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§ Undersökningen genomfördes mellan 27 december 2017 
och 9 januari 2018 i Kantar Sifos onlinepanel. 

§ Målgrupp var personer mellan 16-75 år som bor i 
Stockholms län. Totalt 1 000 personer tillfrågades. Urvalet 
drogs slumpmässigt.

§ Rapporten innehåller redovisningar av samtliga ställda 
frågor förutom bakgrundsfrågor. De mest intressanta 
signifikanta skillnaderna mellan olika undergrupper 
kommenteras i ord. Se separat levererade tabeller för 
komplett resultat för samtliga undergrupper.

Om undersökningen



§ Det råder en förhållandevis låg kännedom om Horsstensleden bland boende i hela Stockholms län. 16% känner till eller 
har hört talas om Horsstensleden, bland dem med anknytning till skärgården är andelen högre, 24%. 37% har ingen uppfattning 
om huruvida leden bör byggas eller ej och 34% är ganska eller mycket negativt inställda till leden. Bland dem som bor i 
skärgården är 48% ganska eller mycket negativa. 

§ Att värna om den unika skärgårdsmiljön är viktigt för nästintill alla stockholmare, med eller utan anknytning till 
skärgården. 2 av 3 tycker att fler satsningar på skärgården behövs för att den ska leva och nästan lika många tycker att det 
behövs fler naturreservat. 

§ 37% av stockholmarna vill att maxfarten för större kryssnings- och passagerarfartyg i Stockholms skärgård ska sänkas och 
30% vill att kryssningstrafiken ska minska. 

§ Det är tydligt fler (34%) som är negativa till idén om att bygga Horstensleden än som är positiva (14%). Ännu fler (52%) 
saknar dock uppfattning eller svarar ”varken positiv eller negativ”. Bland dem som känner till planerna om leden, är 
motståndarna (47%) såväl som anhängarna (30%) fler. Den huvudsakliga anledningen till motståndet är rädslan eller oron för 
att den unika miljön ska förstöras av fler kryssningsfartyg. 

§ Frågan om Horstensleden engagerar motståndare oavsett om de har anknytning till skärgården eller inte. Hälften (52%) 
kan till exempel tänka sig att rösta på ett parti som är emot byggandet av leden. 

Resultatet i korthet 
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Resultat 

4



6 2 2
7 10

22

42

8

0

20

40

60

Dagligen
eller

nästan
dagligen

Varje
vecka

Varannan
vecka

Någon
gång i

månaden

Någon
gång i

kvartalet

Någon
gång per

halvår

Mer
sällan

Aldrig

Hur ofta besöker du eller vistas i Stockholms 
skärgård?

Bas: 1000, samtliga respondenter
56

7
2

9 6

20

0

20

40

60

 Nej Ja, bor i
Stockholms

skärgård

Ja, arbetar
helt eller

delvis eller
driver

företag i
Stockholms

skärgård

Ja, har
fritidshus i

Stockholms
skärgård

Ja, har båt i
Stockholms

skärgård

Ja, på annat
sätt

Har du någon anknytning till Stockholms 
skärgård?

Bas: 1000, samtliga respondenter

Stockholmares relation till skärgården
Drygt fyra av tio har en anknytning till skärgården
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Hur viktig är Stockholms skärgård för dig? 
Bas: 1000, samtliga respondenter 

Mycket viktig Ganska viktig

Varken viktig eller oviktig Ganska oviktig

Helt oviktig Ingen uppfattning/vet ej

§ 73% av alla tillfrågade svarar att skärgården är mycket eller 
ganska viktig för dem. Endast 5% anser den vara helt eller 
ganska oviktig.

§ Av 18-29-åringar uppger 25% att skärgården är mycket 
viktig, medan siffran är 50% hos 50-65-åringar.

§ 92% av de med anknytning till skärgården tycker den är 
ganska eller mycket viktig. Av de utan anknytning är det 
60%.

