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Abstract 
This article explores who the people in the mountain world are and what makes them choose 
the activities they do through a questionnaire survey with information about gender, age, 
place of birth, education level, mountain habit and the sense of accessibility, self-esteem and 
factors that influence the choice of mountain activities. The results from the study show that 
most people who visit the mountains come from southern Sweden and from outside the 
Nordic countries. Many of these visit the mountains several times a year. A majority of 
respondents also feel included in the target groups that they think nature tourism is focusing 
on, which are those with good economics, high level of education, associated middle or upper 
classes, and already introduced in the mountain environment. Non-white persons were some 
who, according to the interviewees, were not prioritized by nature tourism, and among the 
interviewees were also non-white in extreme minority. Factors that affect the interviewees' 
choices about what they choose to do for activities in the mountains are above all the tour 
company, but also the economy and old habit. As to what makes the respondents choose not 
to do certain activities in the mountains, there is also a society that is the biggest factor, 
followed by ignorance, economy and uncertainty. 
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1. Inledning och bakgrund 
Svenska Turistföreningen och Den norske turistforening säger sig finnas till för alla (STF 
2017, DNT 2017), men hur bred är egentligen besöksgruppen som vistas i norrbottensfjällen? 
Går det att se något samband mellan människors friluftsvanor och deras socioekonomiska 
bakgrund, eller finns samtliga socioekonomiska grupper representerade bland turisterna i 
norrbottensfjällen?  
 
I Friluftsliv 2014, en nationell undersökning om svenska folkets friluftsvanor, visar 
resultaten att tur- och längdskidåkning de populäraste aktiviteterna vintertid. Ur rapporten 
framgår att friluftsliv i fjällmiljö ofta sker långt från hemmet (Fredman och Hedblom 2015). 
Endast 0,5% bor i fjällen enligt en studie som gjordes kring besök och besökare i fjällen 
(Fredman m.fl. 2014), vilket resulterar i att de flesta av de svenska turisterna i fjällen bor i 
södra Sverige. Cirka 20% av alla i Sverige har besökt fjällen tre eller fler gånger under de 
senaste fem åren (Ibid.), vilket tyder på ett frekvent resande mellan hemmet och fjällen. 
Studier visar att 94% ofta, eller mycket ofta har spenderat lov och semestrar i naturen 
(Fredman m.fl. 2008). Men forskning visar också att friluftsliv i allmänhet, och skidåkning i 
synnerhet, är den friluftsaktivitet där klasskillnader syns tydligast bland ungdomar mellan 
övre medelklass och lägre medel- och arbetarklass (Backman 2004). Också när det gäller 
vandring är den övre medelklassen överrepresenterade gentemot den lägre medelklassen och 
arbetarklassen (Ibid.). Det har också visat sig finnas en skillnad där de som är födda i Europa 
vistas ute mer än personer som vuxit upp utanför Europa (Fredman m.fl.. 2008), vilket 
också skulle kunna kopplas till klassbakgrund eller socioekonomisk bakgrund.  
 
Att åka på skidresa till fjällen kräver en del resurser i form av pengar, tid och utrustning. 
Bland turister i Världsarvet Laponia spenderas i genomsnitt drygt 4000 kronor under 
vistelsen. Här inkluderas resor inom området, mat, övernattning, hyra av utrustning och 
souvenirer (Wall 2014). Samtidigt kan vi se att 63% av de tillfrågade har 
universitetsutbildning (Ibid.), vilket kan kopplas till den vanligaste sammanlagda 
hushållsinkomsten per månad hos svenska fjällturister som ligger på mellan 31 000 och 40 
999 kronor (Fredman, Wall m.fl. 2014). Med tanke på att en fjällvistelse kan tänkas kosta 
omkring 4000 kronor, kan en tänka att de med låg inkomst därmed kan tänkas exkluderas 
vid den här typen av aktiviteter.  
 
Den vanligaste orsaken till att människor inte har möjlighet till olika friluftsaktiviteter är 
bristen på tid (Fredman m.fl. 2008). Andra orsaker har visat sig vara avsaknad av 
resesällskap, brist på närliggande områden att utföra aktiviteterna på eller familjesituation 
(Ibid.). En skillnad i ålder har också visat sig existera, där äldre personer oftare är ute än vad 
yngre personer är. De som har barn under 18 år boende hemma har också visat sig vara ute 
mer än de som har barn som flyttat hemifrån (Fredman m.fl. 2008). 
Den här rapporten baseras på enkäter från ett hundratal personer som befunnit sig i 
fjällkedjan kring Katterat, Hukejaure och Kebnekaise två veckor i april 2017. 

