs som lugnt och vilt och motion eller vandring är den vanligaste aktiviteten. 
Även Nackareservatet beskrivs som lugnt och vackert men varierat och man ägnar 
sig åt en mängd aktiviteter i Nackareseravtet. Exempelvis motionera, uppleva 
naturen, cykla, åka skidor eller ha picknick. Nyckelviken är ett familjeorienterat na-
turområde som förknippas med djurverksamhet eller vackra kulturmiljöer. Strålsjön 
är starkt förknippat med vatten och vattenaktiviteter och beskrivs av många som 
vackert men annorlunda. Bada och sola är en av de vanligaste aktiviteterna vid 
Strålsjön. Velamsund beskrivs som barnvänligt men är en plats som uppskattas för 
sina många aktivitetsmöjligheter. i Velamsund kan man såväl vandra som ta en fika 

SLUTSATSER

 

”Jag tycker dom borde sätta upp fler lampor. 
Jag går ibland ut på kvällen och då tycker jag att 

det är läskigt. Och när jag går till skolan på morgo-
nen är det ganska mörkt.”

Pojke, Orminge

 
”Jag gillar mina favoritom-

råden för naturen och för att det inte 
är så mycket byggt, jag vill inte tillföra 

mycket.”
Kvinna, Saltsjöbaden
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eller bada. Skogsö är uppskattat för att det är en lugn och orörd plats. Många tycker 
om att uppleva naturen eller motionera där. 

• De befintliga natur- och friluftsområdena är viktiga och uppskattade gröna lungor 
för många i Nacka. Närhet är dock den mest avgörande faktorn för vilka områden 
de flesta besöker i vardagen. De flesta har mindre än 15 minuters promenad till 
sitt närmaste naturområde. Det är också vanligast att promenera till naturområ-
den. Näst vanligast är att ta bilen följt av att cykla. I Orminge, Älta och Saltsjöba-
den var man mest benägen att ta bilen till naturområden. I Fisksätra minst.

• Många önskar bättre kollektiva förbindelser för ökad tillgänglighet. Tätare och 
bättre kollektiva förbindelser till naturområden skulle också gynna de grupper 
som inte har tillgång till bil och inte bor nära grönområden.

• Caféer, restauranger och övriga mötesplatser är ett uppskattat inslag som många 
önskar sig mer av. Dock är man rädd för att kommersiella aktiviteter ska bli ett 
för dominant inslag på platsen. Det finns en uttalad rädsla för att ökad tillgänglig-
het och utökade kommunikationsmöjligheter ska minska lugn och möjlighet till 
ensamhet i naturområdena. 

• Materialet ger en dubbelhet i fråga om tillgänglighet där det vanligaste önskemålet 
för ökad tillgänglighet är tätare kollektivtrafik och fler hållplatser. Många vill också 
se en tydligare skyltning i och runt omkring naturområdena. Större parkeringar, 
fler grillplatser, toaletter, kombinerat utegym och lekplats, belysning och caféer var 
ytterligare önskemål. 

• Exempel på vad man önskade sig för att öka tillgängligheten var fler toaletter och 
papperskorgar i Erstavik. I Nackareservatet önskade man längre öppettider på 
Hellasgården. Till Nyckelviken önskade man bättre och tätare bussförbindelser. 
För fler önskemål se tabell 2 på sidan 19. 

• De flesta känner sig trygga när de vistas i kommunens natur- och friluftsområden. 
Män uppger i högre utsträckning än kvinnor att de känner sig trygga. Grupper 
som kvinnor, barnfamiljer och äldre önskar dock mer belysning, ökad kollektiv-
trafik, bänkar, mindre trängsel på parkeringsplatser och åtskilda motionsspår för 
cyklister och fotgängare. Pojkar/män och flickor/kvinnor under 40 år tenderar att 
känna sig mer trygga än de över 40 år. 



24

BILAGA 1.
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