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Stockholms läns landsting spelar en viktig roll i skärgårdens  
utveckling, från en fungerande kollektivtrafik till en tillgänglig  
vård. För att fullgöra landstingets uppdrag i skärgården krävs god 
kännedom om skärgårdens utveckling.

En grund för landstingets politik och insatser i skärgårdsområdet  
är det skärgårdspolitiska program som landstingsfullmäktige antog 
2010. Den uppföljning av programmet som genomfördes år 2012 och 
2014 konstaterade att det saknades en aktuell bild av utvecklings
trender i skärgårdsområdet och att det finns ett behov av att uppdatera 
statistiken över befolkningsutveckling, sysselsättning, inkomster, 
utbildningsnivå samt viss besöksstatistik. Det är grunden till att 
denna sammanställning av statistik över befolkning, sysselsättning, 
inkomster, utbildningsnivå samt viss besöksstatistik har tagits fram.

Hanna Wiik
Förvaltningschef
Tillväxt och regionplaneförvaltningen
Stockholms läns landsting

Förord
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Den här rapporten beskriver skärgårdens utveckling 
i statistiska termer när det gäller befolkningens 
utveckling och fördelning, förvärvsarbete och arbets
löshet, inkomster och utbildning samt besöksstatis
tik. Begreppet skärgård avser öar i de sju skärgårds
kommunerna Norrtälje, Österåker, Vaxholm, 
Värmdö, Haninge, Nynäshamn och Södertälje. 

Skärgården delas in i följande fyra kategorier:
• öar med fast landförbindelse (bro, tunnel)
• öar med statlig färja
• öar utan fast landförbindelse (enskild färja,  

reguljär trafik)
• kärnöar1.
 
I tidigare statistiska sammanställningar delades 
öarna in i två kategorier: öar med fast landförbin
delse och öar utan fast landförbindelse.

Folkmängd och befolkningsutveckling

Skärgården har en väsentligt lägre befolknings
tillväxt än både skärgårdskommunerna och länet i 
övrigt. Efter en nedgång runt 1970 ökade befolk
ningen i samtliga skärgårdskommuner fram till 
2006. Därefter har den minskat, stagnerat eller 
endast ökat marginellt i alla kommuner. Under perio
den 1997–2014 ökade skärgårdsbefolkningen med  
5 procent, medan befolkningen i skärgårdskommu
nerna ökade med 23 procent och i Stockholms län 
med 25 procent. Ett tydligt trendbrott skedde mellan 
2007 och 2014 då befolkningsökningen i skärgården 
avtog, samtidigt som befolkningen i både skärgårds
kommunerna och  Stockholms län ökade kraftigt. 
Tidigare ökade befolkningen i skärgården i nästan 
samma takt som i skärgårdskommunerna och i länet. 
De angränsande skärgårdskommunerna Nacka, 
Lidingö och Tyresö har för sin del haft en hög befolk
ningstillväxt som motsvarat den i länet över hela 
perioden sedan 1997.   

I de sju skärgårdskommunerna bodde år 2006 

sammanlagt drygt 14 200 personer i skärgårdsområ
dena, inklusive öar med bro eller tunnel. Sedan dess 
har befolkningen minskat med cirka 580 personer till 
13 627 personer år 2014. Det är kärnöar och öar med 
bro eller tunnel som står för den nedåtgående tren
den i skärgårdens befolkningsutveckling. Sedan 2011 
har befolkningen inte ökat på någon av kärnöarna, 
medan den procentuellt sett har ökat relativt kraftigt 
på öar utan bro, tunnel och statlig färja. Bland dessa 
öar är det särskilt befolkningen på öarna i Norrtälje 
som har ökat. I absoluta tal är dock ökningarna rela
tivt små: endast cirka 10 procent av skärgårdsbefolk
ningen bor på öar utan bro, tunnel eller statlig färja. 
Befolkningens fördelning mellan ökategorierna har 
endast förändrats marginellt sedan år 2006, men 
andelen varierar något mellan kommunerna.

Skärgårdsbefolkningen blir allt äldre: andelen 
invånare över 65 år har ökat från knappt 18 procent 
år 1997 till nära 32 procent år 2014. En ökning som 
framför allt har skett sedan 2006. Samtidigt har 
andelen barn och ungdomar upp till 19 år minskat 
från cirka 25 procent till 17 procent, varav andelen 
barn upp till 12 år har minskat från drygt 16 procent 
till drygt 10 procent. Öar utan bro, tunnel eller statlig 
färja samt kärnöar är de ökategorier som har den 
minsta andelen barn samt den största andelen invå
nare över 65 år, men samtliga ökategorier har totalt 
sett en betydligt lägre andel invånare upp till 44 år i 
jämförelse med skärgårdskommunerna som helhet, 
länet som helhet eller riket. Samtidigt är ålderskate
gorierna 45–64 år och över 65 år överrepresenterade 
i samtliga ökategorier, särskilt på öar utan bro, tun
nel eller statlig färja. Samtliga åldersgrupper upp till 
65 år har minskat mer på öar utan bro, tunnel eller 
statlig färja samt på kärnöarna, i jämförelse med 
övriga kategorier.

Skärgården hade ett positivt flyttnetto år 2014,  
vilket till övervägande del berodde på inflyttningen 
till Norrtälje kommuns skärgård. Skärgårdarna i 
Haninge, Nynäshamn och Värmdö hade en större 

Sammanfattning

1 Kärnöarna är Arholma, Tjockö, Ingmarsö, Tynningö (som har statlig färja), Ramsö, Svartsö, Gällnö, Stora Möja, Runmarö,  
 Sandön, Nämdö, Ornö (som har enskild färja) samt Utö. En så kallad kärnö förväntas kunna samla och erbjuda grundläggande  
 samhällsservice och infrastruktur som exempelvis båttrafik året runt.
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utflyttning än inflyttning. Procentuellt sett är rörlig
heten högre till och från skärgården än till och från 
skärgårdskommunerna, och rörligheten har ökat 
sedan 2011. Flyttmönstret mellan skärgården och 
skärgårdskommunerna skiljer sig också åt. Till  
skärgården flyttar många i åldern 45–64 år, medan 
många i åldern 25–44 år samt barn upp till 12 år  
flyttar till skärgårdskommunerna. 

När det gäller barn och ungdomar upp till 19 år så 
har tonåringarna fortsatt att minska kraftigt i skär
gården mellan 2012–2014, medan skolbarnen inte 
har minskat fullt så mycket som under den förra  
perioden. Andelen boende över 65 år har ökat mycket 
även under denna period, samtidigt som befolk
ningen i arbetsför ålder har fortsatt att minska. Dessa 
grupper är dessutom stora i absoluta tal, varför för
ändringarna blir omfattande även när de mäts i anta
let personer.

Det är även skillnader i flyttmönstren mellan  
ö-kategorierna. I flera kommuner, såsom Haninge, 
Värmdö och Österåker, har öar utan bro, tunnel eller 
statlig färja en utflyttning som är relativt omfat
tande. Men det finns också kommuner där dessa öar 
karakteriseras av inflyttning, såsom Norrtälje, 
Södertälje och Vaxholm. I samtliga kommuners  
skärgårdar har kärnöarna negativa flyttströmmar.

Arbete och näringsliv

En stor andel av de förvärvsarbetande i skärgården 
finns inom byggverksamhet, handel, transport, före
tagstjänster, utbildning samt vård och omsorg, men 
rapporten visar att det finns betydande skillnader 
mellan ökategorierna. 

Förvärvsintensiteten är högre i skärgården än i 
både skärgårdskommunerna och länet, men den är 
lägre på öar utan bro, tunnel eller statlig färja än 
inom de övriga ökategorierna. Kärnöar och öar  
med statlig färja är de ökategorier som har högst 
förvärvs intensitet, men även öar med bro eller tunnel 
har högre förvärvsintensitet än både skärgårdskom
munerna och länet. Vaxholms skärgård har den hög
sta förvärvsintensiteten, nära 82 procent, medan 
Haninge har den lägsta med 75 procent. Haninge och 
Nynäshamns skärgårdsområden hade även den hög
sta arbetslösheten med 2,4 respektive 2,1 procent. 
Skärgårdsområdena i Österåker, Värmdö, Södertälje 
och Norrtälje hade den lägsta öppna arbetslösheten. 
Beträffande skillnader mellan ö-kategorierna så har 
öar med bro eller tunnel den högsta arbetslösheten, 
medan kärnöar och öar med statlig färja har den  
lägsta arbetslösheten.  