2. Syfte 
Syftet med detta arbete är att ta reda på vilka som befinner sig på turskidor i 
Kebnekaisefjällen med omnejd, främst utifrån en socioekonomisk synvinkel. 

2.1 Frågeställningar  
1. Vilken målgrupp anser intervjupersonen att natur- och friluftsturismen/ branschen 

fokuserar på? 
2. Känner intervjupersonen sig inkluderad i denna målgrupp? 
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3. Vilka faktorer påverkar valen till vad intervjupersonen gör, respektive inte gör, för 
aktiviteter i fjällen? 

3. Material och metod 
Under en fjälltur i Norska och Svenska fjällkedjan, på och utanför Kungsleden, gjordes en 
enkätundersökning. Turen startade i Katterat och avslutades i Kebnekaise (se Figur 1). 
Tanken med rutten var att besöka både de mindre stugorna med få besökare, och de större 
mer vanliga stugorna. Vidare var tanken att vara både på Kungsleden där de flesta befinner 
sig, och utanför denna led, för att se om vi kunde se någon strukturell skillnad bland 
besökarna på de olika platserna. Vid varje stuga delades enkäter ut och fylldes i av de som 
var där vid tillfället. Sammanställning har sedan bearbetat i Excel.  

3.1 Enkätens uppbyggnad 
Den enkät som lämnades ut var i tre delar. Den första delen bestående av allmän information 
om intervjupersonen så som ålder, könstillhörighet, stugplats vid enkätifyllandet, 
uppväxtort, nuvarande bostadsort, högsta avslutade utbildning, yrke samt fjällvana. Den 
andra delen gäller frågeställningar om användandet av sociala medier i anslutning till sina 
fjällvistelser, och behandlas ej i denna rapport (Strandberg 2017). Den tredje och sista delen 
bestod av frågeställningarna som behandlas i denna rapport gällande fjäll- och 
friluftsturismens/branschens upplevda målgruppsinriktning, känslan av inkludering i dessa 
grupper samt vad som påverkar ens val kring vad en gör eller inte gör för aktiviteter i fjällen. 
De två frågeställningarna kring vad som påverkar ens val av aktiviteter i fjällen hade båda 
samma alternativ, nämligen ekonomi, gammal vana, social trygghet, osäkerhet, okunskap, 
beror på vänner/ tursällskap och annat. 

3.2 Frågeformuleringar och ordval 
Frågorna i enkäten har utformats med en tanke om att inga frågor ska vara ledande. Detta 
har balanserats med en ambition om att de tillfrågade ska komma igång i sitt tänkande om 
vad intervjuaren vill ha ut av svaren på frågorna. Detta genom att förslagsalternativ har 
funnits att kryssa i, tillsammans med en ruta för “annat” där den tillfrågade kan fylla i det 
som tycks saknas bland alternativen. Att ha alternativ underlättar också vid 
sammanställning av enkäterna där jämförelser mellan svaren blir lättare att göra. Frågan 
kring vilken målgrupp som uppfattas att natur- och friluftsturismen/branschen fokuserar på 
har lämnats öppen att själv besvara, med anledning för risk att påverka svaren vid 
förslagsalternativ. Vid samtliga frågor fanns plats för egen kommentar. Ord som “macho”, 
“klassbakgrund” och “etnicitet”, som kan uppfattas vägledande, har undvikits.  
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Figur 1. Rutten som genomfördes mellan Katterat och Kebnekaise med stugornas platsnamn utmärkta, där 
enkäter lämnades. Skala 1:100 000. 

4. Resultat 
Sammanlagt fylldes 91 enkäter i. Fyra av enkätsvaren gjordes i de norska stugorna, men då 
turistantalet på Norska sidan var i stark minoritet har det inte gått att genomföra någon 
jämförelse eller uppdelning mellan Sverige och Norge. 

4.1 Könstillhörighet och ålder 
Bland alternativen på denna fråga fanns kvinna, man, icke-binär samt annat. Bland 
enkätsvaren fanns endast kvinna och man representerade. I tabell 1 nedan går att se 
fördelningen av könstillhörighet och ålder. Totalt svarade 48 män och 43 kvinnor på 
enkäten. För fråga om ålder var i enkäten ålder uppdelat i sju kategorier; <20, 21-30, 31-40, 
41-50, 51-60, 61-70 samt 71-80. Samtliga kategorier bortsett från den sista 71-80 år finns 
representerade. Flest var de i åldrarna 21-30 år med 22 personer. Åldrarna 31-40 och 51-60 
kom på andra plats. Fyra av intervjupersonerna var under 20 år. Bland de äldsta 
intervjupersonerna var det flest kvinnor, och i kategorierna 41-50, 31-40 och 21-30 står män 
i majoritet med fyra personer vardera. Bland de som var under 20 år var tre kvinnor och en 
man. Totalt sett står män i knapp majoritet mot kvinnor (Tabell 1). 
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Tabell 1. Åldersfördelning i enkätens ålderskategorier hos de olika könsidentiteterna som svarat på enkäten. 

