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Inledning



I Nämdöskärgården pågår bildandet av en ny nationalpark, Sveriges 31:a i 
ordningen. I arbetet är såväl Värmdö kommun som Länsstyrelsen i 
Stockholms län och Naturvårdsverket involverade, och det pågår flera 
parallella projekt och utredningar kopplade till nationalparksbildningen. 
Den planerade nationalparken är belägen öster och söder om Nämdö, i 
det som idag utgörs av de fyra naturreservaten Bullerö, Långvik, 
Långviksskär och Biskopsö samt ett marinområde öster om reservaten. 
Men nationalparken kommer ha påverkan även utanför dess gränser. 

För att belysa påverkan på lokalsamhället i Nämdöskärgården bedriver 
Värmdö kommun och Länsstyrelsen gemensamt ett arbete kallat 
Omlandsprojektet. Omlandsprojektet undersöker bland annat vilken 
nytta den bebodda skärgården och nationalparken har av varandra. För 
detta behövs kunskap om hur många besök Nämdöskärgården har idag.

Mobila positioneringsdata är en mätteknik som möjliggör en bättre 
uppfattning om antalet personer som besöker Nämdöskärgården än vad 
som är möjligt med andra metoder. Omlandsprojektet har därför bett 
WSP att sammanställa och analysera mobildata över besök i 
Nämdöskärgården.

Bakgrund



Om mobila positioneringsdata
En förhållandevis ny teknik för att analysera besöksmönster är att använda 
mobila positioneringsdata. Mobiloperatörer samlar kontinuerligt in 

uppgifter om mobiltelefonernas position med hjälp av algoritmer som avgör 
positionen i mobilnätet i förhållande till radiomasternas täckningsytor. 
Denna insamling omgärdas av omfattande sekretess och anonymisering för 

att inte röja enskilda individers identiteter och aktiviteter.

Informationen om mobiltelefonernas geografiska lokalisering och rörelser 

har visat sig vara användbar inom bland annat besöksnäringen. 
Mobiloperatörerna har därför utvecklat nya tjänster som gör det möjligt att 
baserat på anonymiserade data mäta hur många mobiltelefoner som 

befinner sig på en viss plats vid ett givet tillfälle.

För mobila positioneringsdata samarbetar WSP med Telia och tjänsten Telia 

Crowd Insights. Telia Crowd Insights erbjuder en statistisk skattning av 
antal besökare utifrån antalet observerade mobiltelefoner i Telias nät och 
extrapoleringar av Telias marknadsandelar. Resultatet är alltså en 

preciserad uppskattning av antalet besök grundad i faktiska observationer. 

På grund av legala skäl redovisar Telia Crowd Insights i dagsläget inte 

observationer av mobiltelefoner med utländska abonnemang vilket gör att 
utländska besökare inte kan räknas. Detta leder till viss underskattning av 
det verkliga antalet besökare. Även besökare under 18 år exkluderas. Detta 

bortfall kompenseras delvis av att många minderåriga har abonnemang

skrivna på en vuxen vilket gör att de räknas av systemet men att det saknas 
möjlighet till urskiljning av dem från övriga besökare.

Mobildatan från Telia bearbetas av WSP för att särskilja fastboende i 
Nämdöskärgården från övriga observationer innan resultaten 
sammanställs. Utöver de personer som är folkbokförda i området finns 

också ett antal personer som är folkbokförda på annan plats men som i 
praktiken är fastboende i Nämdöskärgården. Även dessa räknas som 

fastboende i resultaten. 

I rapporten används begreppen Besökare, Vistelser och Övernattande. Med 
besökare menas säsongsboende, sommargäster, båtgäster, dagsturister och 

andra personer som gör kort- eller långvariga besök i området. Till besökare 
hör också personer som besöker området i sitt arbete, oavsett om det är 

återkommande besök eller enstaka gånger.

Med vistelser menas alla besökare som listas i stycket ovan samt även de 
fastboende. Vistelser är därför det totala antalet människor som rör sig i 

området, oavsett hemvist och oavsett syfte.

Med övernattande menas att personen avslutat sin dag i Nämdöskärgården 

utan att först lämna området. Motsatsen är ej övernattande, vilket betyder att 
personen vistats i Nämdöskärgården under den aktuella dagen men avslutat 
sin dag någon annanstans. Begreppet övernattande anger dock inte var 

dagen påbörjats eftersom det saknas data för det i mätningen.



Analys av 
besökare
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Besök i Nämdöskärgården260 000 besök i 
Nämdöskärgården
2021 gjordes strax under 260 000 besök i 
Nämdöskärgården. Det är något fler besök än 2019 
men färre än 2020. Vi får då komma ihåg att 2020 var 
ett speciellt år då coronapandemin och 
hemesterfirande under sommaren gjorde att stora 
delar av Stockholms skärgård hade ett rekordår sett 
till antal besök.
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Diagrammet visar 7 dagars rullande medelvärden

Stor säsongsvariation
Precis som många andra skärgårdsområden är 
säsongsvariationerna i mängden besök mycket stor 
sett över året. Under 2021 skedde över 70% av årets 
alla besök under juni, juli och augusti. Enbart juli 
månad stod för 37% av besöken. Utanför sommaren 
ökade besöken även under högtiderna vid påsk, 
kristi himmelsfärd samt jul och nyår.

