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800km fågelvägen
250 bebodda öar
50 000 invånare året om
Över 30 kommuner



• NSS projekt, varför, hur och resultat

• Hur kan vi använda och nyttja resultaten? För vem? Hur?Fortsättning?

• Nya projekt och verksamhet 2018-19



”Hemma i skärgården”

Del 1.

Hyresbostäder anpassade i skärgårdsmiljö. 

Samarbete med Aalto universitetet

Iniö, Åbolands skärgård pilotområde

200 invånare, intresse för inflyttning

Del 2.

Jämförelsen av regelverk; Markanvändnings-
och bygganadslagen. Rapport 87 s Aaro 
Söderlund. Kimitoön, Pargas, Föglö, Jomala, 
Eckerö, Norrtälje och Värmdö













• FINLAND

• Pargas stad

• 1. Pargas

• 2. Nagu

• 3. Korpo

• 4. Houtskär

• 5. Iniö

• Kimitoön

• 6. Kimitoöns kommun

• ÅLAND

• Självstyrd landskap

• 7. Eckerö

• 8. Jomala

• 9. Föglö

• SVERIGE

• Stockholms skärgård

• 10. Norrtälje kommun

• 11. Värmdö kommun

• Materialet på hemsidan:

• www.skargardssamarbetet.org

• Norrtälje förefaller vara ett föredöme då det gäller 
att handleda och informera sina invånare, inom 
tillståndsansökningar etc

• Strandskyddet är ett gissel för skärgården- om man 
avser att utveckla eller ens bevara en året om 
bosättning,

• Vattenverksamhet som kräver skilda bygglov är 
omfattande, t.o.m bojar och flytbryggors tyngder 
kräver tillstånd ( Sverige)

• Sverige har inte arvsskatt och dödsbon har möjlighet 
att realisera fastigheter utan alla delägares samtycke

• Ö för ö, ett bra koncept!

http://www.skargardssamarbetet.org/


Morgondagens skärgårdsbo
• Skärgårdsområdena och målgruppen

• Tre skärgårdsområden: Stockholms skärgård, 
Ålands skärgårdskommuner, Åbolands skärgård

• Skärgård definierad som öar utan fast 
vägförbindelse till fastlandet, eller Fasta-Åland

• Målgrupperna för enkätstudien, ålder 20-65:

• 1. Bofasta (bor i skärgården)

• 1a bott mindre än 10 år i skärgården

• 1b bott längre än 10 år i skärgården

• 2. Utflyttade (flyttat från skärgården under de 
senaste 10 åren)

• Sammanlagt 1191 enkätsvar, 
svarsfrekvens 26,5%

• Svarsfördelning mellan 
områdena: Stockholm 365 (30,6 
%), Åland 369 (31,0 %) Åboland 
457 (38,4 %)

• 57,1 % kvinnor, 42,2 % män

• Medelålder 50 år





Inflyttarna -sammanfattning

• Man flyttar till skärgården på grund av dess unikhet. Detta är mest 
framträdande i Stockholms skärgård. Sociala band och eget ursprung 
viktiga förklarande faktorer vid flytt till Åbolands och Ålands skärgårdar.

• Största positiva förändringar jämfört med tidigare levnadsortär i 
Levnadsmiljön . Största negativa förändring i förhållande till 
tillgängligheten till offentliga tjänster och kultur och serviceutbud.

• Majoriteten av respondenterna tyckte att det gick lätt att bli en del 
av samhället.



Utflyttarna -sammanfattning

•

I enkäten framstod inga enstaka orsaker till att man flyttat bort 
från skärgården. De långa avstånden uppfattades som den 
största flyttorsaken. I Åboland hade många flyttat på grund av 
studierna.
•
Nästan hälften av de som flyttat från Stockholms och Åbolands 
skärgårdar kan tänka sig flytta tillbaka inom loppet av fem år. I 
Åland är andelen lite över en tredjedel.
•
I Ålands och Åbolands skärgårdar är det finskspråkighet som 
ökar utflyttningsrisken mest. Att vara född skärgårdsbo 
minskar risken för utflyttning.



Skärgårdsbor –tidigare anknytning till orten

Stockholms s. Åland Åboland
Född / uppvuxen på orten, 
minst ena föräldern hemma här

21,5 41,5 46,5
Född / uppvuxen på orten
föräldrarna inflyttade

6,3 1,7 2,6
Annan släktanknytning 15,1 9,1 6,4
Partnern från orten 17,2 22,6 18,2
Ingen släktanknytning 39,9 25,1 26,3
Totalt 100(331)100 (287)100 (346)







• Distansarbete:

• mest i Stockholms skärgård, 29,8 
procent av de tillfrågade

• Motsvarande andel i Ålands skärgård 
18,6 procent, och i Åbolands skärgård 
20,3 procent

• Trivsel

• Trivseln på väldigt hög nivå.

• Kvinnor anger en högre grad av trivsel 
än männen, förutom på Åland.

• Små variationer i ålder men av över 50 
åringarna anger 65 procent att de trivs 
väldigt bra, medan samma andel av 
35-49 åringarna är 58 procent.

• 56 procent av dem som bor på hyra 
anger att de trivs väldigt bra medan 
andra boendeformer ger 64 procent.



Nuvarande skärgårdsbor -sammanfattning

• Skärgården uppfattas som en bra 
boendemiljö. Trivseln är på hög nivå 
bland samtliga grupper men högst 
bland med kvinnorna i Stockholms 
skärgård.

• Påverkningsmöjligheterna uppfattas 
som goda i Ålands skärgård.

• Fyrafemtedelar av de tillfrågade tror 
att de bor kvar i skärgården om tio år. 
Hyresgäster och under 35 åringar 
osäkrast på om de tänker bo kvar.

•Rapporten som 
sammanställs av PM 
Dan Sundblom, 
Finlands 
migrationsinsitut, är 
klar i oktober.

•Ladda ner från vår 
hemsida!