Könstillhörighet Man  kvinna Summa Summa (%) 

<20 1 3 4 4,4 

21-30 13 9 22 24,2 

31-40 12 8 20 22 

41-50 9 5 14 15,4 

51-60 10 10 20 22 

61-70 3 8 11 12 

Summa 48 43 91  

 
4.2 Ålder och utbildning 
En jämförelse mellan ålder och utbildning går att utläsa i tabell 2 nedan. Totalt sett hade de 
allra flesta en eftergymnasial utbildning, 77 %. De som hade gymnasial utbildning som 
högsta avslutade utbildning stod för 19,8%. Ingen i åldern 61-70 år hade gymnasium som 
högsta utbildning. De som saknade utbildning stod för 3,3 % (Tabell 2).  
 
Tabell 2: Högsta avklarade utbildning fördelat på de olika åldersgrupperna hos de tillfrågade. 

Ålder Ingen Ingen 
(%) 

Gymnasial Gymnasial 
(%) 

Efter- 
gymnasial 

Efter- 
gymnasial 
(%) 

Summa 

<20 0 0 4 100 0 0 4  

21-30 1 4,6 5 22,7 16 72,7 22  

31-40 0 0 4 20 16 80 20  

41-50 1 7,1 2 14,3 11 78,6 14  

51-60 1 5 3 15 16 80 20  

61-70 0 0 0 0 11 100 11  

 
4.3 Uppväxtort och besöksfrekvens i fjällen 
I enkäten fick de tillfrågade fylla i var de var uppväxta. Svaren på svenska orter har sedan 
delats in i regionerna norra och södra Sverige. Till norra Sverige räknas Norrbotten, 
Västerbotten, Jämtland och Västernorrlands län. Till södra Sverige hör Dalarnas län och 
söderut. Många av enkätsvaren inkluderar också orter utanför Sverige. Dessa orter har delats 
in i Norden, dit Finland och Norge räknas, Europa där Schweiz, Tyskland, Frankrike, 
Belgien, Nederländerna, Storbritannien och Litauen representeras, samt Sydamerika som 
representeras av Argentina. I tabell 3 syns de tillfrågades besöksfrekvens i fjällen indelat i 
varifrån personerna är uppväxta. Av samtliga tillfrågade var det fyra personer som var på sin 
första fjälltur. 40 av de tillfrågade gjorde en fjälltur någon gång per år. Majoriteten av dessa 
var uppväxta i Södra Sverige. De flesta av de tillfrågade gjorde fjällturer flera gånger per år. 
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Majoriteten av dessa var fördelade med 10 personer vardera uppväxta i södra Sverige 
respektive Europa. Tre personer av samtliga tillfrågade ansåg sig bo i fjällmiljö (Tabell 3).  
 
Tabell 3: Uppväxtort och besöksfrekvens i fjällen för de tillfrågade 

Uppväxtort Första 
turen 

Någon gång 
per år 

Flera gånger 
per år 

Bor i 
fjällmiljö 

Summa Summa 
(%) 

Södra Sverige 2 18 11 0 31 34 

Europa 2 7 17 2 28 30,8 

Norra Sverige 0 13 11 1 25 27,5 

Norden 0 1 5 0 6 6,6 

Sydamerika 0 1 0 0 1 1,1 

Summa 4 40 44 3 91  

Summa (%) 4,4 44 48,4 3,3   

4.4 De tillfrågades besöksfrekvens i fjällen i relation till utbildning 
Den enskilt största gruppen bland de tillfrågade är de som besöker fjällen flera gånger per år, 
och som har eftergymnasial utbildning. Denna grupp inkluderar 34 personer av 91 
tillfrågade. Den andra största gruppen är de med eftergymnasial utbildning som besöker 
fjällen någon gång per år. Denna grupp inkluderar 29 personer av 91 tillfrågade. Lika många 
av de med gymnasium som högsta utbildning besöker fjällen någon gång per år respektive 
flera gånger per år. De båda grupperna innefattar 8 personer vardera. Också bland de utan 
utbildning samt de med grundskola som högsta utbildning har samma antal svar i 
besöksfrekvens, en person i vardera grupp. I enkäterna fanns en som inte svarat vilken typ av 
utbildning som var den högst avklarade. Denna personen har sagt sig besöka fjällen någon 
gång per år. Bland de fyra som gjorde sin första fjälltur var tre eftergymnasialt utbildade, och 
en person hade gymnasiet som högsta utbildning. Också i gruppen bland de som ansåg sig bo 
i fjällmiljö var flest eftergymnasialt utbildade, två personer. En av de som bodde i fjällmiljö 
hade gymnasiet som högsta avklarade utbildning. Se tabell 4, De tillfrågades besöksfrekvens 
i fjällen i relation till utbildning.  
 
