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Summary 
In the summer of 2014, a visitor survey was conducted along the national trail network in 
the Swedish mountain areas. The project was coordinated by the Swedish Environmental 
Protection Agency. The practical part of the work was managed by the county 
administrative boards in the counties of Norrbotten, Västerbotten, Jämtland and Dalarna as 
well as Laponiatjuottjudus (the association that manages the Laponia World Heritage Site). 
The results have been analysed by Ramböll on behalf of the Agency. 
Experiencing nature and its silence is often the main reason for visiting a nature trail. For 
older visitors, comfort factors such as good accommodation facilities, well-marked trails 
and easy accessibility play an important role. Younger visitors value good water and 
opportunities for activities to a greater extent than older visitors. Norrbotten and 
Västerbotten welcome many travellers who want to experience nature and its silence. Good 
public transportation and accommodation facilities attract many hikers to Jämtland. And 
many people visit Dalarna thanks to its good connections to public transportation and well-
marked, accessible trails.   
The majority of visitors find that the bridges and safety shelters along the trails are in good 
condition. The trail marking along the trails and the directions signs also receives high 
scores, while the quality of the footbridges scores less well. Visitors residing in Sweden are 
less satisfied than residents of other countries. The results also show that a clear majority of 
visitors believe that the current trails meet their needs. Only one in ten visitors reports that 
the trails do not meet their needs. When asked about what kind of trails they want, most 
people indicate loop trails.  
A large number of the visitors actively sought information prior to their visit, and they feel 
very much that they found the information they were looking for. The greatest demand is 
for more information about the trails’ character, as well as about the cultural and natural 
landscape.  
Visits to the trail usually take place together with family and friends. One in four visitors 
spends the night during 5-7 days in the mountains, and the most common form of 
accommodation is a mountain station or cabin. In Norrbotten, visitors spend many nights in 
the mountains; approximately 65% of the visitors state that they stay five days or longer. 
The most common activity, in addition to hiking, is berry and mushroom picking followed 
by bird watching and fishing. Among men, fishing is the second most common activity. 
Younger people go cycling to a greater extent than older people, who instead dedicate more 
time to bird watching.  
The majority of all visitors keep to the marked trails. Visitors who stray off trail do so 
mainly because they enjoy roaming in trackless terrain and because the trail’s route does 
not suit the needs of the visitor or activity.  
The visitors also got to answer how they experienced different disturbances (off-road 
driving, noise, other visitors, wear and tear and exploitation) during their visit to the 
mountain trails. For all areas, wear and tear along the trail was the most common 
disturbance. If we look at the disturbances trail by trail, visitors were most disturbed by the 
wear along the trail between Abisko-Nikkaluokta, the Padjelantaleden and between 
Kvikkjokk and the Södra länsgränsen. The visitors also experienced noise disturbance, and 
the results indicate that this issue primarily occurs in Norrbotten. Helicopter traffic may be 
a contributing factor. Along the Padjelantaleden and the trail between Abisko-Nikkaluokta, 
one in ten hikers encountered disturbances from other hikers to a large degree. 
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Sammanfattning 
Sommaren 2014 genomfördes en besökarundersökning längs det statliga ledsystemet i 
fjällen. Arbetet samordnades av Naturvårdsverket. Den praktiska delen sköttes av 
länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län samt 
Laponiatjuottjudus (föreningen som förvaltar världsarvet Laponia). Resultaten har 
analyserats av Ramböll på uppdrag av Naturvårdsverket. 
Att uppleva naturen och tystnaden är den främsta anledningen till att besöka en led, 
generellt sett. För äldre besökare är det viktigt med bekvämlighetsfaktorer som bra 
boendemöjligheter, välmarkerad led samt att det är lättgånget. Yngre värderar bra vatten 
och bra möjligheter till aktiviteter i högre utsträckning än de äldre. Till Norrbotten och 
Västerbotten åker många för att uppleva naturen och tystnaden. Goda kommunikationer och 
boendemöjligheter lockar många att vandra i Jämtland. Till Dalarna åker många för att det 
finns bra kommunikationer och för att lederna är välmarkerade och lättgångna.   
Majoriteten av besökarna upplever att skicket på broar och rastskydd längs lederna är bra. 
Även ledmarkeringar och vägvisning vid ledstart/ längs leden får höga betyg medan färre 
gav höga betyg till spängernas kvalitet. Besökare bosatta i Sverige är mindre nöjda än 
personer bosatta i andra länder. Resultatet visar även att en tydlig majoritet av besökarna 
anser att de leder som finns motsvarar deras behov. Endast var tionde besökare uppger att 
lederna inte motsvarar deras behov, och på frågan om vilka slags leder man har behov av 
säger de flesta att man önskar rundturer.  
En stor andel av besökarna har aktivt sökt information inför besöket på lederna och de anser 
i hög utsträckning att de funnit den information de letat efter. Störst efterfrågan finns av 
mer information om ledernas karaktär, samt om kultur- och naturlandskapet.  
Vanligast är att besök längs leden görs tillsammans med familj och vänner. Var fjärde 
besökare övernattar 5-7 dagar på fjället och den vanligaste boendeformen är fjällstation 
eller stuga. I Norrbotten tillbringar man många nätter på fjället, cirka 65 procent av 
besökarna har angett att de stannar fem dagar eller längre. Den vanligaste aktiviteten, 
förutom vandring, är bär- och svampplockning följt av fågelskådning och fiske. Bland män 
är fiske den näst vanligaste aktiviteten. Yngre personer cyklar i högre utsträckning än äldre, 
som istället ägnar sig mer åt fågelskådning.  
Marjoriteten av alla besökare håller sig längs de markerade lederna. Den främsta 
anledningen till varför man avviker från leden är att besökaren tycker om att röra sig i 
obanad terräng och att ledens sträckning inte passar besökarens behov eller aktivitet.  
Besökarna fick även svara på hur de upplevt olika störningar (terrängkörning, buller, andra 
besökare, slitage, exploatering) under sin vistelse vid fjällederna. För samtliga områden var 
slitage längs leden den vanligaste störningen. Tittar man på störningen ledvis stördes 
besökarna mest av slitage längs sträckan Abisko-Nikkaluokta, Padjelantaleden samt mellan 
Kvikkjokk och Södra länsgränsen. Besökarna upplevde även störning i form av buller, och 
resultatet pekar på att detta problem framför allt finns i Norrbotten. Helikoptertrafik kan 
vara en bidragande orsak. Längs Padjelantaleden och Abisko-Nikkaluokta upplevde var 
tionde vandrare störningar från andra vandrare i hög utsträckning.  
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1. Introduktion 
Sommaren 2014 genomfördes en besökarundersökning längs det statliga ledsystemet i 
fjällen. Arbetet samordnades av Naturvårdsverket. Länsstyrelserna i Norrbottens, 
Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län samt Laponiatjuottjudus hanterade arbetet på 
plats i anslutning till eller längs lederna. Besökarna har även haft möjlighet att svara på 
enkäten digitalt (webbenkät), antingen genom QR-koder som fanns på pappersenkäten, 
eller via en digital undersökning som Svenska Turistföreningen, STF, gjorde för sina 
besökare vid fjällstationer och stugor.  
På uppdrag av Naturvårdsverket har Ramböll analyserat de data som erhållits genom denna 
besökarundersökning och som presenteras i denna rapport.  Analys, presentation och 
huvudparten av texten är framtagen av Mats Karlsson på Ramböll.  
Totalt har 1478 enkäter besvarats.  
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2. Metod  
Eftersom datainsamlingen skedde dels genom en pappersenkät och dels genom en 
webbenkät har svarens kvalitet varit skiftande. Många besökare valde att inte svara på vissa 
frågor och därmed är det partiella bortfallet högt på några av frågorna.  
Respondenterna har i enkäterna fått ange vilket år de är födda och vissa av dem kan ha 
misstagit sig och angett hur många år de är. Det kan bidra till att andelen respondenter i till 
exempel trettioårsåldern antagits vara födda på trettiotalet. Detta bör medföra att andelen 
äldre personer har överskattats. Åldern har beräknats utifrån födelseåret och sedan 
grupperats i tioårsintervall. 
Generellt rekommenderar Ramböll att analys av svar i enskilda målgrupper med mindre än 
50 svar inte bör göras i någon större utsträckning. Där resultat med färre än 50 svar 
förekommer redovisas det i texten. 
Besökarna har i enkäten angett vilken geografisk region de är permanent bosatta i och dessa 
har grupperats till Sverige, övriga Norden, övriga Europa och övriga världen. Besökarna 
från övriga världen är så få att dessa svar inte kommer att analyseras i någon större 
utsträckning.     
I enkäten fick respondenterna möjlighet att besvara frågan hur många nätter de spenderat på 
fjället under besöket. Beroende på hur många nätter man angett har olika intervall skapats 
och analyseras som bakgrundsfråga i vissa frågor.  
I analysen av vissa frågor har bakgrundsvariablerna län eller storområde (delområden per 
län) använts och här har respondenterna grupperats geografiskt. För besökare till 
storområden i Jämtland och Dalarna har resultat endast presenterats på länsnivå då antalet 
respondenter per storområde inte har varit tillräckligt stort för att analyseras.  
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3. Resultat 
 