Utbildning och inkomster

Utbildningsnivån är avsevärt lägre i både skärgården 
och skärgårdskommunerna än i Stockholms län. 
Bland ökategorierna är andelen med eftergymnasial 
utbildning högst på öar utan bro, tunnel eller statlig 
färja och på kärnöar, samt lägst på öar med bro eller 
tunnel. Samtidigt är öar utan bro, tunnel eller statlig 
färja den ökategori som har den högsta andelen 
invånare med bara en förgymnasial utbildning. I ett 
kommunalt perspektiv har Vaxholms kommun den 
största andelen invånare med eftergymnasial utbild
ning i skärgården, medan den högsta andelen med 
gymnasieutbildning i skärgården finns i Norrtäljes, 
Värmdös och Österåkers kommuner. Den högsta 
andelen med förgymnasial utbildning finns i Nynäs
hamns och Haninges skärgård. Spännvidden mellan 
medianinkomsterna (inklusive nollinkomsttagare, 
det vill säga personer med en inkomst mindre eller 
lika med grundavdraget) i de olika kommunernas 
skärgårdsområden går från 230 303 kronor i Norr
täljes skärgårdsområde till 295 564 kronor i Vax
holms skärgårdsområde. Öar med bro eller tunnel 
och öar med statlig färja har den lägsta andelen låg
inkomsttagare, medan öar utan bro, tunnel eller stat
lig färja har en lägre andel höginkomsttagare och en 
högre andel låginkomsttagare än andra ökategorier. 
Generellt sett har inkomsterna utvecklats bättre i 
skärgårdskommunerna som helhet än i deras skär
gårdsområden. Skärgårdarna i Vaxholm och Öster
åker har haft den bästa inkomstökningen, medan 
skärgårdarna i Norrtälje, Haninge och Nynäshamn 
har haft den sämsta inkomstökningen.

Besöksstatistik för skärgården

Det finns ingen klar trend över utvecklingen för anta
let passagerare med Waxholmsbolaget utan den har 
fluktuerat över tiden. En trolig orsak till fluktuatio
nerna är vädret. Någon synbar säsongsförlängning 
har inte skett under de senaste åren. Trenden för 
besökande fritidsbåtar och övernattningar i egen  
fritidsbåt i Skärgårdsstiftelsens mark och vatten
områden är nedåtgående, men för gästnätter på  
Skärgårdsstiftelsens vandrarhem och stugbyar syns 
ingen motsvarande trend. Norrtälje är den skär
gårdskommun som har flest antal kommersiella gäst
nätter (hotell, stugor, vandrarhem och camping), 
följd av Värmdö. Norrtälje är också den enda kom
mun som har ökat antalet kommersiella gästnätter 
sedan år 2011. 
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Den här rapporten redovisar skärgårdens utveckling 
utifrån ett statistiskt perspektiv. De områden som 
beskrivs är befolkningens utveckling och fördelning, 
förvärvsarbete och arbetslöshet, inkomster och 
utbildning samt besöksstatistik.

Skärgården avser här öar i de sju skärgårdskom
munerna Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Värmdö, 
Haninge, Nynäshamn och Södertälje. Kuststräckan i 
dessa kommuner ingår inte i skärgården enligt defi
nitionerna i denna rapport.

I den här sammanställningen delas skärgårdens öar 
in i fyra kategorier:
• öar med fast landförbindelse (bro, tunnel)
• öar med statlig färja
• öar utan fast landförbindelse (enskild färja,  

reguljär trafik)
• kärnöar.

Dessa fyra kategorier skiljer sig från de tidigare sta
tistiska redovisningarna av skärgårdens utveckling 
som delade in öarna i två kategorier: öar med fast 
landförbindelse och öar utan fast landförbindelse. 
Till öar med fast landförbindelse hörde tidigare öar 
med bro, tunnel och även statlig färja. I den här rap
porten kategoriseras endast öar med bro och tunnel 
som öar med fast landförbindelse. Dessa öar är Vindö 
och Djurö i Värmdö kommun, Muskö i Haninge  
kommun, Dåderö med flera samt Mörkö och Eriksö 
med flera i Södertälje kommun, Singö, Fogdö, Väddö, 
Björkö, Vätö, VästeröHumlö, StoröFårholmen, 
Svartnö, Solö, Furusund och EknöKlobben i  
Norrtälje kommun samt Himmelsö med flera, Torö, 
Svärdsö och Oxnö i Nynäshamns kommun.

I rapporten bildar öar med statlig färja en egen 
kategori med motivet att förutsättningarna för 
utveckling kan skilja sig mellan öar som har bro eller 
tunnel och öar som har statlig färja. Öar med statlig 
färja är Östra Lagnö, Ljusterö och Västra Lagnö i  
Österåkers kommun, Rindö och Skarpö i Vaxholms 
kommun samt Blidö och Yxlan i Norrtälje kommun. 
Även Tynningö i Vaxholms kommun har i dag statlig 
färja, men redovisas i kategorin kärnöar.

I den här redovisningen är öar utan fast landför
bindelse de som har enskild färja, reguljär trafik  
eller saknar kollektivtrafik. Kärnöar ingick tidigare  
i samma kategori, men de särredovisas i den här  
redovisningen med motivet att de har fått särskilda 
utvecklingsförutsättningar, vilket borde avspeglas i 
deras utveckling. Till kärnöar hör Arholma, Tjockö, 
Ingmarsö, Tynningö (som har statlig färja sedan den 
1 januari 2013 men tidigare hade enskild färja), 
Ramsö, Svartsö, Gällnö, Stora Möja, Runmarö, 
Sandön, Nämdö, Ornö (som har enskild färja) samt 
Utö. Syftet med att upprätta kärnöar är att kunna 
samla och erbjuda en grundläggande samhälls
service och infrastruktur på dessa öar.

Utvecklingen redovisas i ett jämförande perspek
tiv mellan skärgården och dess kategoriserade öar, 
skärgårdskommunerna, länet i sin helhet samt riket. 
Några tabeller redovisar statistik för de angränsande 
skärgårdskommunerna Nacka, Lidingö och Tyresö.

Eftersom det råder sekretessregler för befolk
ningsstatistik går det inte att ange exakta värden för 
öar där befolkningstalen är för låga. Det medför att 
om en åldersgrupp består av endast en person på en ö 
anges denna antingen som värdet noll eller tre. Detta 
kan resultera i små skillnader mellan olika tabeller 
inom samma kategori.

Befolkningsstatistiken har inhämtats från Statis
tiska centralbyrån (folkmängd, befolkningsutveck
ling, arbete, näringsliv, utbildning och inkomster), 
medan besöksstatistiken har inhämtats från Statis
tiska centralbyrån, Waxholmsbolaget och Skärgårds
stiftelsen.

Inledning 
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Karta 1. Ö-kategorier i Stockholms län2

2 Öar utan fast landförbindelser redovisas inte på kartan.
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Tabell 1. Befolkningsutveckling i skärgården, skärgårdskommunerna, Stockholms län och riket 1997–2014.  
Index 1997 = 100

Tabell 2. Befolkningsutveckling i skärgården, skärgårdskommunerna, Stockholms län och riket 1997–2014.  
Genomsnittlig årlig förändringstakt, procent

1997 2001 2006 2011 2014

Haninge skärgård 100 108 113 105 110

Norrtälje skärgård 100 105 104 99 100

Nynäshamns skärgård 100 114 121 109 103

Södertälje skärgård 100 98 89 90 96

Vaxholms skärgård 100 116 121 125 125

Värmdö skärgård 100 107 110 104 101

Österåkers skärgård 100 102 109 108 105

Skärgården 100 107 109 105 105

Skärgårdskommunerna 100 106 111 118 123

Stockholms län 100 104 109 119 125

Riket 100 101 103 107 110

1997–2001 2002–2006 2007–2011 2012–2014

Haninge skärgård 1,6 0,9 –1,5 1,6

Norrtälje skärgård 1,0 –0,1 –1,0 0,1

Nynäshamns skärgård 2,7 1,4 –2,1 –1,7

Södertälje skärgård –0,5 –1,7 0,2 2,2

Vaxholms skärgård 3,1 0,9 0,7 0,0

Värmdö skärgård 1,4 0,5 –1,0 –0,9

Österåkers skärgård 0,5 1,3 –0,3 –0,8

Skärgården 1,4 0,5 –0,7 –0,1

Skärgårdskommunerna 1,2 1,0 1,2 1,4

Stockholms län 0,9 0,9 1,8 1,7

Riket 0,1 0,5 0,8 0,9

Befolkningsutveckling i skärgården

Skärgården har en väsentligt lägre befolkningstill
växt än skärgårdskommunerna och länet i övrigt.  
Det är en relativt stor skillnad mellan utvecklingen i 
skärgården i jämförelse med utvecklingen i skär
gårdskommunerna i sin helhet (inklusive öarna) och 
Stockholms län. Under perioden 1997–2014 ökade 
skärgårdsbefolkningen med 5 procent, medan 
befolkningen i skärgårdskommunerna ökade med 23 
procent och i Stockholms län med 25 procent. 