Tabell 4: De tillfrågades besöksfrekvens i fjällen i relation till utbildning 

Besöks- 
frekvens i 
fjällen 

Ingen 
utbildning 

Grund- 
skola 

Gymnasial Efter- 
gymnasial 

Ej 
svarat 

Summa Summa 
(%) 

Första 
fjällturen 

0 0 1 3 0 4 4,4 

Någon gång 
per år 

1 1 8 29 1 40 44 

Flera gånger 
per år 

1 1 8 34 0 44 48,4 

Bor i fjällmiljö 0 0 1 2 0 3 3,3 

Summa 2 2 18 68 1 91  

Summa (%) 2,2 2,2 19,8 74,7 1,1   
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4.5 De tillfrågades besöksfrekvens i fjällen i relation till könstillhörighet 
När besöksfrekvens i fjällen jämförs med könsidentitet går att se att det är fler män än 
kvinnor som besöker fjällen flera gånger per år, och fler kvinnor än män som besöker fjällen 
någon gång per år.  Det var också fler män än kvinnor som var på sin första fjälltur, och fler 
kvinnor än män som ansåg sig bo i fjällmiljö. Se tabell 5. 
 
Tabell 5: De tillfrågades besöksfrekvens i fjällen i relation till könstillhörighet 

Fjällvana Kvinna Man Summa 

Första fjällturen 1 3 4 

Någon gång per år 21 19 40 

Flera gånger per år 19 25 44 

Bor i fjällmiljö 2 1 3 

Summa 43 48 91 

4.6 Uppfattning kring målgruppsinriktning 
Beträffande vilken målgrupp de tillfrågade tänker att natur- och fjällturismen/branschen 
riktar sig till, eller fokuserar på att nå fanns inga alternativ att kryssa i. Frågan var istället 
öppen och de tillfrågade fick själva formulera sina svar. Cirka en tredjedel av de tillfrågade 
svarade med generella svar som “vet ej” eller “alla”. Bland de mer specificerade svaren var 
målgruppen natur- och fjällälskare/intresserade och friluftsintresserade i majoritet. 
Köpstarka och de med god inkomst var en grupp som ansågs vara en prioriterad grupp, följt 
av idrottare/vältränade/aktiva samt unga/ungdomar. Utmärkande var också att medel- och 
överklasspersoner ansågs vara prioriterade av cirka 9 % (Tabell 6). 
 
Tabell 6: Målgruppsuppfattning kring vilka de tillfrågade anser att natur-och friluftsturismen/branschen 
fokuserar på att nå. De tillfrågade fick skriva mer än en målgrupp. 

Svar Antal 

Vet ej 19 

Alla 17 

Natur- fjällälskare/intresserade, friluftsintresserade 13 

Köpstarka, god inkomst 11 

Idrottare, vältränade, aktiva 10 

Unga, ungdomar 10 

Medelsvenssons, medel/överklass 8 

Nybörjare 6 

Medelålders 6 

“etniska svenskar”, vita, andra från eu-länder 5 

De som vill ha något nytt/annorlunda, nyfikna 4 

Skidåkare 4 
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Turister, resenärer, grupper 4 

