
 

Enkätundersökning 

Besöksutveckling och trender i svenska fjällen 
 

Om undersökningen 

Undersökningen genomfördes för sjätte gången som en webbenkät från 17 juni till 2 juli. 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 27 aktörer. Bland dessa finns destinationsbolagen i Sälen, 
Funäsfjällen, Åre och Hemavan/Tärnaby samt STF:s största fjällstationer utmed den svenska 
fjällkedjan. Bland fjällstationerna finns Grövelsjön, Storulvån, Sylarna 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 om fjällväderrelaterade frågor 

Fråga 1 – I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående?  ”Det kommer fler ovana 
besökare till vår fjällstation/vandrarhem/destination jämfört med för fem år sedan.” 

  ANTAL PROCENT  

Instämmer helt 7 26%  

Instämmer delvis 14 52%  

Instämmer något 3 11%  

Instämmer inte alls 0 0%  

Vet ej 3 11%  

Total 27 100%   

 

 

 

 

 

 



 
Fråga 2 – I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående:  ”En ökande andel av våra 
förstagångsbesökare är alltför påverkade av vackert-väder-bilder i sociala medier och är inte 
tillräckligt förberedda på hård vind, kyla och regn.” 

  ANTAL PROCENT  

Instämmer helt 2 7%  

Instämmer delvis 11 41%  

Instämmer något 8 30%  

Instämmer inte alls 4 15%  

Vet ej 2 7%  

Total 27 100%   

 

Fråga 3 – Vilka är de vanligaste misstagen som era sommargäster/sommarbesökare gör när de 
förbereder och genomför en fjällvistelse ur ett säkerhetsperspektiv?  Markera de tre 
vanligaste   

  ANTAL PROCENT  

Underskattar vädret och snabba 
väderförändringar 

22 81%  

Litar för mycket på sina mobiltelefoners 
täckning 

16 59%  

Underskattar hur snabbt mobiltelefonens 
batteri kan ladda ur 

3 11%  

Har inte rätt klädsel för aktiviteten 7 26%  

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

1 4%  

Meddelar inte sin färdväg 4 15%  

Meddelar inte tid för avfärd eller förväntad 
ankomsttid 

1 4%  

Genomför aktiviteter utan sällskap 1 4%  

Underskattar avstånden 8 30%  

Överskattar sin egen kondition 9 33%  

Annat, vad: 3 11%  

Total 27 278%   

 
 