Fråga 1 – Bakgrundsvariabel kön 
Könsfördelningen av de genomförda enkäterna är relativt jämnt fördelad mellan könen med en 
viss övervikt av kvinnor.  

 

Figur 1 Könsfördelning bland enkätrespondenterna. 

 
 

Fråga 2 – Vilket land är du permanent bosatt i? 
I figur 2 framgår det att av de 1478 genomförda enkäterna har 77 procent angett att de är 
permanent bosatta i Sverige. Näst största nation är Tyskland med 168 svarande, vilket 
motsvarar 11 procent av undersökningens deltagare. Tyskarna besökte i störst utsträckning 
Norrbotten där 14 procent av de besvarade enkäterna fylldes i av tyskar. Tredje största 
nationalitet är schweizare som har besvarat 26 enkäter (2 procent). Besökare från Norge har 
bara besvarat 25 enkäter, besökare från Nederländerna 23 enkäter, besökare från Danmark 20 
enkäter och besökare från Finland 14 enkäter. Resterande nationaliteter utgör 4,3 procent av 
besvarade enkäter. När vi grupperar nationerna i geografiska regioner utgör Norden 4 procent 
av svaren (59 genomförda enkäter) och Övriga Europa 17 procent (254 genomförda enkäter). 
Besökare från övriga världen med 14 besvarade enkäter motsvarar 1 procent av det totala 
urvalet. Eftersom antalet personer från övriga världen är så få så kommer resultatet av deras 
svar att presenteras men inte analyseras i någon större utsträckning. 
 

 

Figur 2 Fördelning av respondenter från olika geografiska regioner. 
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Fråga 4 – Födelseår 
Respondenterna har relativt jämn åldersfördelning. Den största åldersgruppen är 46-55 år som 
utgör 21 procent av respondenterna. Minsta åldersgruppen är 15-25 år som endast utgör 10 
procent av svaren. Figur 3 visar fördelningen av respondenternas ålder.  
 

 

Figur 3 Fördelning av respondenter i olika åldersgrupper. 

 

Fråga 6 – Vilket län befinner du dig i under aktuellt 
fjällbesök 
Störst andel, 37 procent, av respondenterna har besökt Norrbottens län. Av respondenterna 
från de nordiska länderna besöker nära 60 procent Norrbotten. 47 procent av respondenterna 
från övriga Europa besökte Norrbotten. Näst flest respondenter får Västerbotten med 25 
procent. Längs fjällederna i Dalarna återfanns 18 procent av alla respondenter och i Jämtland 12 
procent. Ett litet antal, 5 procent, av respondenterna har rört sig över flera län under sin 
vistelse. Figur 4 visar vilka geografiska regioner besökarna i respektive län är bosatta i. 
 

 

Figur 4 Andelen av respondenter från respektive geografisk region som besöker ett län.   
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Fråga 7 – Hur besöker du leden? 
Utifrån enkätsvaren har hälften av alla respondenter angett att de besökt leden tillsammans 
med sin familj eller övrig släkt. Närmare en tredjedel besöker leden tillsammans med vänner. 
16 procent uppger att de besöker fjällederna utan något sällskap. Notera att man kan ange flera 
svarsalternativ, vilket gör att andelarna inte summerar till 100 procent. Figur 5 visar vilka man 
har besökt fjällen med, medan figur 6 visar i vilket sällskap man besöker fjällen, baserat på 
vilken geografisk region man är bosatt i.  