Familjer, barnfamiljer 4 

Social kompetens, högutbildade 4 

Stadsbor 3 

söker lugnet 1 

Pensionärer 1 

Kvinnor 1 

Äldre män 1 

“Miljömedvetna” 1 

Bekväma människor 1 

Folk med funktionsförändringar & med sociala 
problem 

1 

Skoterintresserade 1 

Hälsomedvetna 1 

 
Många av de tillfrågades svar liknade varandra. En komprimerad sammanställning ges i 
Figur 2. Målgrupperna är uppdelade i nio grupper; Friluftsintresserade/aktiva, högre 
samhällsklasser, särskilda åldersgrupper, turister, vita/etniska svenskar, särskild 
könsidentitet, alla, vet ej sant övrigt. I gruppen Friluftsintresserade ingår hälsomedvetna, 
skidåkare, idrottare, vältränade, aktiva, natur- och fjällälskare/intresserade samt 
friluftsintresserade. I gruppen högre samhällsklasser ingår medelsvenssons, medelklass, 
överklass, köpstarka, god inkomst, social kompetens samt högutbildade. Särskilda 
åldersgrupper innefattar medelålders, pensionärer, unga, ungdomar, familjer och 
barnfamiljer, turister innefattar stadsbor, nybörjare, turister, resenärer, grupper, de som vill 
ha något nytt/ annorlunda samt nyfikna. Gruppen särskild könsidentitet ingår svaren 
kvinnor och äldre män. I gruppen övrigt ryms skoterintresserade, funktionsvarierade, 
“miljömedvetna” sam de som söker lugnet. 
	

 
Figur 2. Sammanfattat diagram för målgruppsuppfattning kring vilka de tillfrågade anser att natur-och 
friluftsturismen/branschen fokuserar på att nå. De tillfrågade fick fylla i mer än en målgrupp. 
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4.7 Känsla av inkludering 
För att kunna urskilja vilka av intervjupersonerna som kände sig, eller inte kände sig 
inkluderade i en specifik målgrupp krävdes en jämförelse mellan målgruppsdefinition och 
känsla av inkludering. En sammanställning går att se i Figur 3. Av de 16 svar som angav att 
natur- och fjällturismen/branschen fokuserade på alla svarade 15 att de kände sig 
inkluderade. Mer än 95 % av de som svarade att högre samhällsklasser är prioriterade kände 
sig inkluderade, och drygt 86 % av de som ansåg att friluftsintresserade/aktiva personer 
prioriteras kände sig här inkluderade. Drygt 23 % av de som svarade att turister 
prioriterades kände sig inkluderade, och cirka 53 % gjorde det inte. I gruppen särskilda 
åldersgrupper fanns 20 svar. Av dessa kände sig majoriteten inkluderade i gruppen. I 
gruppen särskild könsidentitet fanns bara två röster, båda ansedda av män. Den ena ansåg 
att en prioriterad grupp var äldre män, och kände sig här inkluderad. Den andra ansåg att 
kvinnliga grupper var en prioriterad grupp, och kände sig därmed inte inkluderad. I gruppen 
vita, etniska svenskar fanns sex röster, varav fem personer kände att de var inkluderade. En 
person kände sig inte inkluderad, men var född och uppvuxen i Sverige samt kommenterade 
att anledningen till att personen inte känner sig inkluderad berodde på sin låga ålder.  
 
 

 
Figur 3. De tillfrågades målgruppsuppfattning och känslan av inkludering i dessa målgrupper. De tillfrågade fick 
fylla i mer än en målgrupp. De gröna staplarna motsvarar de som känner sig inkluderade, de röda står för de som 
inte känner sig inkluderade, och de gula för de som inte vet. 

4.8 Könstillhörighet och känsla av inkludering  
Generellt kändes sig största delen av de tillfrågade sig inkluderade i de målgrupper de själva 
angivit som prioriterade, 60 personer av 91 tillfrågade. 33 av dessa var män och 27 personer 
var kvinnor. 13 av de tillfrågade kände sig inte inkluderade i sina egna angivna målgrupper. 
Sex av dessa var män och 7 var kvinnor. 18 personer visste inte. Här var det lika många i de 
båda känstillhöringshetsgrupperna, 9 i vardera grupp. Se tabell 7 nedan. 
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Tabell	7:	Könstillhörighet	och	känsla	av	inkludering	i	natur-och	friluftsturismen/branschens	upplevda	
målgruppsfokus	

	 Kvinna	 Man	 Summa	 Summa	(%)	

Ja	 27	 33	 60	 65,9	

Nej	 7	 6	 13	 14,3	

Vet	ej	 9	 9	 18	 19,8	

Summa	 43	 48	 91	 	

Summa	(%)	 47,3	 52,8	 	 	

4.9 Faktorer som påverkar vad en gör i fjällen 
På frågan vilka faktorer som avgör vad de tillfrågade väljer för aktivitet/er i fjällen fanns sju 
olika alternativ; ekonomi, gammal vana, social trygghet, osäkerhet, okunskap, beror på 
sällskap samt annat, där intervjupersonen själv kunde formulera det som saknades bland de 
redan färdiga alternativen. Den största faktorn bland de tillfrågade är resesällskapet. 69 av 
91 personer svarar att detta är en av de faktorer som spelar stor roll. Av dessa är 35 stycken 
män och 34 stycken kvinnor. På andra plats kommer “annat”, vilket 42 personer angett som 
en faktor. Här ryms kommentarer som bland annat väder, intresse, blomningstid, säsong, 
naturen, miljöpåverkan, lust och äventyr. I denna kategori är den dubbelt så många män 
som kvinnor som svarat, 28 mot 14 kommentarer. På tredje och fjärde plats kommer 
gammal vana med 33 personer, varav 15 män och 18 kvinnor, samt ekonomi med 27 
personer, varav 16 män och 11 kvinnor. Fyra män och två kvinnor har angett social trygghet 
som en faktor, och osäkerhet är det endast män, tre stycken, som angett. Också okunskap 
har tre röster, varav två män och en kvinna. Se tabell 8. 
 