Ett  tydligt trendbrott skedde i skärgården mellan 
2007 och 2014. Tidigare ökade befolkningen i skär
gården i nästan samma takt som i skärgårdskommu
nerna och i länet. Under perioden 2007–2011 föränd
rades detta och befolkningsutvecklingen blev negativ 
i skärgården. Även mellan 2012 och 2014 var befolk
ningsutvecklingen i skärgården fortsatt svagt nega
tiv, samtidigt som befolkningen i både skärgårds
kommunerna och Stockholms län ökade kraftigt. 
Befolkningen i skärgården minskade mellan 2007 

och 2011 med cirka 4 procent för att därefter stagnera 
och övergå i en svag minskning. Samtidigt ökade 
befolkningen i skärgårdskommunerna och i länet 
kontinuerligt under hela perioden mellan 2007 och 
2014. 

Under perioden 2007–2011 var minskningen  
särskilt stor i Haninges, Norrtäljes, Nynäshamns och 
Värmdös skärgårdsområden. Under den senaste 
perioden har Nynäshamns, Värmdös och i viss mån 
även Österåkers skärgårdsbefolkningar fortsatt att 
minska, medan befolkningen i Haninges och Söder
täljes skärgård har ökat.

Befolkningsutveckling i skärgårdskommu-
ner och angränsande skärgårdskommuner

De angränsande skärgårdskommunerna enligt den 
definition som används här, det vill säga Nacka, 
Lidingö och Tyresö, har haft en lika hög befolknings
tillväxt som resten av länet. Periodvis har de 
angränsande skärgårdskommunerna till och med 
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Tabell 3. Befolkningsutveckling i skärgårdskommunerna, angränsande skärgårdskommuner, 
Stockholms län och riket 1997–2014. Index 1997 = 100

1997 2001 2006 2011 2014

Haninge 100 106 109 117 124

Norrtälje 100 104 107 110 112

Nynäshamn 100 105 108 113 117

Södertälje 100 104 108 116 122

Vaxholm 100 111 122 131 133

Värmdö 100 113 126 137 143

Österåker 100 106 115 120 125

Skärgårdskommunerna 100 106 111 118 123

Lidingö 100 103 106 111 114

Nacka 100 105 114 127 133

Tyresö 100 105 110 115 121

Angränsande skärgårdskommuner 100 104 111 120 125

Stockholms län 100 104 109 119 125

Riket 100 101 103 107 110

haft en något högre befolkningstillväxt i jämförelse 
med länet, men detta har successivt utjämnats efter 
2006. Befolkningsutvecklingen i länet har efter 2006 
varit högre än utvecklingen både i det som här defi
nieras som skärgårdskommuner och i de angränsande 
skärgårdskommunerna. Även skärgårdskommunerna 
hade en något högre befolkningstillväxt än länet före 
2006, men efter det har utvecklingen i länet både gått 
förbi skärgårdskommunerna och kommit i kapp de 
angränsande skärgårdskommunerna. 

Värmdö och Vaxholm har den högsta befolknings
tillväxten bland skärgårdskommunerna. Ökningen i 
absoluta tal är dock liten i Vaxholm. I absoluta tal har 
befolkningen i kommunerna Haninge och Södertälje 

ökat mest. Av de angränsande kommunerna har 
Nacka den högsta befolkningstillväxten, såväl pro
centuellt som i absoluta tal. 

Den lägsta befolkningstillväxten bland skärgårds
kommunerna finns i Norrtälje och Nynäshamn, samt 
på Lidingö när det gäller de angränsande skärgårds
kommunerna.

Befolkningsutveckling i skärgården  
efter ö-kategorier

Kärnöar och öar med bro eller tunnel står för den 
nedåtgående trenden i skärgårdens befolkningsut
veckling. Figuren nedan visar att när det gäller 
befolkningsutvecklingen för de olika ökategorierna i 

Figur 1. Befolkningsutveckling 2006–2014 per ö-kategori, index 2001 = 100
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skärgården så har framför allt öar utan bro, tunnel 
eller statlig färja ökat mest sedan 2011. Både kärnöar 
och öar med bro eller tunnel har minskat kontinuer
ligt sedan 2006 och utvecklingen för öar med statlig 
färja har varit i stort sett oförändrad under perioden 
2006–2014. 

Bland  öar utan bro, tunnel eller statlig färja har 
öarna i Haninge, Norrtälje och Södertälje ökat, 
medan befolkningen har minskat för denna ökate
gori i de övriga kommunerna. I både procentuella  
och absoluta tal har Norrtälje ökat mest i denna ö  
kategori, men samtliga övriga kategorier av öar i 
Norrtälje har minskat, så totalt har inte befolkningen 
på öarna i Norrtälje ökat. Befolkningen på kärnöarna 
har inte ökat någonstans efter 2011, men tidigare  
år ökade befolkningen på kärnöar i Vaxholm och  
Österåker. 

Öar med bro eller tunnel har det största antalet 
invånare i jämförelse med övriga kategorier. När det 
gäller denna ökategori har endast Haninge en 
befolkningsökning sett över hela perioden, men även 
i Haninge har befolkningen minskat på dessa öar 
sedan 2006. Fram till 2006 ökade befolkningen på 
öar med bro eller tunnel även i Värmdö och Nynäs
hamns kommuner, men sett över hela perioden har 
det, förutom för Haninge, varit en befolkningsminsk
ning för samtliga kommuner i denna ökategori. Öar 
med statlig färja har ungefär hälften så stor befolk
ning som öar med bro eller tunnel. Statlig färja finns 
till öar i Norrtälje, Vaxholm och Österåker men efter 
2006 har befolkningstillväxten endast varit positiv i 
Vaxholm.

Skärgårdsbefolkningen på öar i kommunerna har 
olika transportalternativ. Statlig färja finns på öar i 

Norrtälje, Vaxholm och Österåker, medan bro eller 
tunnel finns på öar i samtliga kommuner, förutom 
Vaxholm och Österåker. Antalet personer som bor på 
öar med bro eller tunnel varierar kraftigt mellan 
kommunerna, men Norrtälje och Värmdö sticker ut 
med en relativt stor befolkning på båda ökatego
rierna. Likaså varierar befolkningen som bor på öar 
med statlig färja mellan kommunerna, såväl i antal 
som i andel. 

Cirka 10 procent av skärgårdsbefolkningen bor på 
öar utan bro, tunnel eller statlig färja. Befolkningens 
fördelning mellan ökategorierna har endast föränd
rats marginellt sedan 2006. En anmärkningsvärd 
förändring har dock skett i Norrtälje där en förskjut
ning har skett från öar med bro eller tunnel till en 
större andel på öar utan bro, tunnel eller statlig färja.

Skärgårdsbefolkningens andelar 
i skärgårdskommunerna

I de sju skärgårdskommunerna bodde år 1997 sam
manlagt drygt 13 000 personer i skärgårdsområ
dena, fram till 2006 ökade befolkningen till drygt 14 
200 personer. Sedan dess har befolkningen minskat 
med cirka 580 personer till 13 620 personer år 2014. 
Mer än hälften av skärgårdsbefolkningen återfinns i 
två kommuner, Norrtälje och Värmdö. Skärgårdens 
andel av hela kommunens befolkning är störst i Vax
holm, där nästan var femte kommuninvånare bor i 
skärgården. Även Norrtälje och Värmdö har en rela
tivt stor andel skärgårdsbor, men i övriga kommuner 
är andelarna avsevärt lägre. I absoluta tal har Nynäs
hamn och Södertälje den minsta skärgårdsbefolk
ningen, medan Haninge och Södertälje har den läg
sta andelen av skärgårdsbefolkningen.

Figur 2. Skärgårdsbefolkningens fördelning på ö-kategorier 2006 och 2014

Kärnöar

Öar utan bro, tunnel eller statlig färja

Öar med bro eller tunnel

Öar med statlig färja
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Historisk befolkningsutveckling 
i skärgården3 

Efter en nedgång runt 1970 ökade skärgårdsbefolk
ningen i samtliga skärgårdskommuner fram till 
2006. Därefter har den minskat, stagnerat eller 
endast ökat marginellt i alla skärgårdskommuner. 
Norrtäljes utveckling skiljer sig från de övriga skär
gårdskommunernas genom att befolkningsökningen 
startade på allvar först efter 1985, cirka tio år senare 

än i de övriga, och att befolkningsminskningen inled
des tidigare än i de andra kommunerna. Värmdö och 
Nynäshamn hade en relativt kraftig befolkningstill
växt under 1970 och 1980talen, men efter 2006 har 
befolkningen procentuellt sett minskat jämförelsevis 
mycket och för Värmdö även i absoluta tal. 