De tre senaste somrarna har besöksmönstret skiftat 
mellan respektive år. 2019 hade en besökstopp i juli 
som var högre än de båda efterföljande åren. 2020, 
den första pandemisommaren, var besökstoppen i 
juli lägre. I gengäld var högsäsongen mer utdragen 
än 2019 och höll i sig till mitten av augusti. 
Tillsammans med en välbesökt kristi
himmelsfärdshelg i slutet av maj bidrog detta till att 
2020 var det mest besökta året av de tre undersökta. 

2021 var besökstoppen i juli jämförbar med den 
föregående år och besökarna avtog också ungefär 
samtidigt som de gjort 2019. Speciellt för 2021 var 
att besökstoppen vid midsommar inte följdes av en 
nedgång i antal besökare vilket den gjort tidigare år, 
utan besöken låg kvar på en relativt hög nivå tills de 
mest intensiva semesterveckorna inleddes.



Hög- och lågsäsong
Ett sätt att undersöka skillnaden mellan hög- och 
lågsäsong är att se till det genomsnittliga antalet besök i 
juli respektive januari. Kartan intill visar snittantalet 
besökare för de fyra delområden som tillsammans utgör 
Nämdöskärgården under januari och juli 2021.

För Nämdöskärgården som helhet var siffran 142 besök 
om dagen i januari och 3 116 i juli. Det var alltså i snitt 22 
gånger fler besök i juli än januari. 

En likhet mellan hög- och lågsäsong är att de flesta besök 
i Nämdöskärgården sker i området runt huvudön Nämdö. 
Inte minst eftersom det är här den absoluta majoriteten 
av fritidshus i Nämdöskärgården finns, och att det är till 
Nämdö den reguljära skärgårdstrafiken går. 
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Vardag och helg
Antalet besök varierar också stort mellan olika 
veckodagar. Sett över året som helhet sker en klar 
majoritet av besöken under fredag-söndag. I 
synnerhet gäller detta under vår och höst då 
besöken är flerdubbelt fler under helger jämfört 
med övriga veckodagar. 

Det finns samtidigt en trend under de senaste tre 
åren att skillnaden mellan veckans dagar jämnas ut. 
En teori är att de ökade möjligheterna till 
distansarbete under perioden medfört att vistelser i 
fritidshus förlängts. Exempelvis att distansarbeta 
från ett fritidshus någon eller några dagar i samband 
med en helg i Nämdöskärgården och på så vis 
förlänga vistelsen.
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Väder
Även väder och temperatur har stor påverkan på 
antalet besök. I grafen här intill visas besök alla 
enskilda dagar under 2021. Detta år inträffade en kall 
period i med start i mitten av augusti. Under denna 
period minskade antalet besök under vardagar 
drastiskt och en av de regelbundna helgökningarna 
uteblev i slutet av månaden, en helg då 
lufttemperaturen var runt 15 grader i Stockholms 
skärgård.
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Ökad rörlighet
Vi kan undersöka besökarnas rörlighet genom att 
jämföra övernattande och ej övernattande besökare. 
I kategorin ej övernattande ingår dagsbesök samt 
personer som övernattat en eller flera nätter i 
Nämdöskärgården och sedan lämnat området den 
aktuella dagen. 

Andelen övernattande är som högst under 
sommaren då mängden besöksnätter är som högst i 
förhållande till det totala antalet besöksdagar. 
Besökarna stannar helt enkelt längre under 
semesterperioden.

Alla tre undersökta år är övernattande besök i 
minoritet. Dess andel har också minskat sedan 2019, 
vilket innebär att rörligheten hos besökarna ökat. 
Den har ökat påtagligt under mer än hälften av årets 
månader och under alla fyra årstider. Detta kan bero 
på flera saker. En ökad andel dagsbesökare, att 
logigäster stannade färre nätter i snitt under sin 
vistelse, eller att stuginnehavare spenderade fler och 
kortare perioder i sin stuga än de tidigare gjort. Det 
kan också vara en kombination av alla tre, och att de 
i varierande grad står för förändringarna under de 
olika årstiderna.
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Fastboende Besök

Vistelser
Vi har sett att besöken i Nämdöskärgården till 
övervägande del sker under årets varma månader. 
Under denna period är de tillfälliga besökarna 
mångdubbelt fler än den fasta befolkningen i 
området. Under övriga året, när de tillfälliga 
besöken är färre, ser bilden något annorlunda ut.

För att undersöka detta i detalj används begreppet 
vistelser, innefattande både besökare och den fasta 
befolkningen (oavsett folkbokföringsadress). Detta 
ger ett samlat mått på antalet personer som vistas i 
Nämdöskärgården vid olika tidpunkter på året. 