Tabell 8: Könstillhörighet och faktorer som påverkar vad en gör i fjällen. De tillfrågade fick fylla i mer än ett 
alternativ. 

 Kvinna  Man Summa 

Beror på sällskap 34 35 69 

Annat 14 28 42 

Ekonomi 11 16 27 

Gammal vana 18 15 33 

Social trygghet 2 4 6 

Osäkerhet 0 3 3 

Okunskap 1 2 3 

4.10 Könstillhörighet och faktorer som påverkar vad en inte gör i fjällen 
Faktorer som påverkar de tillfrågade till vad de väljer bort att göra i fjällen, eller av någon 
anledning inte gör hade samma sju alternativ som frågan tidigare. Det vill säga ekonomi, 
gammal vana, social trygghet, osäkerhet, okunskap, beror på sällskap och annat. Också här 
är resesällskapet den största faktorn. 36 personer angav detta som en faktor. Av dessa var 22 
män och 14 kvinnor. Efter resesällskap kommer okunskap, vilket 29 personer svarat. Åtta 
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män och 21 kvinnor har svarat detta. På tredje plats kommer ekonomin, som 24 personer har 
angett som en faktor. Av dessa är 15 män och nio kvinnor. 22 personer har svarat “annat”. 
Här ryms kommentarer som exempelvis vill upptäcka nya platser och fjäll, att kroppen 
börjar bli trött, saker som är tråkigt, normer, erfarenhet, folkskygghet, miljöpåverkan, stora 
industrier, tid, väder och ovilja. 14 av de 22 som angett “annat” som en faktor var män, och 
åtta personer var kvinnor. Gammal vana kommer näst sist med 11 röster, varav 9 män och 
två kvinnor, och social trygghet kom sist med sex röster där samtliga var män. Se tabell 9. 
 
Tabell 9: Könstillhörighet och faktorer som påverkar vad en inte gör i fjällen. De tillfrågade fick fylla i mer än ett 
alternativ. 

 Kvinna  Man Summa Summa (%) 

Beror på sällskap 14 22 36 39,6 

Okunskap 21 8 29 31,9 

Ekonomi 9 15 24 26,4 

Osäkerhet 18 6 24 26,4 

Gammal vana 2 9 11 12 

Social trygghet 0 6 6 6,6 

Annat 8 14 22 24,2 

5. Diskussion 
Jag ville ta reda på om fler än jag upplevde liknande förhållanden som jag gjorde i fjällen, det 
vill säga att alla som vistas i vår fjällvärld är vita, över- och medelklasspersoner där 
majoriteten är män i de aktiviteter där riskerna är högre. Och att bredden på människors 
funktionalitet, klassbakgrund eller könsidentitet upplevs mycket begränsad. När enkäten 
utformades gjordes det med en tanke om att kunna tolka intervjupersonernas svar för att 
kunna besvara tankarna ovan, men med formuleringar som inte skulle leda de tillfrågade åt 
något håll. Därför nämns i enkäten aldrig ord som vitt (i relation till hudfärg), klass-
tillhörighet/bakgrund, macho-kultur (Mosher och Tomkins 1988) eller funktionalitet.  