Skärgården är viktig för stockholmarna 
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Engagemanget större bland äldre än bland yngre
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Hur viktigt tycker du det är att värna om miljön 
som utgör Stockholm skärgård? 

Bas: 1000, samtliga respondenter

Mycket viktig Ganska viktig
Varken viktig eller oviktig Ganska oviktig
Helt oviktig Ingen uppfattning/vet ej

§ 98% av stockholmarna tycker att det är ganska eller mycket 
viktigt att värna skärgården.

§ 96% av de som inte har någon anknytning till skärgården 
svarar att det är ganska eller mycket viktigt. Motsvarande 
siffra hos de som har en anknytning är 99%. 

§ 95% av de med båt i skärgården tycker det är mycket viktigt 
att värna om miljön. Resterande 5% av båtägarna tycker det 
är ganska viktigt.

§ 88% av kvinnorna tycker det är mycket viktigt. Bland 
männen är det 71%.

§ 88% av stockholmare över 65 år tycker det är mycket viktigt, 
jämfört med 69% av de som är 18-29 år.

Stockholms skärgård är värd att värnas
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Nästan alla är överens om att miljön är viktig att ta hand om
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Nedan följer några påståenden om Stockholms 
skärgård. I vilken grad stämmer påståendena 

överens med din åsikt?
Bas: 1000, samtliga respondenter

Stämmer helt och hållet Stämmer delvis Varken eller Stämmer delvis inte Stämmer inte alls

§ 65% håller helt eller delvis med om att fler satsningar på 
skärgården behövs för att den ska leva. 64% tycker helt 
eller delvis att det behövs fler naturreservat.

§ 55% av de med anknytning till skärgården anser helt eller 
delvis att hela skärgården borde vara ett världsarv. Av de 
utan anknytning är andelen 39%.

§ 48% vill helt eller delvis ha fler båtlinjer. Av 18-29-åringar 
är det 36%, medan det är 58% som tycker så av de som 
fyllt 65 år.

8Bas: 

Stockholmarnas åsikter om skärgården
Många tycker att skärgården ska tas om hand och utvecklas
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Tycker du generellt sett att kryssningstrafiken i Stockholms 
skärgård ska öka eller minska? Med kryssningstrafik menar vi 

större passagerar- och kryssningsfartyg som tar 1000 
passagerare eller fler.

Bas: 1000, samtliga respondenter

Minska Oförändrad Öka Ingen uppfattning/vet ej

§ Endast 8% av stockholmarna vill att kryssningstrafiken ska 
öka. 36% tycker att den ska vara oförändrad.

§ 36% av kvinnorna vill att trafiken ska minska, medan 24% 
av männen tycker så. 40% av männen anser istället att 
trafiken bör vara oförändrad.

§ Av de som bor i skärgården tycker 43% att 
kryssningstrafiken ska minska.

Nästan en tredjedel av Stockholmarna vill att kryssningstrafiken ska minska
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Men de flesta är nöjda som det är, eller har ingen åsikt
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Anser du att man bör sänka eller höja den 
högsta tillåtna farten för större kryssnings- och 
passagerarfartyg när de trafikerar Stockholms 

skärgård? 
Bas: 1000, samtliga respondenter

§ 37% av stockholmarna vill sänka maxfarten i Stockholms 
skärgård. Endast 1% tycker den ska höjas. 28% är nöjda 
med nuvarande maxfart.

§ Fler (4%) bland yngre (18-29-åringar) anser att maxfarten 
bör höjas. 

§ Kvinnor (44%) anser i tydligt högre grad än män (29%) att 
maxfarten bör sänkas.

§ Av dem med anknytning till skärgården anser 42% att 
maxfarten bör sänkas. Bland dem som bor i skärgården är 
motsvarande siffra 55%.

§ De som har båt i skärgården har i högre utsträckning än 
andra en åsikt i frågan; endast 14% uppger att de inte har 
någon uppfattning.

§ Bland dem som inte har någon anknytning till skärgården är 
det 40% som inte har någon uppfattning i frågan. 