 

Figur 5 I vilket sällskap man besöker fjälleden. 

 
Vid en uppdelning på frågan utifrån vilken geografisk region man är bosatt i kan vi se att 
besökare från Sverige i lägre utsträckning besöker lederna ensam än besökare från övriga 
regioner. Besökare från övriga Europa besöker lederna i lika hög grad med vänner som 
ensamma, men i lägre utsträckning med familjen jämfört med andra regioner. Detta kan bero 
på att besökare från övriga Europa är hängivna vandrare medan svenska besökare oftare gör 
vandringen som en familjeutflykt. 

 

Figur 6 I vilket sällskap man besöker leden, uppdelat på vilken geografisk region man är bosatt i. 
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Fråga 8 – Hur många nätter ska du vara ute på 
fjället i samband med detta besök? 

Följande del belyser i vilken utsträckning respondenterna övernattar på fjället. Figur 7 visar hur 
stor andel av besökarna som tillbringar olika antal nätter på fjället, medan figur 8 visar hur stor 
andel som övernattar ett visst intervall av nätter. Figur 9 visar hur fördelningen ser ut beroende 
på vilket län man besöker och figur 10 visar fördelningen av antal övernattningar utifrån vilken 
geografisk region man kommer ifrån.  
 
Nästan var femte besökare (19 procent) uppger att de inte kommer att spendera någon natt på 
fjället. Detta kan betyda att de är dagsbesökare, men det skulle också kunna betyda att de har 
tolkat frågan som att nätter i stuga/vandrarhem inte räknas som ”ute på fjället”. 
 

 

Figur 7 Andel av besökarna som tillbringar olika antal nätter på fjället. 

Vanligast är fem till sju övernattningar, som var fjärde besökare gör ute på fjället. Den låga 
andel besökare som angett att de spenderar 1-2 nätter på fjället kan förklaras med att många 
fjälleder är så pass långa att det behövs fler nätter för att genomföra hela leden. 
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Figur 8 Antal nätter på fjället i intervall. 

I Dalarna är det absolut vanligast att man inte tillbringa några nätter på fjället, medan det är 
nästan ingen i Jämtland som anger att de inte tillbringar några nätter på fjället. I Norrbotten 
tillbringar man många nätter på fjället – 65 procent planerar för fem dagar eller längre.  

 

Figur 9 Antal nätter på fjället per län. 

 
När vi studerar hur många nätter besökare från olika geografiska regioner spenderar på fjället 
kan vi se att svenskar och nordbor i hög utsträckning inte spenderar någon natt på fjället. 
Besökare från övriga Europa spenderar många nätter på fjället– 76 procent stannar på fjället 
fem dagar eller längre. Detta styrker teorin att besökare från övriga Europa är hängivna 
vandrare som gärna spenderar lång tid på fjället. 
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Figur 10 Antal nätter på fjället per geografisk region som respondenterna kommer ifrån. 

 
 
Fråga 9 – Hur övernattar du i samband med detta 
besök längs leden? 
På frågan över hur man övernattar i samband med sitt besök längs leden kan vi se att den stora 
majoriteten övernattar i fjällstuga eller på en fjällstation. Figur 11 visar fördelningen av hur 
respondenterna övernattar baserat på vilket län de besöker. 
 
Totalt sett uppger närmare 60 procent av besökarna att de övernattar i stuga eller fjällstation. I 
Norrbotten och Västerbotten är det också tämligen vanligt att övernatta i tält.  
 

 

Figur 11 Hur man övernattar utifrån vilket län man besöker. 
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Fråga 10 - Vilka aktiviteter ägnar du dig åt i 
samband med detta besök? 
I enkäten har besökarna fått ange vilka aktiviteter de ägnat sig åt under sitt besök. I en 
efterföljande fråga har de sedan fått ange vilken som var deras huvudsakliga aktivitet. Notera 
att respondenterna har haft möjlighet att ange fler än en aktivitet, vilket gör att summan är 
högre än 100 procent. Figur 12 redovisar totala andelen respondenter som har vandrat. Här 
görs också en uppdelning av vandrarna utifrån kön, ålder, geografisk region man är bosatt i 
samt vilket län man har besökt. Figur 13 visar fördelningen mellan andra aktiviteter, utöver 
vandring. Dessa visas även fördelat på kön och åldersgrupp. I figur 14 framgår fördelningen på 
andra aktiviteter utifrån vilken geografisk region man är bosatt i och vilket län man har besökt. 
Figur 15 redovisar vilka de huvudsakliga aktiviteterna är utöver vandring.  
 
Det absoluta flertalet, 94 procent, av besökarna har angett att de ägnat sig åt vandring. 
Besökare från Norden har en något lägre andel svar – 85 procent anger att de vandrat under 
besöket.    
 

 

Figur 12 Andel som vandrat fördelat på olika bakgrundsvariabler. 
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Bär och svampplockning är den näst populäraste aktiviteten bland besökarna följt av 
fågelskådning och fiske. Bland män är fiske den näst vanligaste aktiviteten. Yngre personer 
cyklar i högre utsträckning än äldre, som istället ägnar sig åt fågelskådning.  
 
 

 

Figur 13 Andra aktiviteter förutom vandring fördelat på kön och åldersgrupper. 
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Besökare från Norden cyklar i betydligt större utsträckning är besökare från andra geografiska 
regioner. Besökare från övriga Europa ägnar sig i högre utsträckning åt fågelskådning och bär- 
och svampplockning än andra grupper.  
 
I Västerbotten är det vanligare med fiske, fågelskådning och bär- och svampplockning än i 
övriga län. Vanligast är bär och svampplockning i Dalarna där drygt 15 procent angett att de 
ägnat sig åt den aktiviteten under sitt besök.  
 

 

Figur 14 Aktiviteter utöver vandring, fördelat på geografisk region och besökt län. 
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Av de som besvarat frågan om vilken som är den huvudsakliga aktiviteten har 92 procent 
angett vandring som huvudsaklig aktivitet och den näst vanligaste huvudsakliga aktiviteten är 
fiske med nästan 2 procent. Det är alltså väldigt få som har angett någon annan huvudsaklig 
aktivitet än vandring. Bland de som angett annat som svarsalternativ återfinns aktiviteter som 
till exempel fotografering, kanot och skidåkning, samt de som har haft fler än en huvudsaklig 
aktivitet. 
 