Av särskild vikt är att se hur stor andel av vistelserna 
som utgörs av besökare respektive fastboende. 
Under vintermånaderna december-februari är 
andelen som högst, runt 35%. Besök står alltså även 
under denna period för en majoritet av vistelser. 
Troligen är en stor andel av dessa besök 
stuginnehavare, idag saknas dock detaljerad 
kunskap om detta. Under sommaren minskar de 
fastboendes andel av vistelserna markant i takt med 
att besöksantalen växer. I juli utgör fastboende 3% 
av vistelser i Nämdöskärgården, och på helårsbasis 
är andelen 10%.
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Sammanfattande observationer
• 2021 gjordes 259 000 besök i Nämdöskärgården. Detta är i nivå med 

besöksantalet 2019 och en minskning jämfört med 2020 då 276 000 
besök gjordes. De allra flesta av besöken i Nämdöskärgården sker i 
området runt Nämdö där både möjligheterna till logi och transport 
utan egen båt är som störst.

• Variationen mellan säsongerna är mycket stor. Över 70% av besöken 
skedde under juni, juli eller augusti. I genomsnitt skedde det mer än 20 
gånger fler besök en dag i juli än en dag i januari. Även väder och 
temperatur har stor påverkan på antalet besök.

• Det är också stor skillnad inom veckorna. Flest besök sker fredag, 
lördag eller söndag. Det finns samtidigt en trend under de senaste tre 
åren att skillnaden mellan veckans dagar jämnas ut. 

• Rörligheten hos besökare har ökat sedan 2019, vilket innebär att 
mängden besöksnätter minskat i förhållande till det totala antalet 
besöksdagar. Den ökade rörligheten kan observeras alla fyra årstider. 
Minst rörlighet finns under sommaren då mängden besöksnätter är 
som högst i förhållande till det totala antalet besöksdagar. Besökarna 
stannar helt enkelt längre under semesterperioden.

• Vistelser inkluderar både besökare och fastboende. Under vintern när 
fastboende utgör som högst andel av vistelserna motsvarar de 35%. 
Besökare står alltså även under vintern för en majoritet av vistelser. 
Under sommaren minskar de fastboendes andel av vistelserna markant 
i takt med att besöksantalen växer. I juli utgör fastboende 3% av 
vistelser i Nämdöskärgården, och på helårsbasis är andelen 10%.



Bilaga: Tabell över 
antal besökare och vistelser



Besökare (exkl fastboende)
2019 2020 2021

Område Ej övernattande Övernattande Totalt Ej övernattande Övernattande Totalt 2019/2020 %* Ej övernattande Övernattande Totalt 2020/2021 %*
Nämdöfjärden 7 400 4 300 11 700 14 000 5 900 20 000 71% 9 300 5 700 15 000 -25%
Nordöstra Nämdö 108 800 87 400 196 100 129 800 99 500 229 300 17% 124 700 94 600 219 300 -4%
Söder om Nämdö 28 200 18 200 46 400 17 800 5 300 23 000 -50% 17 700 2 400 20 100 -13%
Öster om Nämdö 1 900 n/a 1 900 3 500 n/a 3 500 88% 4 600 n/a 4 600 32%
Nämdöskärgården 146 000 110 000 256 000 165 000 111 000 276 000 8% 156 000 103 000 259 000 -6%

* Procentuell förändring beräknat på ej avrundade resultat

16

Besökare och vistelser per år

Vistelser (inkl fastboende)
2019 2020 2021

Område Ej övernattande Övernattande Totalt Ej övernattande Övernattande Totalt 2019/2020 %* Ej övernattande Övernattande Totalt 2020/2021 %*
Nämdöfjärden 8 100 6 500 14 600 14 800 8 500 23 300 59% 10 100 8 400 18 500 -21%
Nordöstra Nämdö 113 300 105 800 219 100 134 400 118 900 253 300 16% 129 200 114 500 243 700 -4%
Söder om Nämdö 28 800 20 200 49 000 18 300 6 900 25 200 -49% 18 300 3 700 22 000 -13%
Öster om Nämdö 1 900 n/a 1 900 3 500 n/a 3 500 88% 4 600 n/a 4 600 32%
Nämdöskärgården 152 000 132 600 284 600 170 900 134 400 305 300 7% 162 200 126 600 288 800 -5%

* Procentuell förändring beräknat på ej avrundade resultat

Tillgång till övriga resultat som rapporten baseras på kan fås 
genom kontakt med ansvarig konsult, joakim.franklin@wsp.com.

mailto:joakim.franklin@wsp.com
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WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi 
verkar på våra lokala marknader med stöd av global expertis. Som 
tekniska experter och strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, 
tekniker, naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. Vi erbjuder 
hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och 
Miljö & Energi. Med drygt 39 000 medarbetare på 500 kontor i 40 länder 
medverkar vi till en hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 
4 000 medarbetare.