Djurö och Vindö i Värmdö kommun fick en broför
bindelse med fastlandet redan 1962. Dessa två öar 
stod för en stor del av ökningen av skärgårdsbefolk

3 Statistik för Södertälje och Vaxholm utgår i denna sammanställning på grund av brist på data från tidigare år.

Tabell 4. Befolkningsutveckling i skärgården 1997–2014

Tabell 5. Befolkningsutveckling i skärgården. Genomsnittlig årlig ökningstakt, procent

Kommun 1997 2001 2006 2011 2014 Andelar i skärgården 
procent 2014

Haninge skärgård 1 193 1 291 1 347 1 248 1 308 1,6

Norrtälje skärgård 4 421 4 633 4 613 4 383 4 402 7,6

Nynäshamns skärgård 687 780 833 746 707 2,6

Södertälje skärgård 521 508 464 469 500 0,5

Vaxholms skärgård 1 611 1 864 1 951 2 021 2 019 17,8

Värmdö skärgård 2 915 3 120 3 192 3 034 2 949 7,3

Österåkers skärgård 1 660 1 698 1 810 1 786 1 742 4,2

Totalt 13 008 13 894 14 210 13 687 13 627 3,9

Område 1964–
1971

1972–
1975

1976–
1980

1981–
1985

1986–
1990

1991–
1997

1998–
2001

2002–
2006

2007–
2011

2012–
2014

Haninge skärgård –2,7 0,5 4,5 1,6 4,1 2,5 2,1 0,9 –1,5 1,6

Norrtälje skärgård –2,2 –0,4 1,7 1,5 2,5 1,6 1,2 –0,1 –1,0 0,1

Nynäshamns skärgård 0,2 8,1 1,7 0,4 1,2 2,6 3,4 1,4 –2,1 –1,7

Värmdö skärgård 0,0 12,4 2,1 2,7 2,1 0,7 1,8 0,5 –1,0 –0,9

Österåkers skärgård –1,6 1,6 3,5 1,5 3,7 2,4 0,6 1,3 –0,3 –0,8

Totalt inkl. Djurö, Vindö –1,6 3,2 2,3 1,8 2,6 1,6 1,5 0,5 –1,0 –0,3

Totalt exkl. Djurö, Vindö –2,1 1,1 2,4 1,5 2,5 1,7 1,4 0,4 –1,1 –0,2

Figur 3. Befolkningsutveckling i skärgården i ett historiskt perspektiv 1964–2014, index 1964 = 100
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ningen i Värmdö under 1970, 1980 och 1990talen 
och även för ökningen av befolkningen i skärgården 
som helhet. Den årliga tillväxttakten för dessa två 
öar har varierat mellan olika tidsperioder och var 
som störst på 1970talet och senare halvan av 1980
talet. Under 00talet planade ökningstakten ut för att 
efter 2006 övergå i en minskning. Trenden har fort
satt under de senaste åren, även när det gäller befolk
ningen i övriga Värmdö kommun och i övriga skär
gården. 

Skärgårdsbefolkningens åldersfördelning

Skärgårdsbefolkningen blir allt äldre. Andelen över 
65 år har ökat från knappt 18 procent år 1997 till nära 
32 procent år 2014, ökningen har framför allt skett 
sedan 2006. Andelen barn och ungdomar upp till 19 
år har minskat under samma tidsperiod, från cirka 
25 procent till 17 procent, varav andelen barn upp till 
12 år har minskat från drygt 16 procent till drygt 10 
procent.

Det har skett relativt stora förskjutningar mellan 
åldersgrupperna i skärgården över tiden, det gäller 
särskilt perioden 2007–2011. Under denna period 
minskade framför allt andelen barn och ungdomar 

upp till 19 år samt andelen i den yngre medelåldern, 
25–44 år. Samtidigt ökade andelen över 65 år med 
över en tredjedel. Även gruppen unga vuxna, 20–24 
år, ökade med över en tredjedel, men från en låg nivå 
vilket resulterar i att ökningen i absoluta tal är rela
tivt liten för denna grupp.

Dessa utvecklingstrender har fortsatt under 2012–
2014. Trenden beträffande barn och ungdomar upp 
till 19 år är att tonåringarna har fortsatt att minska 
kraftigt, medan skolbarnen inte har minskat fullt så 
mycket som under den förra perioden. Andelen över 
65 år har ökat mycket även under denna period, sam
tidigt som befolkningen i arbetsför ålder har fortsatt 
att minska. Dessa grupper är dessutom stora i abso
luta tal, varför förändringarna bli omfattande även 
mätt i antalet personer.

Åldersfördelning inom olika ö-kategorier 
samt utvecklingstrender 

Invånare som är 25–44 år är underrepresenterade i 
skärgårdens samtliga kategorier. Öar utan bro, tun
nel eller statlig färja samt kärnöar har den minsta 
andelen barn och den största andelen invånare över 
65 år, men samtliga ökategorier har totalt sett en 

Tabell 6. Skärgårdsbefolkningens fördelning på åldersgrupper 1997–2014, antal

1997 2001 2006 2011 2014

Åldersgrupp 1997 2001 2006 2011 2014

0–6 år 1 041 888 853 726 682

7–12 år 1 093 1 248 911 760 739

13–19 år 1 067 1 133 1 396 1 069 860

20–24 år 403 448 455 614 632

25–44 år 2 901 2 998 2 721 2 200 2 095

45–64 år 4 163 4 792 5 097 4 536 4 317

Över 65 år 2 328 2 387 2 777 3 782 4 302

Folkmängd 13 008 13 894 14 210 13 687 13 627

Figur 4. Skärgårdsbefolkningens fördelning på åldersgrupper 1997–2014, procent
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betydligt lägre andel invånare upp till 44 år än totalt i 
skärgårdskommunerna, länet och riket. Samtidigt är 
ålderskategorierna 45–64 år och över 65 år över
representerade i samtliga ökategorier och särskilt på 
öar utan bro, tunnel eller statlig färja.

Utvecklingen i skärgården sedan 2001 skiljer sig 
från utvecklingen i både skärgårdskommunerna, 
länet och riket i flera avseenden. Åldersgrupperna 
0–6 år och 45–64 år har ökat i skärgårdskommu
nerna medan de har minskat i skärgården. Ålders
grupperna 7–12 år och 13–15 år har minskat mer i 
skärgården än i skärgårdskommunerna. Samtidigt 
har samtliga av dessa grupper ökat i Stockholms län. 
De grupper som har ökat mer i skärgården än i både 

skärgårdskommunerna och länet är åldrarna 20–24 
år och över 65 år. Åldersgruppen 20–24 år har dock 
inte ökat anmärkningsvärt på öar utan bro, tunnel 
eller statlig färja. Åldersgruppen 25–44 år är i stort 
sett oförändrad i skärgårdskommunerna, medan den 
har minskat i skärgården och ökat i länet.

Skillnaderna i utveckling mellan ökategorierna 
består i huvudsak i att samtliga åldersgrupper upp 
till 65 år har minskat mer på öar utan bro, tunnel 
eller statlig färja, samt på kärnöarna, än i övriga 
kategorier. På öar med statlig färja har åldersgrup
pen 45–64 år ökat, den är en av de få grupper som har 
ökat i skärgården förutom gruppen över 65 år.

Tabell 7. Befolkning per åldersgrupp och ö-kategori i skärgården och skärgårdskommunerna 2014, index 2001 = 100

Område 0–6 år 7–12 år 13–19 år 20–24 år

Öar med bro eller tunnel 90 55 75 155

Öar med statlig färja 83 68 89 150

Öar utan bro, tunnel eller statlig färja 43 57 86 114

Kärnöar 48 54 65 125

Skärgården 77 59 76 141

Skärgårdskommunerna 120 96 111 139

Stockholms län 137 108 115 133

Riket 124 90 97 132

Område 25–44 år 45–64 år 65+ år Totalt

Öar med bro eller tunnel 72 88 175 98

Öar med statlig färja 70 103 181 105

Öar utan bro, tunnel eller statlig färja 62 77 174 89

Kärnöar 69 83 203 93

Skärgården 70 90 180 98

Skärgårdskommunerna 103 111 160 116

Stockholms län 113 117 133 120

Riket 104 106 125 109

Figur 5. Befolkningens fördelning på åldersgrupper i skärgården, per ö-kategori, skärgårdskommunerna,  
Stockholms län och riket 2014, procent
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In- och utflyttningar i skärgården  
och skärgårdskommunerna

Skärgården hade ett positivt flyttnetto år 2014, vilket 
till övervägande del berodde på inflyttningen till 
Norrtälje kommuns skärgård. Skärgårdarna i 
Haninge, Nynäshamn och Värmdö hade större 
utflyttning än inflyttning. Södertäljes, Vaxholms och 
Österåkers skärgårdar hade en marginellt större 
inflyttning. Skärgårdskommunerna har samtliga ett 
positivt flyttnetto, där framför allt Norrtälje och 
Haninge har ett stort antal inflyttare i absoluta tal.

