
 

    
                                 

 

Sammanställning enkät ”Röster om Rudan”  

1. Inledning  

Mellan den 8 september-8 oktober 2018 genomfördes webbenkäten Röster om Rudan. Syftet var 
att ta redan på hur våra medborgare använder Rudans friluftsområde idag, vad de tycker är bra 
med området och den service som finns samt höra om deras idéer för fortsatt utveckling.  
 
Målgruppen för enkäten var kommunens invånare samt boende utanför kommunen som 
använder Rudans. Enkäten besvarades av över 833 personer vilket visar på ett högt engagemang 
och intresse för friluftsfrågor och viljan att vara med och påverka.  
 
Enkäten var tillgänglig på Haninge kommuns hemsida. På Haningedagen den 8 september 
lanserades enkäten genom att tjänstepersoner fanns på plats med ipads som enkäten kunde 
besvara på. Den synliggjordes genom inlägg på kommunens Facebook sida och genom 
föreningar som spred den i sina kanaler.  
 

2. Resultat  

Det var en jämn könsfördelning och varierad ålder på de som svarade på enkäten. Det var något 
fler kvinnor (52%) än män (46%) som besvarade enkäten. Störst var gruppen 41-65 år (49%) och 
26-49 år (33%). Enkäten besvarades av medborgare boende i hela kommunen, flest boende i 
Handen (33%) och Vendelsö (18%). Även boende utanför kommunen svarade på enkäten. 13% 
svarade att de var medlem i någon av de föreningar som finns i Rudan.  
 
I nedanstående avsnitt redovisas de resultat som är av särskilt intresse.  
 

2.1 Utövande av aktiviteter i Rudan  

Det finns många olika aktiviteter att utföra i Rudans friluftsområde och nedanstående svar visar 
på den variation som Rudans erbjuder i form av möjligheter till rörelse och träning, rekreation 
och sociala mötesplatser. Cirka 60% brukar vandra/promenera när de besöker Rudan Därefter är 
sola/bada, jogga och ströva i skog och mark aktiviteter som många utövar.  
 
15% fyllde i att de utövar annan aktivitet, här lyfts främst orientering och sociala aktiviteter som 
grilla/ picknick/fika/ samt att umgås med familj och vänner fram.  
 
Skillnader mellan könen går till viss del att utläsa. Vandring/promenad är det mest utövade 
aktiviteten för båda könen. Störst skillnad i utövande kan utläsas mellan män och kvinnor 
gällande cyklande, bada/sola och leka på lekplats. Män cyklar i större grad än kvinnor, medan 
kvinnor i större grad badar/solar och leker i lekplatsen.  

 
    Man  Kvinna Totalt 

  %  %  %  

Vandra/ promenera  54,8 70,1 62,7 
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Bada och sola  37,1 54,9 46,6 

Jogga  42,8 34,5 38,3 

Ströva i skog och mark (tex. plocka bär och svamp, titta på 
naturen)  

27,2 35,9 31,9 

Åka skidor  28,7 23 25,5 

Cykla  40,5 10,1 24,5 

Träna på utegymmet  23,2 25,1 24,1 

Leka på lekplatsen  9,9 31,3 21,2 

Promenera med hund  13,1 26 19,9 

Annan aktivitet, vad?  14,1 15,4 15 

Köra frisbeegolf  15,7 6,9 10,9 

Åka skridskor  7,6 12,2 10,2 

Fiska  8,6 4,4 6,5 

Spontanidrottande på de fria ytorna (fotboll- och beachvolleyboll, 
styrketräning)  

5,2 7,4 6,4 

Gå kulturstigen  4,7 7,6 6,2 

Spela boule  1,8 0,7 1,2 

Paddla kanot/ kajak  0,8 1,4 1,1 

Använda bastun  0,3 0,9 0,6 

Figur 1. ”Vad brukar du göra när du besöker området?” Fem alternativ kunde fyllas i.   
 

2.2 Service och aktiviteter  

De funktioner/aktiviteter som människor har använt är de främst nöjda med. Cirka hälften av de 
funktioner/aktiviteter som finns som alternativ har inte används av den som besvarat enkäten.  
 
Badplats/bryggor är den funktion om flest personer anser är mindre bra av de funktioner som 
funnits som alternativ.  
 
Svarsalternativet mindre bra och vet ej är ifylla 4-25%. Badplats/brygga sticker ut med sina 25%.  
Servicefunktionerna omklädningsrum och bastu samt spontanidrottsytorna boulebanor, beach-
fotbollsplaner och beach-volleybollplan är de funktioner/aktiviteter som minst antal har använt..  
 
Bedömningen är att personer som fyllt i svarsalternativet vet ej inte har någon uppfattning om 
funktionen/aktiviteten. 
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Bra            
% 

Mindre bra 
% 

Vet ej         
% 

Inte använt 
% 

Motionsspår 76 10 4 10 

Maxingeslingan 56 6 9 29 

Elljusspår 55 16 9 20 

Badplats/bryggor 50 25 6 19 

Utegym 48 9 6 37 

Grillplats 34 14 8 44 

Skidspår 29 12 10 49 

Fiske/fiskebryggor 24 10 10 56 

Mountainbikeslinga 20 11 11 58 

Beach-volleybollplan 15 6 11 68 

Vindskydd 13 12 13 62 

Beach-fotbollsplan 12 7 11 70 

Boulebanor 10 5 12 73 

Omklädningsrum 8 8 13 71 

Bastu 6 6 12 76 

Figur 2. ”Vad tycker du om de funktioner/aktiviteter som finns i Rudans friluftsområde?”  