 

Figur 15 Huvudsaklig aktivitet utöver vandring. 
 
 

Fråga 11 & 12 – I vilken utsträckning utför man 
aktiviteten utanför de markerade lederna och vad 
är anledningen till detta? 
På frågan om i vilken utsträckning man genomförde sina aktiviteter utanför de markerade 
lederna fick man svara på en skala från ett till fem, där ett var inte alls och fem var i hög 
utsträckning. Dessutom fick man sedan ange anledning till varför man valt att lämna lederna för 
sina aktiviteter. I denna fråga fanns ett antal förbestämda alternativ. Figur 16 visar i vilken 
utsträckning besökarna har rört sig utanför lederna. I figur 17 framgår det i vilken utsträckning 
besökarna rör sig utanför lederna i olika storområden och län medan figur 18 redovisar vanliga 
orsaker till varför man rör sig utanför lederna. 
 
Totalt sett har stor andel angett att man i låg utsträckning lämnat de markerade lederna. Män 
är aningen mer benägna att lämna lederna än kvinnor. 
 



NATURVÅRDSVERKET 6710 
Besökarundersökning längs det statliga ledsystemet i fjällen 

 

19 
 

 

Figur 16 I vilken grad aktivitet utförs utanför lederna. 

 
Utifrån de storområden från vilka flest svar erhållits är det vanligast att lämna lederna i Södra 
Lapplandsfjällen och minst vanligt längs Kvikkjokk – Södra länsgränsen. Notera att i figuren 
presenteras storområden i Norrbotten och Västerbotten men hela län i Jämtland och Dalarna. 
Detta eftersom det inte var möjligt att analysera storområden i Jämtland och Dalarna. För 
svaren från Jämtlands län kommer 96 procent av alla svar från storområdet Södra Jämtland 
inklusive Helags.      
 

 

Figur 17 I vilken utsträckning aktiviteter utförs utanför lederna, fördelat på storområden i Norrbotten och 
Västerbotten samt länen Jämtland och Dalarna. 

 
Den huvudsakliga anledningen till att lämna de markerade lederna är att man tycker om att 
röra sig utanför lederna. De minst angivna skälen var att det berodde på spängernas utformning 
och att det var svårt att hitta/följa leden.  
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Figur 18 Anledning till att utföra aktivitet utanför lederna. 

 
 

Fråga 13 – Varför har du valt att besöka denna 
led? 
Figur 19 visar andelen av besökarna som har betygsatt olika skäl till varför de har valt att 
besöka leden, från ett till fem. I de diagram (figur 20-23) som analyserar olika målgruppers skäl 
till besöken presenteras endast de som instämmer i hög utsträckning (svarsalternativen fyra 
eller fem). Detta för att ge en snabb översikt om hur viktiga skälen är för besöken.   
 
Främsta skälet att besöka en led är att uppleva naturen och tystnaden. Överlag får alla skäl 
höga värden utom skälet att det är bra möjligheter för aktiviteter. Notera att i figur 19 nedan 
har fördelningen presenterats för de som angett ett svar på frågan. De som inte angett ett svar 
är alltså inte med i fördelningen. Generellt har cirka 10 procent av frågorna inte besvarats av 
besökarna, med undantag för frågan om bra aktiviteter som har ett partiellt bortfall på 35 
procent. 
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Figur 19 Anledningar till att respondenterna valt att besöka denna led. 

 
Kvinnor tenderar att i högre utsträckning ge höga betyg på de olika anledningarna till besöket. 
Den största skillnaden gentemot män är att kvinnor värderar några saker högre, så som 
välmarkerad led, lättgånget samt bra boendemöjligheter. 
 

 

Figur 20 Andel besökare som angett svaret 4 eller 5 på frågan om anledning tillbesöket, fördelat på kön. 
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Vid en analys över olika åldersgruppers skäl till besöken framgår att äldre besökare i högre 
utsträckning väljer bekvämlighetsfaktorer som bra boendemöjligheter, välmarkerad led samt 
om det är lättgånget. Yngre anger bra vatten (troligtvis ur fiskesynpunkt) och bra möjligheter 
till aktiviteter i högre utsträckning än de äldre. 

 

Figur 21 Andel besökare som angett svaret 4 eller 5 på frågan om anledning till besöket, fördelat på åldersgrupper. 

 
Den stora skillnaden mellan vad besökare från olika regioner har för anledningar till sitt besök 
ligger i svarsalternativen ”bra vatten”, intressant natur” och ”uppleva tysthet”. 

 

Figur 22 Andel besökare som angett svaret 4 eller 5 på olika anledningar till besöket, fördelat på geografisk region 
som besökaren är bosatt i. 

 
Det finns det vissa skillnader i anledningarna till besök mellan olika fjällområden. Generellt kan 
man säga att Jämtlands fördelar är bra kommunikationer och bra boendemöjligheter. I Dalarna 
har alternativen ”bra kommunikationer”, ”välmarkerad led” och ”lättgånget” fått höga betyg. Till 
Norrbotten och Västerbotten åker många för att uppleva naturen och tystnaden. 
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Figur 23 Andel besökare som angett svaret 4 eller 5 på olika anledningar till besöket, fördelat på län som leden 
ligger i.  

 

Fråga 14 – I samband med din vistelse längs 
leden, i vilken utsträckning har du upplevt följande? 
Figurerna 25-31 visar i vilken utsträckning besökarna har upplevt olika störningar under sin 
vistelse vid fjällederna, på en skala från ett till fem, där ett är låg och fem är hög. 
Respondenterna hade också möjligheten att svara att de inte hade upplevt en viss störning. I 
figurerna 25-31 har resultat presenterats för storområden och ledsträckor som har mindre än 
50 svar (Kvikkjokk – Södra länsgränsen n=13, Abisko – Nikkaluokta n=29, Jämtlandstriangeln 
n=47 och Abisko – Hemavan n=25, markeras med en asterisk). Därför börförsiktighet iakttagas 
vid analys av dessa svar. Figur 24 sammanställer i vilken utsträckning varje störning har 
upplevts i samtliga områden.   
 
För samtliga områden var störningar av slitage längs vägen den vanligaste störningen som 
besökarna upplevde, i en medelhög till en hög utsträckning. 
 