Procentuellt sett är rörligheten högre till och från 
skärgården än till och från skärgårdskommunerna, 
och den har ökat sedan 2011. Inflyttningen och 
utflyttningen till och från skärgården var drygt  
9 procent av folkmängden år 2014, medan inflytt
ningen var drygt 6 procent och utflyttningen drygt  
5 procent år 2011. I skärgårdskommunerna däremot, 

är rörligheten lägre. År 2014 var utflyttningen cirka 
9 procent medan inflyttningen var drygt 6 procent  
av folkmängden. År 2011 var inflyttningen drygt  
6 procent och utflyttningen drygt 5 procent av folk
mängden.

Fördelat på ökategorier syns de stora skillnaderna 
i flyttmönster både mellan kommuner och mellan 
ö-kategorier. På öar utan bro, tunnel eller statlig färja 
är utflyttningen relativt omfattande i flera kommu
ner, såsom Haninge, Värmdö och Österåker. Men det 
finns också kommuner där dessa öar karakteriseras 
av inflyttning, till exempel i Norrtälje, Södertälje och 
Vaxholm. Även på öar med bro eller tunnel är 
nettoflyttningen positiv i Norrtälje och marginellt 
positiv på Värmdö, medan den har minskat i övriga 
kommuner. Kärnöarna har negativa flyttströmmar i 
samtliga kommuners skärgårdar och öar med statlig 
färja har en liten men positiv nettoflyttning.

Tabell 8. Inflyttning, utflyttning samt nettoflyttning till/från skärgården samt befolkning år 2014, antal

Kommun Ö–kategori Inflyttare Utflyttare Netto– 
flyttning

Befolkning

Haninge Öar utan bro, tunnel och statlig färja 23 27 –4 174

Öar med statlig färja 0 0 0 0

Öar med bro el. tunnel 49 54 –5 747

 Kärnöar 27 33 –6 387

Kommunen 6 863 5 914 949 82 407

Norrtälje Öar utan bro, tunnel och statlig färja 65 41 24 478

Öar med statlig färja 94 89 5 955

Öar med bro el. tunnel 342 292 50 2 870

 Kärnöar 7 10 –3 99

Kommunen 3 310 2 533 777 57 568

Nynäshamn Öar utan bro, tunnel och statlig färja 3 3 0 40

Öar med statlig färja 0 0 0 0

Öar med bro el. tunnel 51 55 –4 667

 Kärnöar 0 0 0 0

Kommunen 1 869 1 632 237 27 041

Södertälje Öar utan bro, tunnel och statlig färja 15 8 7 99

Öar med statlig färja 0 0 0 0

Öar med bro el. tunnel 70 76 –6 401

 Kärnöar 0 0 0 0

Kommunen 6 737 6 034 703 92 235

Vaxholm Öar utan bro, tunnel och statlig färja 10 8 2 80

Öar med statlig färja 140 135 5 1 485

Öar med bro el. tunnel 0 0 0 0

 Kärnöar 36 41 –5 454

Kommunen 833 731 102 11 329

Värmdö Öar utan bro, tunnel och statlig färja 27 39 –12 349

Öar med statlig färja 0 0 0 0

Öar med bro el. tunnel 174 168 6 1 940

 Kärnöar 55 56 –1 660

Kommunen 2 824 2 232 592 40 541

Österåker Öar utan bro, tunnel och statlig färja 6 16 –10 87

Öar med statlig färja 144 136 8 1 524

Öar med bro el. tunnel 0 0 0 0

 Kärnöar 6 9 –3 131

Kommunen 2 804 2 277 527 41 180
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Karta 2. Nettoflyttning i skärgården per ö-kategori och kommun, antal4

4 Öar utan fast landförbindelser redovisas inte på kartan.
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Inflyttarna till skärgården är äldre än inflyttarna 
till skärgårdskommunerna.

Ungefär 39 procent av inflyttarna till skärgården 
var över 45 år. Motsvarande siffra för skärgårdskom
munerna var 21 procent år 2014. Bland inflyttarna 
till skärgårdskommunerna var 57 procent i åldrarna 
20–44 år, men i skärgården utgjorde den åldersgrup
pen bara 41 procent.

Flyttmönstret skiljer sig åt mellan skärgården och 
skärgårdskommunerna. Till skärgården flyttar 
många i åldersgruppen 45–64 år, men till skärgårds

kommunerna flyttar många i åldern 25–44 år samt 
barn 0–12 år. I både skärgården och skärgårdskom
munerna är det en utflyttning av åldersgruppen 
20–24 år.

Sammantaget kan det konstateras att flyttnings
mönstret till och från skärgården har tyngdpunkten 
på inflyttare i åldrarna 45–64 år och på utflyttare i 
åldrarna 16–24 år, samt även på dem över 65 år. 
Flyttmönstret till och från skärgårdskommunerna 
motsvarar i stort den gängse bilden med inflyttande 
personer 25–44 år med barn.

Tabell 9. Nettoflyttning i olika åldersgrupper i skärgården och skärgårdskommunerna 2014, antal

–6 år 7–12 år 13–15 år 16–19 år 20–24 år 25–44 år 45–64 år 65+ år

Skärgård 29 16 8 –13 –58 19 83 –47

Skärgårdskommunerna 797 221 168 101 –235 2 223 540 72

Figur 6. Åldersfördelning för inflyttare och utflyttare till och från skärgården 
och skärgårdskommunerna 2014, procent
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Arbete och näringsliv
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Förvärvsarbetande skärgårdsbor  
fördelade på näringsgrenar

En stor andel av de förvärvsarbetande i skärgården 
finns inom byggverksamhet, handel, transport, före
tagstjänster, utbildning samt vård och omsorg. Det är 
dock stora skillnader mellan ökategorier. Olika 
näringsgrenar har olika betydelse för sysselsätt
ningen i de olika ökategorierna. För öar utan bro, 
tunnel eller statlig färja är byggverksamhet, trans
porter, hotell och restaurang, fastighetsverksamhet 
och jordbruk överrepresenterade. Även kärnöarna 
har motsvarande mönster, men för dessa är hotell 

och restaurang ännu viktigare samt ett antal bran
scher som de delar med öarna med färja och de med 
bro eller tunnel, såsom handel, företagstjänster, 
utbildning och offentlig förvaltning. Öar med statlig 
färja liknar i flera avseenden öar med bro eller tun
nel. Här är utbildning, vård och omsorg viktiga bran
scher, tillsammans med byggverksamhet och handel, 
men öar med statlig färja utmärks även av att före
tagstjänster är överrepresenterade. För öar med bro 
eller tunnel är vård och omsorg jämförelsevis ännu 
viktigare, och här finns även mer tillverkning och 
utvinning än på övriga öar.

Figur 7A. Förvärvsarbetande nattbefolkning 20–64 år, 
fördelad efter näringsgren på öar med bro eller tunnel 
i skärgården 2013, procent

Figur 7C. Förvärvsarbetande nattbefolkning 20–64 år, 
fördelad efter näringsgren på öar utan bro, tunnel eller 
statlig färja i skärgården 2013, procent

Figur 7B. Förvärvsarbetande nattbefolkning 20–64 år, 
fördelad efter näringsgren på öar med statlig färja i 
skärgården 2013, procent

Figur 7D. Förvärvsarbetande nattbefolkning 20–64 år, 
fördelad efter näringsgren på kärnöar i skärgården 2013, 
procent
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Förvärvsintensitet i skärgården och  
skärgårdskommunerna

Förvärvsintensiteten är högre i skärgården än i både 
skärgårdskommunerna och länet. I skärgården är 
dock förvärvsintensiteten betydligt lägre på öar utan 
bro, tunnel eller statlig färja. Kärnöar och öar med 
statlig färja är de ökategorier som har den högsta 
förvärvsintensiteten, men även öar med bro eller 
tunnel har högre förvärvsintensitet än både skär
gårdskommunerna och länet.

Förvärvsintensiteten varierar även mellan de  
olika skärgårdskommunerna. Vaxholm, Värmdö och 
Österåker har högst förvärvsintensitet, cirka 84 pro
cent, medan Södertälje ligger betydligt lägre på cirka 
72 procent. Skillnaderna är mindre för de olika kom
munernas skärgårdsområden. Här har Vaxholm den 
högsta förvärvsintensiteten, nära 82 procent, och 
Haninge den lägsta med 75 procent.

Även om förvärvsintensiteten är hög i skärgården 
är trenden nedåtgående sedan 2010.