 

2.3 Efterfrågan på Rudan 

Det som flest personer efterfrågar är inomhusmöjligheter för rast/fika. Det syns även i 
frisvarsalternativet där önskan om restaurang/kafé lyftes av många. Flera hänvisar till liknande 
områden som Hellasgården i Nacka naturreservatet och menar att ett kafé/restaurang, gärna med 
ett hälsofokus skulle möjliggöra längre dagar och trevligare stämning i området.  
 
Hinderbana och elljusspår efterfrågas som nummer två och tre, män och kvinnor på samma nivå.  
Det finns en skillnad i vad män respektive kvinnor efterfrågar. Män efterfrågar i större grad än 
kvinnor, mountainbikeslinga (MTB) och skidspår. Kvinnor efterfrågar i större grad än männen  
inomhusmöjligheter för rast/fika, badplats/bryggor.  
 
I övrigt är efterfrågan varierad utifrån olika aktiviteter men det finns ett stort intresse för 
information om natur och miljö.   
  

  Man Kvinna  Total 

  %  %  %  

Inomhusmöjligheter för rast/ fika  27,7 44,1 36 

Hinderbana  30 33,3 31,8 

Elljusspår (belysta spår)  32,9 30,1 31,3 

Badplats /bryggor  17,8 25,3 21,6 

Annat, vad?  15,9 24,8 21,1 

Information om natur och miljö  14,9 25,1 20,5 

Mountainbikeslinga  32,1 7,6 19,2 

Grillplatser  13,1 24,1 19,1 

Motionsspår  19,8 17,5 18,6 

Skidspår  22,2 14 17,9 

Duschar  15,7 11,7 13,4 

Omklädningsrum  15,1 11,7 13,2 
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Utegym  11 12,9 12 

Ytor för spontanidrottande  9,1 14,7 12 

Vindskydd  11 12,4 11,9 

Tillgänglighetsanpassade motionsslingor  6,5 13,8 10,3 

Bastu  7,8 7,6 7,6 

Figur 3. ”Vad vill du att det ska finnas mer av i Rudans friluftsområde?”. Fem alternativ kunde fyllas i 

 

2.4 Idéer för utveckling  

Det fanns ett frisvarsalternativ till frågan ”Har du idéer om hur Rudans friluftsområde kan bli 
ännu bättre?” Många svar är förtydligande och motiverande utifrån svar på tidigare frågor i 
enkäten. 
 
Utveckling av MTB i Rudan efterfrågas och det är främst en större variation av svårighetsgrader 
och karaktärer, såväl svårare teknikslingor som slingor anpassade för nybörjaren som lyfts.  
Förlängning av elljusspår samt tydligare märkning av spåren i Rudan lyfts också fram samt bättre 
underhåll av Maxingeslingan under olika årstider. Utveckling av skidspåren lyft fram på olika sätt, 
både genom längre och bredare spår men också spår för fristil. Efterfrågan på kafé och 
restaurangmöjligheter är stor. Många efterfrågade också fler toaletter samt att de är öppna året 
runt. 
 
Trygghetsperspektivet lyfts fram främst av kvinnor som skriver att bättre belysning efterfrågas 
vid gångbron över järnvägen samt generellt i området för att det ska vara tryggare på platsen. 
Även verksamheter som skapar liv på kvällarna på Rudan efterfrågas samt att städning ska 
förbättras för att området ska kännas trevligt och tryggt. 

3. Slutsatser  
 
Enkätsvaren visar att Rudan används för många olika aktiviteter och det finns ett stort intresse 
och engagemang bland de som besöker Rudan att påverka och vara med i utvecklingen av 
området. Det finns en viss skillnad mellan män och kvinnor där några frågor och svar sticker ut, 
främst gällande utbud. 
 
Vad som framgår är att många som svarat på enkäten inte har använt eller kan uttala sig om vissa 
av de funktioner som finns i Rudan. Vad anledningen till att det inte har använt 
funktionen/aktiviteten är svårt att uttala sig om. Omklädningsrum och bastu är servicefunktioner 
som få har använt  men i fritextfrågorna påtalar flera att just dessa servicefunktioner efterfrågas. 
Kan det vara så att man inte vet om att de finns på platsen och att det är anledningen till att de 
inte har använts? Ökad information gällande vissa funktioner skulle kunna göra att de användes 
mer.  
 
Det framgår av enkäten att kommunikation på olika sätt kan underlätta vistelse i Rudan, 
exempelvis genom bra och tydlig märkning av spår men också genom information om var olika 
aktiviteter och servicefunktioner finns. Genom tydlig information säkerställs möjligheten för flera 
människor att ta del av utbudet som finns i Rudan.  
 
Det framgår tydligt i enkäten att Rudans friluftsområde är en viktig plats för återhämtning, socialt 
sammanhang och rekreation. Samtidigt som många lyfter fram äventyrliga och spännande 
utvecklingsmöjligheter skriver andra om vikten av att bevara Rudan och att inte förstöra området 
genom utveckling. Platsen är viktig för lugna aktiviteter såväl som mer fartfyllda. Det 
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framkommer inte i enkäten om olika aktiviteter "krockar" eller stör varandra. Det är en fråga som 
är av stor vikt vid fortsatt utveckling av området så att det går att undvika intressekonflikter.  