 

Figur 24 visar i vilken utsträckning de olika störningarna upplevdes i samtliga områden. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Störning från exploatering

Störning av slitage längs leden

Störning från (andra) vandrare

Störning från (andra) cyklister

Störning av buller
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Störningar från terrängkörning upplevdes i en större utsträckning i fjällområdena Kvikkjokk – 
Södra länsgränsen och Abisko-Hemavan (Kungsleden), där 15 procent respektive 16 procent 
upplevde en medelhög störning.  
 

 

Figur 25 Upplevd störning från terrängkörning. * Indikerar att färre än 50 svar ingår i analysen och försiktighet bör 
iakttas vid analys. 
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I Norrbotten svarade 17 procent att de i medelhög utsträckning upplevde störningar från buller, 
vilket är högre än i de övriga länen. I fjällområdet Kvikkjokk-Södra länsgränsen svarade 15 
procent att de upplevde störningar från buller i hög utsträckning. I enkäten fanns möjligheten 
att ange om det fanns något speciellt som man störde sig på i samband med vistelsen, och en 
relativt stor andel av respondenterna angav att de störde sig på helikoptertrafik i Kvikkjokk. 
Helikoptertrafiken torde vara anledningen till att en så stor andel angett att de stört sig på 
buller i samband med sin vistelse i området.  
 

 

Figur 26 Upplevd störning av buller. * Indikerar att färre än 50 svar ingår i analysen och försiktighet bör iakttas vid 
analys. 
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Störningar från cyklister upplevdes mest i Jämtlands län, i medelhög utsträckning. I fjällområdet 
Jämtlandstriangeln upplevdes hög grad av störning från cyklister i större utsträckning än i andra 
områden.   
 

 

Figur 27 Upplevd störning av andra cyklister. * Indikerar att färre än 50 svar ingår i analysen och försiktighet bör 
iakttas vid analys. 
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Av Kungsledens besökare upplevde 44 procent störningar från andra vandrare i medelhög 
utsträckning. Längs fjällederna Abisko-Nikkaluokta och Padjelanta upplevde omkring var tionde 
vandrare störningar från andra vandrare i en hög utsträckning. I dessa nämnda områden 
upplevdes störningar i högre utsträckning än i övriga områden. 

 

Figur 28 Upplevd störning av andra vandrare. * Indikerar att färre än 50 svar ingår i analysen och försiktighet bör 
iakttas vid analys. 
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Störningar av slitage upplevdes i en medelhög utsträckning som minst till 22 procent i Dalarna 
och som mest till 44 procent längs Kungsleden. I Abisko – Nikkaluokta upplevde var tionde 
besökare störningar av slitage i hög utsträckning.  
 
 

 

Figur 29 Upplevd störning av slitage. * Indikerar att färre än 50 svar ingår i analysen och försiktighet bör iakttas 
vid analys. 
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Störst andel som upplevde störningar från exploatering i hög utsträckning, fanns i Abisko – 
Nikkaluokta, där 7 procent angav betyg fyra till fem.  
 

 

Figur 30 Upplevd störning av exploatering. * Indikerar att färre än 50 svar ingår i analysen och försiktighet bör 
iakttas vid analys. 
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I Kvikkjokk – Södra länsgränsen upplevde en större andel av besökarna andra typer av 
störningar än de tidigare angivna, jämfört med övriga områden. I de öppna svaren som kunde 
lämnas i enkäten hade ett stort antal respondenter angett att de stördes av helikoptertrafik. 
Bland de övriga åsikterna som förkommer i de öppna svaren återfinns bland annat 
kommentarer om mygg, nedskräpning och dåligt väder. 
 
 

 

Figur 31 Upplevd störning av annan sort än redan angivna. * Indikerar att färre än 50 svar ingår i analysen och 
försiktighet bör iakttas vid analys. 
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Fråga 15 – Hur upplever du ledens sträckning 
Den allra största andelen av besökarna uppger att lederna motsvarar deras behov. Endast var 
tionde besökare uppger att lederna inte motsvarar deras behov.  

 

Figur 32 Andel besökare som uppger att lederna motsvarar deras behov. 

 
På frågan om vilka slags leder man har behov av säger de flesta att man önskar rundturer. Det 
är ingen väsentlig skillnad mellan könen om vad det är man önskar förutom att män önskar 
familjeanpassade leder i aningen större utsträckning.  
 

 

Figur 33 Önskemål om leder fördelat på kön. 

 
Vid analys av vilka slags leder olika åldersgrupper har behov av kan vi se att det är främst i 
åldrarna 26-45 år som man efterfrågar mer cykelleder. Personer i åldern 36-55 önskar fler 
familjeanpassade leder i aningen högre utsträckning än andra. Rundturer är mest populära hos 
alla åldersgrupper utom hos 26-35 åringar som istället har behov av cykelleder. 
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Figur 34 Önskemål om leder fördelat på åldersgrupper. 

 
Närmare var tionde besökare i Västerbotten har behov av rundturer och var tjugonde besökare 
har behov av kortare ledare. I Dalarna har 7 procent av besökarna behov av rundturer. Svaren 
är högre än för andra ledtyper och områden.  
 
 

 

Figur 35 Önskemål om leder fördelat på län man besöker. 

Behovet av rundturer uttrycks som högre för besökare som ska tillbringa antingen inga 
fjällnätter eller 3-4 i jämförelse med behovet för andra ledtyper och de övriga intervallen av 
övernattningar. Bortsett från cykelleder speglar behoven för de som övernattar 15 eller fler 
nätter svaren för Norrbotten, vilket beror på att besökarna i Norrbotten är ute fler nätter än i 
övriga län, något som framkommer i figur 9.   
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Figur 36 Önskemål om leder fördelat på antal nätter man tillbringat på fjället. 

 
 

Fråga 16 – Hur upplever du ledens skick och 
vägvisning? 
I frågan om hur man upplever ledens skick fanns svarsalternativ från ett till fem där ett var att 
man inte instämmer alls och fem var att man instämmer helt. Till detta fanns även 
svarsalternativet ”vet ej/fanns ej”. Denna sammanslagning gör att det inte går att avgöra om 
respondenterna inte kan ta ställning eller om de inte har exponerats för respektive 
svarsalternativ. Därför presenteras endast andelarna för de respondenter som har tagit ställning 
till frågan och angivit svar ett till fem. I analysen som visar hur respondenterna upplever ledens 
skick och vägvisning uppdelat på bakgrundsvariabler (figur 38-40) anges andelen respondenter 
som angett värde fyra eller fem på frågan. 
 