Tabell 10. Andelen förvärvsarbetande i skärgården, skärgårdskommunerna  
och Stockholms län 2013, åldersgruppen 20–64 år

Område Förvärvsarbetande, procent

Öar med bro eller tunnel 79,8

Öar med statlig färja 81,1

Öar utan bro, tunnel eller statlig färja 73,5

Kärnöar 81,3

Skärgården 79,7

Skärgårdskommuner 78,3

Stockholms län 78,5

Figur 8. Andel förvärvsarbetande nattbefolkning 20–64 år, år 2013

Figur 9. Andel förvärvsarbetande i skärgården, skärgårdskommunerna och Stockholms län 
2005, 2010 och 2013 i åldersgruppen 20–64 år. Observera skalan

48 63% Kärnöar
365 81%

1037 82%
189 74%

83 82%
785 80%

51 73%
7139 80%

Stockholms län

Skärgårdskommuner

Skärgården
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Arbetslöshet i skärgården och 
skärgårdskommunerna

Arbetslösheten i skärgården varierade mellan de 
olika kommunerna under år 2014.

Haninge och Nynäshamns skärgårdsområden 
hade den högsta arbetslösheten med 2,4 respektive 
2,1 procent, medan skärgårdsområdena i Österåker, 
Värmdö, Södertälje och Norrtälje hade den lägsta 
öppna arbetslösheten. När det gäller öppet arbets-
lösa, inklusive individer med aktivitetsstöd, hade 
Haninge och Norrtäljes skärgård den högsta arbets-
lösheten och Österåkers och Värmdös skärgård den 
lägsta. Haninge skärgård hade den högsta arbetslös-
heten bland männen medan Nynäshamns hade den 
högsta arbetslösheten bland kvinnorna. Bland män-
nen hade Österåkers skärgård den lägsta öppna 

arbetslösheten och bland kvinnorna hade Värmdös 
skärgård den lägsta öppna arbetslösheten.  

Den öppna arbetslösheten skiljer sig markant mel-
lan de olika ö-kategorierna och mellan kvinnor och 
män på de olika ö-typerna. Öar med bro eller tunnel 
har den högsta arbetslösheten totalt, medan kärnöar 
och öar med statlig färja har den lägsta. 

Bakom den sammantagna arbetslösheten döljer 
sig stora skillnader mellan män och kvinnor. Kvin-
nornas öppna arbetslöshet är högre än männens på 
kärnöar och öar med statlig färja. På öar utan bro, 
tunnel eller statlig färja är männen arbetslösa i högre 
utsträckning. På öar med bro eller tunnel är den  
sammantagna arbetslösheten högst och den är också 
högst för både kvinnor och män.

Tabell 11. Arbetslöshet i skärgården 2014, procent av nattbefolkningen 20–64 år

Män Kvinnor Samtliga

Öppet 
arbetslösa

Öppet 
arbetslösa  

inkl.  
aktivitets-

stöd

Öppet 
arbetslösa

Öppet 
arbetslösa  

inkl.  
aktivitets-

stöd

Öppet 
arbetslösa

Öppet 
arbetslösa  

inkl.  
aktivitets-

stöd

Haninge skärgård 2,4 3,6 2,3 3,7 2,4 3,6

Norrtälje skärgård 1,3 3,5 1,6 3,3 1,4 3,4

Nynäshamns skärgård 0,5 1,9 4,2 4,8 2,1 3,2

Södertälje skärgård 1,3 1,9 1,5 3,0 1,4 2,4

Vaxholms skärgård 2,1 2,3 1,4 2,5 1,8 2,4

Värmdö skärgård 1,3 2,4 1,4 2,2 1,4 2,3

Österåkers skärgård 0,5 1,1 2,4 3,8 1,3 2,3

Skärgården totalt 1,4 2,6 1,8 3,1 1,6 2,8

Figur 10. Öppet arbetslösa inklusive individer med aktivitetsstöd per ö-kategori år 2014, 
procent av nattbefolkningen 20–64 år
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Var arbetar skärgårdsborna?

Det är stor skillnad mellan olika kommuner när det 
gäller var skärgårdsborna arbetar, men i de flesta 
arbetar den största gruppen i en annan kommun. I 
Vaxholms kommun har 70 procent sin arbetsplats i 
en annan kommun, medan endast cirka 14 procent 
arbetar i skärgården och 15 procent i hemkommu
nen. Även i Nynäshamn, Haninge, Österåker och 
Värmdö arbetar de flesta i en annan kommun: 48, 44, 
46 respektive 46 procent. I Norrtälje och Södertälje 
arbetar däremot den största gruppen i hemkommu
nen: 49 respektive 45 procent. Ingen kommun har 
den största gruppen arbetande i skärgården, men i 
Österåker arbetar 40 procent av de förvärvsarbe
tande i skärgården, följt av Värmdö och Norrtälje 
med 31 respektive 28 procent.

Det är främst på öar med en statlig färja och på 
kärnöar som de förvärvsarbetande pendlar till en 
annan kommun för att arbeta: 52 respektive 46 pro
cent av arbetskraften på dessa öar pendlar. På öar 
som varken har bro, tunnel eller statlig färja pendlar 
däremot 38 procent till en annan kommun. Öar med 
bro eller tunnel är den ökategori där den största 
andelen, drygt 38 procent, jobbar i hemkommunen, 
medan öar utan bro eller tunnel och kärnöar är de 
ökategorier där den största andelen arbetar i skär
gården: 34 respektive 32 procent.

Var skärgårdsborna arbetar beror också på könet. 
Fler män än kvinnor arbetar i en annan kommun och 
fler kvinnor än män arbetar i hemkommunen. En 
något större andel män arbetar i skärgården.

Figur 11. Andel förvärvsarbetande 2014 med arbetsplats i skärgården, hemkommunen 
eller i en annan kommun, fördelat på kommun och i procent

Figur 12. Andel förvärvsarbetande 2014 med arbetsplats i skärgården, 
hemkommunen eller i en annan kommun, fördelat på kön och i procent
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Figur 13. Andel förvärvsarbetande 2014 med arbetsplats i skärgården, hemkommunen 
eller i en annan kommun, fördelat på ö-kategori och i procent
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Utbildning och  
inkomster
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Utbildning

Utbildningsnivån är relativt låg i skärgården och i 
skärgårdskommunerna samt avsevärt lägre än i 
Stockholms län. Bland ökategorierna är andelen 
med eftergymnasial utbildning högst på öar utan bro, 
tunnel eller statlig färja och på kärnöar, samt lägst på 
öar med bro eller tunnel. Öar med bro eller tunnel har 
också den högsta andelen med endast en gymnasie
utbildning. Det bör också noteras att öar utan bro, 
tunnel eller statlig färja är den ökategori som har 
den högsta andelen med enbart en förgymnasial 
utbildning.

Det är också stora skillnader mellan kommunerna 
när det gäller utbildningsnivån. Vaxholms kommun 

har den största andelen med eftergymnasial utbild
ning i skärgården. I Södertälje är andelen med efter
gymnasial utbildning större i skärgården än i kom
munen som helhet och detsamma gäller med knapp 
marginal även i Norrtälje. Gymnasieutbildning är 
den vanligaste utbildningsnivån i samtliga skär
gårdskommuner, utom i Vaxholm där 48 procent har 
en lång eller kort eftergymnasial utbildning medan 
44 procent har en gymnasieutbildning. De högsta 
andelarna med gymnasieutbildning i skärgården 
finns i Norrtäljes, Värmdös och Österåkers skärgård, 
medan de högsta andelarna med förgymnasial 
utbildning finns i Nynäshamns och Haninges  
skärgård.

Tabell 12. Utbildningsnivå för 20–64-åringar i skärgården, per ö-kategori, skärgården, skärgårdskommunerna och 
Stockholms län 2014, procent

Förgymnasial 
utbildning

Gymnasial
utbildning

Efter- 
gymnasial
utbildning

Efter-
gymnasial
utbildning

Uppgift
saknas

Öar utan bro, tunnel eller statlig färja 17,0 50,7 15,8 16,6 1,8

Öar med statlig färja 12,4 52,0 15,1 19,2 1,3

Öar med bro eller tunnel 16,0 56,1 13,1 13,1 1,6

Kärnöar 11,1 51,8 16,5 19,0 1,2

Skärgård 14,4 53,8 14,4 16,0 1,5

Skärgårdskommuner 15,8 49,9 14,5 17,3 2,5

Stockholms län 11,2 38,7 17,1 30,3 2,7

Riket 12,5 46,4 15,8 23,4 1,9

Figur 14. Utbildningsnivå för samtliga 20–64-åringar per ö-kategori, skärgårdskommunerna, 
Stockholms län och riket 2014, i procent (”uppgift saknas” redovisas inte)
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Inkomstskillnader mellan kommuner  
och skärgårdsområden

I Nynäshamn och Södertälje är medianinkomsten 
högre i skärgårdsområdet än i kommunen, och  
skillnaden är relativt stor i framför allt Södertälje.  
I övriga kommuner är medianinkomsten högre i 
kommunen än i skärgårdsområdet. I Värmdös och 
Österåkers kommuner är medianinkomsten relativt 
sett mycket lägre i skärgården än i resten av kommu
nen, medan skillnaden mellan kommun och skär
gårdsområde är mindre i de övriga kommunerna.

