
 

Enkätundersökning 

Besöksutveckling och trender i svenska fjällen 
 

Om undersökningen 

Undersökningen genomfördes för åttonde gången som en webbenkät från 16 juni till 27 juni. Den 
riktades till destinationsbolag och STF:s fjällstationer. 

Enkäten skickades till vd eller motsvarande befattningshavare ”som har kunskap om besöksutveckling 
i fjällen, och hur intresset för olika aktiviteter har förändrats de senaste åren”.  

Av dessa svarade sammanlagt 32 aktörer. Bland dessa finns destinationsbolagen i Sälen, Vemdalen, 
Funäsdalen och Åre samt STF:s största fjällstationer utmed den svenska fjällkedjan. Bland 
fjällstationerna finns Storulvån, Sylarna, Abisko och Kebnekaise. 

Syftet med enkätundersökningen har varit att få underlag för att beskriva utvecklingen för fjällturismen 
i Sverige med avseende på olika trender och aktiviteter. Enkäten genomfördes av Naturvårdsverkets 
fjällsäkerhetsråd. Resultaten används som ett stöd i det kunskapshöjande arbete som bedrivs och 
som syftar till att förbättra säkerheten för fjällens besökare.  

 

Resultat ur enkätundersökningen relaterat till säkerhetsmedvetande 

Fråga 1 

Hur har besöksantalet sommartid på er anläggning/destination utvecklats de senaste fem åren? 

  ANTAL PROCENT  

Ökat mycket 15 47%  

Ökat något 13 41%  

Oförändrat 0 0%  

Minskat något 4 13%  

Minskat mycket 0 0%  

Vet ej 0 0%  

Total 32 100%   

 

 

 

 



 
Fråga 2 

Hur har antalet nya eller ovana besökare som besöksgrupp utvecklats sommartid på er 
anläggning/destination de senaste fem åren? 

  ANTAL PROCENT  

Ökat mycket 15 47%  

Ökat något 13 41%  

Oförändrat 3 9%  

Minskat något 0 0%  

Minskat mycket 0 0%  

Vet ej 1 3%  

Total 32 100%   

Fråga 3 

Hur bedömer du att säkerhetsmedvetandet har utvecklats hos era gäster/besökare sommartid 
under de senaste fem åren? 

  ANTAL PROCENT  

Betydligt mer säkerhetsmedvetna 0 0%  

Något mer säkerhetsmedvetna 3 9%  

Ingen förändring 6 19%  

Något mindre säkerhetsmedvetna 17 53%  

Betydligt mindre säkerhetsmedvetna 2 6%  

Vet ej 4 13%  

Total 32 100%   

 

 

 

 

 



 
Fråga 4 

Hur bedömer du att era gästers/besökares sommarutrustningsnivå (kläder, tält, redskap etc.) har 
utvecklats under de senaste fem åren? 

  ANTAL PROCENT  

Betydligt mer välutrustade 0 0%  

Något mer välutrustade 10 31%  

Ingen förändring 6 19%  

Något mindre välutrustade 10 31%  

Betydligt mindre välutrustade 1 3%  

Vet ej 5 16%  

Total 32 100%   

Fråga 5 

Vilka är de vanligaste misstagen som era gäster/besökare gör sommartid när de förbereder och 
genomför en fjällvistelse ur ett säkerhetsperspektiv? Markera de tre vanligaste 

  ANTAL PROCENT  

Underskattar vädret och snabba 
väderförändringar 

25 81%  

Litar för mycket på sina mobiltelefoners 
täckning 

15 48%  

Underskattar hur snabbt mobiltelefonens 
batteri kan ladda ur 

2 6%  

Har inte rätt klädsel för aktiviteten 12 39%  

Har inte rätt utrustning för aktiviteten (t.ex 
tält, friluftskök mm) 

4 13%  

Meddelar inte sin färdväg 3 10%  

Meddelar inte tid för avfärd eller förväntad 
ankomsttid 

3 10%  

Genomför aktiviteter utan sällskap 0 0%  

Underskattar avstånden 7 23%  

Överskattar sin egen kondition 14 45%  

Grupptryck / ingen säger ifrån i kompisgäng 0 0%  

Annat, vad: 4 13%  



 

  ANTAL PROCENT  

Total 89 287%   

 

 

 

 