Överlag upplever besökarna att ledens skick och vägvisning är bra då samtliga svarsalternativ 
får övervägande positiva omdömen. En stor andel av respondenterna anger att broarna var bra. 
En lägre andel av respondenterna ger höga betyg till spängernas kvalitet.   
 

 

Figur 37 Upplevelse av ledens skick. 
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Besökare bosatta i Sverige är mindre nöjda än personer bosatta i andra länder. Det bör påpekas 
att personer bosatta utanför Europa är så pass få att försiktighet bör iakttas vid analys av deras 
svar.   
 

 

Figur 38 Upplevelse av ledens skick uppdelat på vilken geografisk region besökaren är bosatt i. Här anges andelen 
som har instämt i påståendena i hög utsträckning (betyg fyra till fem). 
 
Vid en analys av hur nöjda besökare i olika län och storområden var med ledernas skick framgår 
att man i storområdet Kvikkjokk- Södra länsgränsen är mycket nöjd. Besökare i Jämtland är 
inte lika nöjda med spängernas kvalitet medan besökare i Dalarna är mycket nöjda med 
ledmarkeringarna och rastskydden. 
 

 

Figur 39 Upplevelse av ledens skick uppdelat på län. Här visas andelen av de svarande som instämmer med de 
olika påståendena i hög utsträckning (betyg fyra till fem). 
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Hur många nätter man har spenderat på fjället påverkar inte nämnvärt vad man tycker om 
ledens skick. Det enda som sticker ut är att de som spenderar lång tid på fjället anser att 
broarnas skick är aningen bättre än de som spenderar kort tid.  
 

 

Figur 40 Upplevelse av ledens skick uppdelat på antal nätter besökaren spenderat på fjället. Här visas de som 
instämde med påståendena i hög utsträckning (betyg fyra till fem). 
 
 
Fråga 17 - Hur upplever du informationen före 
besöket på leden? 
En stor andel av besökarna har aktivt sökt information inför besöket på lederna och de anser i 
hög utsträckning att de funnit den information de letat efter. Störst efterfrågan finns av mer 
information om ledernas karaktär, samt om kultur- och naturlandskapet (se figur 43). 

 

Figur 41 Hur man upplever informationen inför besöket. 
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Generellt söker besökare bosatta utanför Norden information i högre utsträckning och anser 
också att de funnit den information de sökt. Besökare från övriga Europa söker mer aktivt 
information inför besöket jämfört med respondenter från andra geografiska regioner, medan 
besökare från övriga världen upplever att de hittar den information de letar efter, i högre grad 
än övriga svarande. Åldersgruppen 15-25 år skiljer sig från de övriga grupperna genom att de i 
en mindre utsträckning aktivt söker information och i större utsträckning upplever att de hittar 
den information de söker. Besökare till Norrbotten söker mer aktivt efter information och 
upplever att de hittar den i en större utsträckning jämfört med besökare till andra områden.  
 

 

Figur 42 visar i vilken utsträckning besökarna har sökt och hittat information inför besöket. Här visas andelen som 
angivit svaren fyra eller fem. 
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Främst efterlyser besökarna mer information om ledernas karaktär, samt omkultur- och 
naturlandskapet. 
 

 

Figur 43 Fördelning av svar på frågan om vilken information man skulle vilja ha mer av. 

 
Vid en analys av vilken information som man skulle vilja ha mer av framgår att besökare från 
Europa i högre utsträckning vill ha information om ledernas karaktär, vilken erfarenhet och 
utrustning som krävs samt information om kultur- och naturlandskapet. Notera att här anges 
andelen av respondenterna som angett svaret fyra eller fem på frågan. Resultaten för 
respondenter från övriga världen presenteras inte här på grund av för lågt antal svar. 
 
 

 

Figur 44 Vilken slags information besökarna skulle vilja ha mer av, utifrån vilken geografisk region man är bosatt i. 
Här visas andelen av respondenterna som angett svaren fyra eller fem, de vill alltså ha mer information om dessa 
områden. 
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Det finns inga större skillnader mellan olika åldersgrupper beroende på vilken information man 
skulle vilja ha mer av, förutom att yngre skulle vilja ha mer information om vilken erfarenhet 
och utrustning som krävs inför besöket.  
 

 

Figur 45 Vilken slags information man vill ha mer av inför besöket, uppdelat på åldersgrupper. Här visas andelen av 
respondenterna som angett svaren fyra eller fem, det vill säga de vill veta mer om dessa områden. 
 
Besökarna till de olika länen har i stort sett samma behov av information med undantaget att 
besökare till Dalarna och Västerbotten skulle vilja ha mer information om ledernas karaktär än 
besökare till Norrbotten och Jämtland.  
 

 

Figur 46 Vilken slags information man vill ha mer av, fördelat på län. Här visas andelen av respondenterna som 
angett svaren fyra eller fem, på frågan om vad de vill ha mer information om. 



NATURVÅRDSVERKET 6710 
Besökarundersökning längs det statliga ledsystemet i fjällen 

 

39 
 

Bilaga 1 – Enkäten 

	

Vad	tycker	Du	om	lederna?	
Besökarundersökning	2014	
	

Det	finns	många	olika	slags	leder	i	fjällen;	privata	leder,	kommunala	leder	och	statliga	leder.	

Det	statliga	ledsystemet	i	fjällen	består	av	ca	550	mil	leder,	såväl	sommarleder	och	

vinterleder.	Kungsleden,	Padjelantaleden,	Jämtlandstriangeln	och	Sälenringen	är	exempel	på	

leder	i	ledsystemet.	I	ledsystemet	ingår	också	en	mängd	rastskydd,	broar,	spänger	och	

ledmarkeringar.		

	

Naturvårdsverket	ansvarar	för	ledsystemet	medan	länsstyrelserna	och	Laponiatjuottjudus	

(Laponiaförvaltningen)	sköter	det.		

	

Syftet	med	enkäten	är	att	undersöka	hur	Du	som	besökare	nyttjar	och	upplever	olika	

ledsträckor	längs	ledsystemet.	Detta	gör	vi	för	att	kartlägga	var	brister	i	ledsystemet	finns	ur	

ett	besökarperspektiv.	Genom	era	svar	kan	vi	på	ett	bättre	sätt	sköta	och	utveckla	lederna.		