Spännvidden i medianinkomst inklusive noll
inkomsttagare, det vill säga personer med en 
inkomst som är mindre eller lika med grundavdraget, 
mellan de olika kommunernas skärgårdsområden 
går från 230 303 kronor i Norrtälje skärgårdsområde 
till 295 564 kronor i Vaxholms skärgårds område,  
vilket innebär en skillnad på cirka 28 procent. Denna 
skillnad har även ökat sedan 2010 då den var cirka  
25 procent. 

Öar utan bro, tunnel eller statlig färja har en lägre 
andel höginkomsttagare och en högre andel låg
inkomsttagare än andra ökategorier. Kärnöar har 
också en relativt låg andel höginkomsttagare och 
många låginkomsttagare. Öar med bro eller tunnel 
och öar med statlig färja har den lägsta andelen låg
inkomsttagare. 

Öar med statlig färja har den andel med hög och 
medelhöga inkomster som är mest lik skärgårdskom
munerna, men med högre andel låginkomsttagare. 
Det bör noteras att skärgårdskommunerna är väldigt 
olika och bakom deras genomsnitt döljer sig olika 
socioekonomiska förhållanden. 

Inkomstutvecklingen i skärgården

Generellt sett har inkomsterna utvecklats bättre i 
kommunerna som helhet än i deras skärgårdsområ
den. I Nynäshamn och Södertälje har dock inkom
sterna i skärgårdsområdena utvecklats bättre än i 
kommunen som helhet, men det beror på att de båda 
kommunerna har haft en relativt låg inkomstökning 

Tabell 14. Medianinkomst 20 år och äldre i skärgården och kommunerna 2013, kronor

Kommun Skärgård Kommun

Haninge 250 126 261 070

Norrtälje 230 303 241 287

Nynäshamn 258 347 253 467

Södertälje 264 937 231 769

Vaxholm 295 564 310 407

Värmdö 243 675 295 176

Österåker 242 400 291 438

Tabell 13. Utbildningsnivå för 20–64-åringar i skärgården och skärgårdskommunerna 2014, procent

Kommun Område Förgymnasial 
utbildning

Gymnasial
utbildning

Efter- 
gymnasial
utbildning  

< 3 år

Efter-
gymnasial
utbildning 

≥ 3 år

Uppgift
saknas

Haninge Skärgården 19 54 14 12 2

Kommunen 17 51 14 15 3

Norrtälje Skärgården 15 57 12 14 1

Kommunen 15 58 12 13 1

Nynäshamn Skärgården 22 51 14 12 2

Kommunen 16 54 14 14 2

Södertälje Skärgården 15 46 17 20 3

Kommunen 21 45 14 17 3

Vaxholm Skärgården 7 44 20 28 1

Kommunen 8 41 18 32 2

Värmdö Skärgården 14 57 14 13 2

Kommunen 11 49 16 22 1

Österåker Skärgården 16 56 13 13 2

 Kommunen 10 49 16 22 2
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Figur 15. Medianinkomst 20 år och äldre i skärgården och skärgårdskommunerna 2013, kronor

Figur 16. Procentuell fördelning av inkomstklasser per ö-kategori och skärgårdskommunerna 
2013, inklusive nollinkomsttagare, exklusive kapitalinkomster

och inte på att deras respektive skärgårdar har haft 
en jämförelsevis bättre inkomstökning. Skärgår
darna i Vaxholm och Österåker har haft den bästa 
inkomstökningen, medan skärgårdarna i Norrtälje, 
Haninge och Nynäshamn har haft den sämsta 
inkomstökningen.

Skärgårdskommunerna har generellt sett en 
sämre inkomstutveckling än Stockholms län. Endast 
Vaxholms kommun och Värmdö kommun har haft en 
bättre inkomstutveckling än Stockholms län. Den 
sämsta inkomstutvecklingen hade Södertälje kom
mun, även Nynäshamns kommun hade en relativt låg 
inkomstökning. 

Figur 17. Medianinkomst i skärgården, Stockholms län och riket 2005 och 2013
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Besöksstatistik  
för skärgården
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Det här avsnittet redovisar besök i skärgården genom 
tillgänglig statistik från Statistiska centralbyrån 
(kommersiella gästnätter), Waxholmsbolaget AB 
(passagerare) och Skärgårdsstiftelsen (gästnätter 
och besökare med fritidsbåt i Skärgårdsstiftelsens 
områden). Waxholmsbolagets trafik täcker inte in 
alla som besöker skärgården. Det finns flera rederier 
som kör besökare till skärgården, ofta med fokus på 
direktlinjer. Men antalet passagerare med Wax
holmsbolaget är ett sätt att mäta aktiviteten i skär
gården. Det finns ingen klar trend när det gäller 
utvecklingen av antalet passagerare med Waxholms
bolaget, utan antalet har fluktuerat över tiden. 

En övervägande del av resorna är fritidsresor och 
huvuddelen av trafikanterna reser under vår, som
mar och höst med en topp på sommaren. Det är viss 
variation mellan olika år, särskilt när det gäller utfal
let av toppen under juli och augusti. Vädret är en tro
lig orsak till de stora skillnaderna mellan sommaren 
2010 och 2011. Den mer markerade toppen under 
sommaren 2014 visar att säsongerna inte bara varie
rar till antalet utan att även längden varierar. Någon 
synbar säsongsförlängning har inte skett under de 
senaste åren.

Figur 19 och 20 redovisar antalet besökare som 
övernattar på Skärgårdsstiftelsens vandrarhem och 

Figur 18. Passagerare med Waxholmsbolaget, antal

Figur 19. Gästnätter på Skärgårdsstiftelsens vandrarhem och stugbyar

  



33

stugbyar, antalet besökande fritidsbåtar i Skärgårds
stiftelsens områden samt antalet besökare som 
övernattar i egen fritidsbåt. Någon uppskattning av 
de övriga besökarna i skärgården har inte gjorts på 
grund av svårigheten att få fram ett statistiskt under
lag. Trenden för besökande fritidsbåtar och övernatt
ningar i egen fritidsbåt är nedåtgående. För gäst
nätter på Skärgårdsstiftelsens vandrarhem och 
stugbyar syns ingen motsvarande trend.

Siffrorna bygger på stickprovsberäkningar av 
Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän under perioden 
maj–september varje år. Endast båtar som har legat 

förtöjda för övernattning i naturhamnarna har räk
nats, inga mindre båtar av typen utflyktsbåtar.5

Antalet kommersiella gästnätter på skärgårdens 
hotell, stugor, vandrarhem och campingplatser utgår 
från SCB:s statistik. Där definieras skärgård som 
öarna och fastlandets kuststräcka. Norrtälje är den 
skärgårdskommun som har flest kommersiella gäst
nätter, följt av Värmdö. Norrtälje är också den enda 
kommunen som har ökat antalet kommersiella gäst
nätter sedan år 2011. I alla de andra kommunerna har 
antalet gästnätter minskat.

5 Uppgifterna om antalet besökare har uppskattats utifrån antalet fritidsbåtar. 
6 Södertälje redovisas inte 2014 på grund av för få anläggningar.