Nästan 4 av 10 tycker att den högsta tillåtna farten ska sänkas
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Frågan engagerar främst boende i skärgården
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Känner du till eller har hört talas om planerna på 
att bygga Horsstensleden, en ny farled för bland 

annat större kryssningsfartyg, genom 
Stockholms skärgård? 

Bas: 1000, samtliga respondenter

§ 16% uppger att de hört talas om eller känner till planerna att 
bygga Horsstensleden.

§ 44% av dem som bor i skärgården känner till leden. Av de 
som har någon anknytning till skärgården är det 24%. 

§ 23% av männen har hört talas om leden, medan endast 9 % 
bland kvinnorna har gjort det.

§ Endast 7% av 18-29-åringar har hört talas om leden, men 
31% av de över 65 känner till den.

§ 47% av de som besöker skärgården en gång i veckan eller 
mer ofta känner till leden. För de som är där en gång per år 
eller mer sällan är siffran 8%.

Låg kännedom om Horsstensleden 
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Endast 16% av Stockholmarna har hört talas om planerna
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Hur ställer du dig till idén om att bygga 
Horsstensleden, en ny farled för bland annat 
större kryssningsfartyg, genom Stockholms 

skärgård? 
Bas: 1000, samtliga respondenter

Mycket positiv Ganska positiv Varken eller
Ganska negativ Mycket negativ Ingen uppfattning/vet ej

§ 37% av stockholmare har ingen uppfattning om huruvida 
leden bör byggas eller ej, samtidigt är 34% är ganska eller 
mycket negativa till byggandet. Bland dem som känner till 
planerna är 47% ganska eller mycket negativa och 30% 
ganska eller mycket positiva. 

§ 40% av kvinnorna är ganska eller mycket negativa, bland 
männen är motsvarande andel 27%. Ingen nämnvärd 
skillnad finns i uppfattning mellan olika åldersgrupper.

§ 40% av de med anknytning till skärgården är ganska eller 
mycket negativa. 48% av de som bor i skärgården är 
ganska eller mycket negativa. 

Många saknar åsikt om Horstenssleden
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Fler är dock negativa än som är positiva



Av vilken anledning är du negativ till att Hornstensleden 
byggs?

Frågan är ställd till de som uppgett att de är negativa till 
bygget av Horsstensleden.

Bakomliggande faktorer
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Stockholmarna oroar sig för skärgårdsmiljön och fler kryssningsfartyg

”Ökad miljöbelastning som inte vägs upp av den ökade 
turismen.”

”Räcker med de leder som finns. Större fartyg borde inte 
tillåtas på farleder in till Stockholm. Lämpligare att utöka 
hamnen i Nynäshamn?”

”Rädd att stränderna eroderar än mer och att 
nedsmutsningen ökar.”

”Permanenta skador på miljön och landskapet skulle bli 
följden.”

”Miljön först och främst. Skärgården i Östersjön är utsatt 
som det är med övergödning, bottendöd och buller.”

”Jag vill att kryssningstrafiken skall minska och det kommer 
den inte att göra med denna leden.”



16

7

44

52

9
16

0

20

40

60

Stödja
insamling med

pengar

Demonstrera
på gator och

torg

Stödja upprop
på sociala

medier

Rösta på ett
politiskt parti

som är emot att
Horsstensleden

byggs

Annat Inget

Vilket av följande skulle du kunna tänka dig att 
göra för att stoppa bygget av Horsstensleden?

Bas: 333, negativt inställda respondenter

§ 52% av dem som är negativt inställda till att Horsstensleden 
byggs kan tänka sig att rösta på ett parti som är emot 
byggandet.

§ Av dem som har fritidshus i skärgården är 58% villiga att 
stödja upprop på sociala medier.

§ 52% av kvinnorna kan tänka sig att stödja upprop på sociala 
medier, men bara 33% av männen.

Engagerar och berör 
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Många villiga att rösta på ett parti som är emot byggandet av leden