5.1 Sverige vs. Norge 
Tanken med att lägga turen både genom Norge och Sverige var för att om möjligt få en större 
spridning på intervjupersoner. Att Norge har ett mer folkligt förhållningssätt till att gå på tur 
och till skidåkning än vad Sverige har var en aspekt som kändes intressant. Enligt en 
undersökning från 2014-2015 som Statistiska centralbyrån gjort idrottar tre av fyra svenskar 
mer än 20 gånger på ett år, vilket är en ökning på mellan 12 och 14 procentenheter sedan 
2008. Att idrotta utomhus är mest populärt. 66 % av kvinnorna och 60% av männen gör 
detta minst 20 gånger under ett år (SCB 2017a). På norska sidan tränar fyra av fem minst en 
gång i veckan år 2016, enligt en undersökning av Statistisk sentralbyrå. Denna siffra har ökat 
med nästan 20 procentenheter under de senaste fem åren. Att vandra eller promenera i skog 
och fjäll är mest populärt (SSB 2017). Dock träffade vi under vår tur bara på fyra personer på 
de fem dagar och fyra nätter vi vistades på den norska sidan. Två av dessa var turister från 
Frankrike som var i Norden för första gången, och de andra två var stugvärdar från Sverige, 
så vår tanke med att göra en jämförelse mellan Norge och Sverige föll tyvärr på 
besöksantalet. Men detta säger också någonting. Exempelvis kan en fråga sig varför det ser 
ut såhär? Varför var det så många fler turister på den svenska sidan än den norska? Direkt 
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när vi kom över gränsen till Sverige stötte vi på två skotergäng, och Hukejaurestugan som 
var den första svenska fjällstugan vi kom till var överfull av gäster. Detta trots att stugorna i 
Norge är långt billigare än de svenska fjällstugorna, och är lätta att ta sig till (STF 2017, DNT 
2017).  

5.2 Målgrupp och känsla av inkludering 
Totalt fanns 137 svar på vem/vilka natur- och fjällturismen/branschen riktar sig till. 
Generellt svarade cirka 66% att de kände sig inkluderade och cirka 14% att de inte kände sig 
inkluderade i de eget angivna målgrupperna. Cirka 12% ansåg att alla prioriteras, och alla 
utom en kände sig här inkluderad. Att anse att alla prioriteras lika mycket i en relativt 
homogen grupp visar på att personen också förmodligen passar in i relativt hög grad i både 
samhället och i fjällturismens besökarnorm då privilegierade personer ofta har svårare att se, 
eller vilja se, maktobalans och klasskillnader (Sporre 2007, s.57). Att cirka 15% svarade att 
de högre samhällsklasserna prioriterades, varav alla utom en kände sig inkluderade här, 
cirka 4% svarade att vita och/eller etniska svenskar prioriterades, varav alla utom en kände 
sig inkluderade, att cirka 21% anser att de med en redan aktiv livsstil, träningsintresserade 
och de som redan upptäckt naturen och fjällvärlden prioriteras, varav cirka 86% av dessa 
känner sig inkluderade i den gruppen, samt att cirka 14% inte visste vilka som prioriterades 
tyder också på att de normer som finns generellt i samhället speglar natur- och fjällturismen 
ganska bra (Oskarson 2008, s.125). I det svenska samhället finns en tydlig bild av att Sverige 
är ett jämställt och rättvist land där alla kan göra allt och bli vad de vill, där ingen 
diskrimineras och där alla har samma förutsättningar (Ibid.). Detta är något som stoltserats 
med i många år både av enskilda individer, och av staten själv. Men det finns också många 
studier som visar att så inte är fallet (Oskarson 2008, Sohl 2016). Både Den norske 
turistforeningen och Svenska turistföreningen säger sig vilja finnas till för alla. På STFs 
hemsida går att läsa “[...] ska STF för att motverka segregation skapa koncept/upplevelser 
som inkluderar grupper i samhället som av olika anledningar vanligtvis inte upptäcker 
Sverige” (STF 2017), och på DNTs hemsida “DNT skal ha et turtilbud der alle føler seg 
velkomne, også de som ikke kjenner oss fra før” (DNT 2017). Men vid en närmare titt i denna 
rapport på vilka som är i fjällen är det inte en representativ bild för vilka som bor i landet 
(SCB 2017c, SCB 2017e, SCB 2017f).  
 
En anledning till varför besöksgruppen i fjällen är så pass homogen som här visat sig skulle 
kunna vara hur marknadsföringen för natur- och fjällturismen i Sverige ser ut. Faktorer som 
vilka som syns på bild, på vilket sätt de som porträtteras visas, var reklamen och 
informationen finns, på vilket språk informationen finns att tillgå, på vilket sätt 
informationen beskrivs, vilka ord som används samt vad som framhävs i annonser, media, 
affischer osv. I en studie om hur omslagen är utformade på friluftstidningen Utemagasinet 
visar resultaten att omslagen förändrats på flera sätt sedan 80-talet. Antalet ensamma 
kvinnor på omslaget har under de senaste 35 ökat drastiskt, jämfört med antalet ensamma 
män på omslaget som mer än halverats (Larsson 2016). Andra konstellationer på omslagen, 
exempelvis fler än en person, barn, djur eller någon form av objekt, har också förändrats.  
Under åren 80-talet var djur överrepresenterat, följt av barn. Under 90-talet var istället man 
och kvinna tillsammans i majoritet, följt av två män. Ett decennium senare, på 2000-talet, 
var man och kvinna tillsammans i stor majoritet följt av två kvinnor. Sedan 2010 har 
representationen endast funnits för två kvinnor tillsammans följt av man och kvinna 
tillsammans (Ibid.). En uppenbart icke-vit person har funnits på Utemagasinets omslag 
endast en gång sedan 1980 (Larsson 2016), vilket talar för sig själv.  
 