	

Alla	svar	behandlas	anonymt.	Enkäten	tar	ca	5	minuter	att	besvara.	

	

Du	kan	också	använda	dig	av	QR‐koden	eller	gå	in	på	länken	nedan	om	du	vill	fylla	i	enkäten	

senare.	QR‐koden	samt	länken	finns	även	på	separata	lappar.		

	

http://korturl.com/statens_fjalleder	

	

Tack	för	dina	svar!	
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1)	Kön		

Kvinna	☐							Man	☐	
		
	
2)	Vilket	land	är	du	permanent	bosatt	i?_________________________________________	

	
	

3)	Datum	(ifyllt)?		

Månad:	__________________	Datum:	_____________	
	
	
4)	Födelseår	__________________________________	
	
	
5)	Vilken	ledsträcka	besöker	du	(start	och	
slut)?____________________________________________________________________________________________________	
	
	
6)	I	vilket/vilka	län	befinner	du	dig	i	under	aktuellt	fjällbesök?			

Norrbotten	☐		 Västerbotten	☐		 Jämtland	☐													Dalarna	☐	

	
7)	Hur	besöker	du	leden?	Ett	eller	flera	alternativ	är	möjliga.		
Ensam	 ☐	
Med	familjen/släkten	 ☐	
Med	vän/vänner	 ☐	
Med	skolklass/förskolegrupp	 ☐	
I	en	organiserad	grupp	 ☐	
Annat,	beskriv	gärna	nedan		 ☐	
________________________________________________________________________________________________	

8)	Hur	många	nätter	ska	du	vara	ute	på	fjället	i	samband	med	detta	besök?	

Antal	

nätter:______________________________________________________________________________________________	

	
9)	Hur	övernattar	du	i	samband	med	detta	besök	i	längs	leden?		
Ett	eller	flera	alternativ	är	möjliga.	
	
Fjällstation/fjällstuga	 	 ☐	
Tält		 	 	 ☐	
Jag	övernattar	inte	i	området.		 ☐	
Annat,	beskriv	gärna	nedan		 ☐ 

_________________________________________________________________________________________________	
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10a)	Vilken/vilka	aktiviteter	ägnar	du	dig	åt	i	samband	med	detta	besök?		
	
Vandring	 	 ☐	
Terränglöpning	 	 ☐	
Cykling	 	 ☐	
Fiske	 	 ☐	
Jakt	 	 ☐	
Guidad	tur	 	 ☐	
Fågelskådning	tur	 	 ☐	
Bär‐	och	svampplockning	 	 ☐	
Annat,	beskriv	gärna	nedan		 	 ☐	
	
_________________________________________________________________________________________________	

	
	
10b)	Vilken	är	din	huvudsakliga	aktivitet?	(se	föregående	fråga)	
	
Vandring	 		 ☐	
Terränglöpning	 	 ☐	
Cykling	 	 ☐	
Fiske	 	 ☐	
Jakt	 	 ☐	
Guidad	tur	 	 ☐	
Fågelskådning	tur	 	 ☐	
Bär‐	och	svampplockning	 	 ☐	
Annat,	beskriv	gärna	nedan		 	 ☐	
 
_________________________________________________________________________________________________	

	
	
11)	I	vilken	utsträckning	utför	du	din	huvudsakliga	aktivitet	(se	fråga	10)	utanför	de	
markerade	lederna*	?		
5=i	hög	uträckning,	1=	inte	alls.	 	
	
5					4				3				2				1	
☐	☐		☐		☐		☐	
	

*Med	markerade	leder	menas	sommarleder	(markerade	med	rösen	eller	orange	markör	på	
träd/stolpar)	och	vinterleder	(markerade	med	röda	kryss	på	stolpe).	
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12)	Om	du	utför	din	huvudsakliga	aktivitet	utanför	de	markerade	lederna,	vad	är	
anledningen	till	detta?	Ett	eller	flera	alternativ	är	möjliga.	
	
Jag	tycker	om	att	röra	mig	utanför	leden		☐	
Ledens	sträckning*	passar	inte	mitt	behov/min	aktivitet		☐	
Spängernas	utformning**	gör	det	svårt	för	mig	att	hålla	mig	på	leden	☐	
Det	var	svårt	att	hitta/följa	leden		☐		

Annat:_____________________________________________________________________________________________	

*	Exempel:	jag	fiskar	och	leden	går	inte	längs	vattnet/jag	springer	eller	cyklar	och	anser	att	”min	egen	
väg”	är	bättre	än	lämpad	för	detta	än	där	leden	går.	
**Exempel:	jag	cyklar/går	med	hund/springer	och	spängernas	utformning	gör	det	svårt	för	mig	hålla	
mig	på	spängerna.	
	
	
	
13)	Varför	har	du	valt	att	besöka	denna	led?	Kryssa	i	alla	alternativ.		
	
5=	stämmer	helt,	1=	stämmer	inte	alls													
																			 													 			5				4				3				2				1	
Bra	kommunikationer	till/från	start	 	 	 		☐		☐		☐		☐		☐	 	
Bra	boendemöjligheter	(övernattningsstugor)			 	 		☐		☐		☐		☐		☐	 	 	
Välmarkerad	led																																 	 	 		☐		☐		☐		☐		☐	
Lättgånget	 	 	 		☐		☐		☐		☐		☐	 	
Bra	möjlighet	till	aktivitet/er	(ex.	cykling,	jakt)										 		☐		☐		☐		☐		☐	 	
Bra	vatten	(dricka,	fiske)																													 	 		☐		☐		☐		☐		☐	 		
Intressant	natur	(ex.	orörd	natur,	sällsynta	växter/djur)	 		☐		☐		☐		☐		☐	
Intressant	kultur	(ex.	fornlämningar,	samisk	kultur)		 		☐		☐		☐		☐		☐	
Uppleva	tysthet	 	 	 		☐		☐		☐		☐		☐	
Annat,	beskriv	gärna	nedan		 	 															☐		☐		☐		☐		☐	 	
	 	 	 	 	
__________________________________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________________________________	
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14)	I	samband	med	din	vistelse	längs	leden,	i	vilken	utsträckning	har	du	upplevt	
följande?	Svarsgraderingen	5‐1	förutsätter	att	du	har	mött	exempelvis	cyklister	eller	utsatts	för	
buller	längs	leden.	Har	du	inte	gjort	det	kryssar	du	i	rutan	”Fanns	ej”.		
	