Figur 20. Antal besökare på skärgårdsstiftelsens område samt antal 
besökande fritidsbåtar i skärgårdsstiftelsens områden 2005–2014

Figur 21. Antalet kommersiella gästnätter per år i Stockholms skärgård 2008–2011 samt 20146
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Bilaga
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Kommun Område 2001 2006 2011 2014

Haninge Öar utan bro, tunnel och statlig färja 143 146 124 173

Haninge Öar med statlig färja 0 0 0 0

Haninge Öar med bro eller tunnel 723 781 730 747

Haninge Kärnöar 425 417 391 387

Haninge Alla öar 1 291 1 343 1 252 1 308

Haninge Kommunen 70 432 73 249 78 180 82 407

Norrtälje Öar utan bro, tunnel och statlig färja 245 247 257 474

Norrtälje Öar med statlig färja 1 029 988 947 955

Norrtälje Öar med bro eller tunnel 3 239 3 239 3 077 2 870

Norrtälje Kärnöar 120 124 103 99

Norrtälje Alla öar 4 633 4 633 4 401 4 402

Norrtälje Kommunen 53 286 54 885 56 483 57 568

Nynäshamn Öar utan bro, tunnel och statlig färja 69 59 48 41

Nynäshamn Öar med statlig färja 0 0 0 0

Nynäshamn Öar med bro eller tunnel 711 775 697 667

Nynäshamn Kärnöar 0 0 0 0

Nynäshamn Alla öar 780 835 749 707

Nynäshamn Kommunen 24 332 25 062 108 111

Södertälje Öar utan bro, tunnel och statlig färja 80 90 88 99

Södertälje Öar med statlig färja 0 0 0 0

Södertälje Öar med bro eller tunnel 428 394 381 401

Södertälje Kärnöar 0 0 0 0

Södertälje Alla öar 508 462 467 500

Södertälje Kommunen 78 794 81 946 174 92 235

Vaxholm Öar utan bro, tunnel och statlig färja 157 79 72 80

Vaxholm Öar med statlig färja 1 292 1 382 1 473 1 485

Vaxholm Öar med bro eller tunnel 0 0 0 0

Vaxholm Kärnöar 415 494 481 454

Vaxholm Alla öar 1 864 105 108 108

Vaxholm Kommunen 9 470 10 417 11 175 11 329

Värmdö Öar utan bro, tunnel och statlig färja 373 380 362 351

Värmdö Öar med statlig färja 0 0 0 0

Värmdö Öar med bro eller tunnel 1 970 2 049 1 970 1 940

Värmdö Kärnöar 777 754 699 660

Värmdö Alla öar 3 120 3 182 3 026 2 949

Värmdö Kommunen 32 096 35 948 38 836 40 541

Österåker Öar utan bro, tunnel och statlig färja 113 101 94 87

Österåker Öar med statlig färja 1 464 1 566 1 537 1 524

Österåker Öar med bro eller tunnel 0 0 0 0

Österåker Kärnöar 121 144 152 131

Österåker Alla öar 1 698 1 817 1 783 1 742

Österåker Kommunen 35 108 37 917 39 672 41 180

Skärgården Öar utan bro, tunnel och statlig färja 1 180 1 086 1 050 1 305

Öar med statlig färja 3 785 3 936 3 936 3 964

Öar med bro eller tunnel 7 071 7 283 6 859 6 625

Kärnöar 1 858 1 932 1 821 1 731

Alla öar 13 894 14 172 13 755 13 627

Skärgårdskommuner 303 518 318 694 333 870 352 081

Lidingö 40 895 42 321 44 081 45 465

Nacka 75 741 82 421 91 616 96 217

Tyresö 39 434 51 476 43 328 45 390

Angränsande 
skärgårdskommuner

156 070 166 218 179 025 187 072

Stockholms län 1 838 882 1 912 437 2 096 325 2 206 658

Riket  8 909 128 9 087 311 9 443 676 9 710 950

Tabell 1. Befolkning i skärgården, ö-kategori, skärgårdskommunerna, angränsande skärgårdskommuner,  
Stockholms län och riket 2001
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Kommun Område 2001 2006 2011 2014 Årlig
förändrings-

takt
2001–2014,

procent

Haninge Öar utan bro, tunnel och statlig färja 100 102 87 121 1,6

Haninge Öar med statlig färja 0 0 0 0 0

Haninge Öar med bro eller tunnel 100 108 101 103 0,3

Haninge Kärnöar 100 98 92 91 –0,7

Haninge Alla öar 100 104 97 101 0,1

Haninge Kommun 100 104 111 117 1,3

Norrtälje Öar utan bro, tunnel och statlig färja 100 101 105 193 7,2

Norrtälje Öar med statlig färja 100 96 92 93 –0,6

Norrtälje Öar med bro eller tunnel 100 100 95 89 –0,9

Norrtälje Kärnöar 100 103 86 83 –1,3

Norrtälje Alla öar 100 100 95 95 –0,4

Norrtälje Kommun 100 103 106 108 0,6

Nynäshamn Öar utan bro, tunnel och statlig färja 100 86 70 59 –3,1

Nynäshamn Öar med statlig färja 0 0 0 0 0

Nynäshamn Öar med bro eller tunnel 100 109 98 94 –0,5

Nynäshamn Kärnöar 0 0 0 0 0

Nynäshamn Alla öar 100 107 96 91 –0,7

Nynäshamn Kommun 100 103 108 111 0,9

Södertälje Öar utan bro, tunnel och statlig färja 100 90 110 124 1,8

Södertälje Öar med statlig färja 0 0 0 0 0

Södertälje Öar med bro eller tunnel 100 92 89 94 –0,5

Södertälje Kärnöar 0 0 0 0 0

Södertälje Alla öar 100 91 92 98 –0,1

Södertälje Kommun 100 104 111 117 1,3

Vaxholm Öar utan bro, tunnel och statlig färja 100 50 46 51 –3,8

Vaxholm Öar med statlig färja 100 107 114 115 1,1

Vaxholm Öar med bro eller tunnel 0 0 0 0 0

Vaxholm Kärnöar 100 119 116 109 0,7

Vaxholm Alla öar 100 105 108 108 0,6

Vaxholm Kommun 100 110 118 120 1,5

Värmdö Öar utan bro, tunnel och statlig färja 100 102 97 94 –0,5

Värmdö Öar med statlig färja 0 0 0 0 0

Värmdö Öar med bro eller tunnel 100 104 100 98 –0,1

Värmdö Kärnöar 100 97 90 85 –1,2

Värmdö Alla öar 100 102 97 95 –0,4

Värmdö Kommun 100 112 121 126 2,0

Österåker Öar utan bro, tunnel och statlig färja 100 89 83 77 –1,8

Österåker Öar med statlig färja 100 107 105 104 0,3

Österåker Öar med bro eller tunnel 0 0 0 0 0

Österåker Kärnöar 100 119 126 108 0,6

Österåker Alla öar 100 107 105 103 0,2

Österåker Kommun 100 108 113 117 1,3

Skärgården Öar utan bro, tunnel och statlig färja 100 92 89 111 0,8

Öar med statlig färja 100 104 104 105 0,4

Öar med bro eller tunnel 100 103 97 94 –0,5

Kärnöar 100 104 98 93 –0,5

Alla öar 100 102 99 98 –0,1

Skärgårds-
kommuner

100 105 110 116 1,2

Stockholms län 100 104 114 120 1,5

Riket  100 102 106 109 0,7

Tabell 2. Befolkning i skärgården, ö-kategori, skärgårdskommunerna, Stockholms län och riket 2001, utveckling 
2001–2014. Index 2001 = 100 och genomsnittlig årlig förändringstakt, i procent
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Område 1964 1971 1975 1980 1985 1990 1997 2002 2006 2011 2014

Djurö, Vindö 100 142 281 306 353 415 445 483 504 484 475

Värmdö exkl. Djurö, 
Vindö

100 82 93 104 115 116 117 122 121 113 107

Skärgården inkl. 
Djurö, Vindö

100 89 100 111 121 137 153 162 166 157 156

Skärgården exkl. 
Djurö, Vindö

100 85 89 99 107 120 135 142 145 137 137

Åldersgrupp 1997–2001 2002–2006 2007–2011 2012–2014

0–6 år –14,7 –3,9 –14,9 –6,1

7–12 år 14,2 –27,0 –16,6 –2,8

13–19 år 6,2 23,2 –23,4 –19,6

20–24 år 11,1 1,6 34,9 2,9

25–44 år 3,4 –9,2 –19,1 –4,8

45–64 år 15,1 6,4 –11,0 –4,8

Över 65 år 2,5 16,3 36,2 13,7

Alla åldrar 6,8 2,3 –3,7 –0,4

Figur 1. Befolkningsutveckling i skärgården i ett historiskt perspektiv 1964–2014, antal

Tabell 3. Befolkningsutveckling i skärgården i Värmdö kommun, skärgården inklusive och exklusive Djurö och Vindö, 
1964–2014, index 1964 = 100

Tabell 4. Åldersgruppsandelarnas utveckling i skärgården mellan 1997 och 2014,  
procentuell förändring
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2005 2013 Procentuell förändring

Haninge Skärgården 208 092 250 126 20,2

Kommunen 215 760 261 070 21,0

Norrtälje Skärgården 191 752 230 303 20,1

Kommunen 197 581 241 287 22,1

Nynäshamn Skärgården 213 600 258 347 20,9

Kommunen 211 686 253 467 19,7

Södertälje Skärgården 217 070 264 937 22,1

Kommunen 202 364 231 769 14,5

Vaxholm Skärgården 238 452 295 564 24,0

Kommunen 238 407 310 407 30,2

Värmdö Skärgården 198 284 243 675 22,9

Kommunen 233 892 295 176 26,2

Österåker Skärgården 193 872 242 400 25,0

 Kommunen 233 049 291 438 25,1

Stockholms län 220 100 276 600 25,7

Riket  200 900 248 700 23,8

Tabell 5. Medianinkomstens utveckling 2005–2013
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