5=	i	hög	grad,	1=	inte	alls	
	 	 5	 4	 3	 2	 1
	 Fanns	ej	
Störning	från	terrängkörning						 ☐	 ☐	 ☐	 ☐		 ☐	 ☐		
Störning	av	buller	 						 ☐	 ☐	 ☐	 ☐		 ☐

	 ☐		
Störning	från	cyklister/andra	cyklister	☐	 ☐	 ☐	 ☐		 ☐	 ☐		
Störning	från	vandrare/andra	vandrare		 ☐	 ☐	 ☐	 ☐		 ☐

	 ☐		 	
Störning	av	slitage	längs	leden		 ☐	 ☐	 ☐	 ☐		 ☐	 ☐		
Störning	från	exploatering*	 						 ☐	 ☐	 ☐	 ☐		 ☐	
	 ☐	
Annat,	beskriv	gärna	nedan		 	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐		 ☐	
	 ☐		
	
__________________________________________________________________________________________________	

*Exempelvis	från	skogsavverkning,	vindkraftverk	etc.		
	
	
	
	
15)	Hur	upplever	du	ledens	sträckning?		
	
a)	De	leder	som	finns	i	området	motsvarar	mina	behov		
Ja			 ☐	
Nej	(gå	till	b)	☐		
	
	
b)	Om	du	svarade	nej,	vilka	slags	leder	har	du	behov	av?	Ett	eller	flera	alternativ	är	
möjliga.	
	
Kortare	leder	☐					
Rundturer	☐							
Cykelleder	☐	
Familjeanpassade	leder	(fler	rastskydd/fikaplaster)	☐	
Längre	leder	☐						
Färre	leder	☐

Annat:___________________________________________________________________________________________________	
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16)	Hur	upplever	du	ledens	skick	och	vägvisning?	Kryssa	i	alla	alternativ.	
5=	instämmer	helt,	1=	instämmer	inte	alls	
	
	 																			5							4						3						2						1						Vet	ej/Fanns	ej	
Spängerna	var	bra	 																		☐					☐	 	☐				☐					☐		 ☐	 			
Broarna	var	bra	 																		☐					☐	 	☐				☐					☐		 ☐	 		 	 	
Rastskydden	var	bra	 																		☐					☐	 	☐				☐					☐		 ☐	 		 	
Ledmarkeringarna*	var	bra	 																		☐					☐	 	☐				☐					☐		 ☐	 																																		
Vägvisningen**	längs	leden	var	bra	 																						☐					☐			☐					☐				☐						☐	 										 
Vägvisningen	vid	ledstarten	var	bra																									☐					☐			☐					☐				☐						☐	 		
Annat,	beskriv	gärna	nedan	 																							☐					☐			☐					☐				☐						☐	 		
______________________________________________________________________________________________	

*	Med	ledmarkering	menas	sommarledsmarkering	(rösen,	orange	markör	på	träd/stolpar)	och	
vinterledsmarkering	(röda	kryss	på	stolpe).	**Med	vägvisning	menas	de	skyltar	som	finns	uppsatta	
med	riktnings‐	och	avståndangivelser	samt	platsmärken.		

	
	
17)	Hur	upplever	du	informationen	innan	besöket	på	leden?	Kryssa	i	alla	alternativ.		
5=	stämmer	helt,	1=	stämmer	inte	alls	
	 	 	 	 							5								4									3								2								1	
Jag	har	aktivt	sökt	information	inför	besöket	 	 																	☐						☐							☐						☐   ☐	
Jag	har	hittat	den	informationen	jag	behövde	inför	besöket							 						☐						☐							☐						☐   ☐
	 	
	
Jag	skulle	vilja	ha	mer	information	om;	
•	ledernas	karaktär*					 	 																			 						☐						☐							☐						☐   ☐ 

•	vilken	erfarenhet	och	utrustning	som	krävs											 																	☐						☐							☐						☐   ☐ 

•	kultur‐	och	naturlandskapet																								 	 																	☐						☐							☐						☐   ☐	
•	upplevelse	och	rekreationsvärden																													 																	☐						☐							☐						☐   ☐	
•	lämpliga	aktiviteter			 																																								 						☐						☐							☐						☐   ☐	
•	annat,	beskriv	gärna	nedan		 	 	 	 						☐						☐							☐						☐   ☐	
__________________________________________________________________________________________________	

*Höjdskillnader,	svåra	passager,	förekomst	av	broar,	rastskydd,	tid	att	vandra	etc.	
	

18)	Finns	det	något	övrigt	som	du	anser	bör	utvecklas	eller	tas	hänsyn	till	för	
att	förbättra	din	vistelse	längs	leden?	Observera	att	denna	fråga	endast	fanns	för	den	
digitala	enkäten.	
	
Svar:	___________________________________________________________________________________________	
Resultatet	kommer	att	publiceras	på	naturvårdsverkets	hemsida	i	början	av	2015	
(naturvardsverket.se)	

	

Stort	tack	för	din	medverkan!	Dina	svar	ger	oss	bättre	kunskap.	
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Besökarundersökning 
längs det statliga 
ledsystemet i fjällen
Resultat från sommaren 2014

Sommaren 2014 genomfördes en enkätundersökning 

längs det statliga ledsystemet i fjällen. Enkäten 

bestod av 18 frågor och besvarades av totalt 1478 

besökare. I den här rapporten presenteras en analys 

av enkätsvaren. 

Frågorna som ställdes i enkäten handlar om 

hur man besöker leden, hur många nätter man är 

ute på fjället och motiv till besöket. Vilka aktiviteter 

besökarna ägnat sig åt, hur de upplevt ledens skick 

och vägvisning och om de upplevt störning läns 

leden är ytterligare frågor som besökarna har fått 

svara på. Frågor har även ställts om hur besökaren 

upplever ledens sträckning och om det finns behov 

av andra slags leder. 

Slutligen har besökarna fått svara på om de har 

hittat den informationen de behövde inför besöket 

samt vad de skulle vilja ha mer information om 

inför ett besök längs leden. 

I rapporten finns ytterligare information om 

skillnader mellan kön, ålder och nationalitet. Där det 

har varit relevant och där tillräckligt med underlag 

har funnits har även vissa frågor analyserats länsvis 

(Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna), 

områdesvis (i så kallade storområden) samt ledvis. 
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