Andra anledningar är förmodligen faktorer som avstånd till resmål från bostaden, kostnader 
för resa, boende och specifik utrustning, hur mycket speciell utrustning som krävs 
(Vandringsbloggen 2016), hur mycket egen kunskap som krävs, självförtroende hos den 
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potentiella besökaren, intresse av aktivitet. I en studie kring elevers intresse kring friluftsliv 
tycker 43 % att friluftsliv är lite intressant, 38 % att det är intressant, 5 % tycker att det är 
mycket intressant och 14 % tycker inte att friluftsliv är intressant alls (Höglund 2015). 
Studien visar också att 60 % av de som tycker att friluftsliv är mycket intressant tillhör en 
hög samhällsklass, och 40 % tillhör medelklassen. Ingen från arbetarklassen tycker i studien 
att friluftsliv är mycket intressant (Ibid.). Också av de som tycker att friluftsliv är intressant 
är över- och medelklassen i majoritet med 39 % vardera. Här står arbetarklassen för 22 %. 
Bland de elever som tycker att friluftsliv är lite intressant är medelklassen i majoritet med 44 
%, följt av arbetarklassen med 33 % och överklassen med 23 %. Den enda kategorin där 
arbetarklassen är i majoritet är bland de som inte tycker att friluftsliv är intressant. Där står 
arbetarklassen för 46 %, överklassen för 31 % och medelklassen för 23 % (Höglund 2016). 
När en tittar på bakomliggande faktorer till elevernas svar om intresse är största faktorn till 
de som tillhör överklassen familjen, och de som tillhör arbetarklassen miljön. Den faktor 
som spelat minst roll för de respektive samhällsklasserna är idrottsläraren för överklassen 
och familjen hos arbetarklassen (Ibid.). Möjlighet att ta ledigt från arbete och andra 
vardagssysslor samt i vissa fall resesällskap påverkar självklart också (Heiel, Spångberg 
2014). Resesällskap är enligt de tillfrågade den faktor som spelar störst roll till valen av 
aktivitet i fjällen. Den näst största faktorn är att en går på gammal vana. Ekonomi kom på 
plats tre.  
 
Kvinnor gick i större utsträckning på gammal vana mer än män. Något som går emot den 
norm som finns i samhället om att kvinnor är de som är mer beroende av folk omkring sig, 
har sämre förmåga att klara sig själv samt att kvinnor generellt har bättre koll på ekonomin 
än män (De Los Reyes 2000) var att det var dubbelt som många män som kvinnor som 
angav att social trygghet var viktigt i beslutsfattandet om vilket aktivitet som ska göras, att 
det bara var män som angav att osäkerhet också spelar in i beslutsfattandet samt att män 
tyckte att ekonomin spelade större roll än kvinnor. Också i frågan om vad som påverkar 
beslut kring vad en väljer bort att göra i fjällen utgör resesällskapet den största faktorn med 
39,6%. Detta var viktigare hos män än hos kvinnor. Efter resesällskap kom okunskap, vilka 
långt många fler kvinnor angav som faktor än män. Detta rimmar med de fördomar och 
normer som finns om att kvinnor är mer osäkra och kan mindre än vad män skulle göra (De 
Los Reyes 2000). I frågan om val kring vad en låter bli att göra spelar ekonomin roll, och 
män har i större utsträckning än kvinnor svarat att det är viktigt. Män är också 
överrepresenterade i att svara att en går på gammal vana, och som angav social trygghet som 
en faktor. Ingen kvinna svarade på denna fråga att social trygghet spelade in. 

5.3 Klass, etnicitet, och hudfärg 
I samma fråga om vilka som anses vara målgrupp/målgrupper hos turistföretagen fanns 
flera enkätsvar som handlade om klass. 21 personer ansåg att personer från högre 
samhällsklasser, medelklassen och överklassen, var prioriterade. Endast en av dessa kände 
sig inte inkluderad i den målgruppen. Även här går det att ställa frågan vilka Svenska 
turistföreningen och Den norske turistforeningen själva har som ambition att nå. Många 
aktiviteter i fjällen kostar mycket pengar. Både resa, boende, kläder och annan utrustning är 
sådant som krävs för att ens ha möjlighet att ge sig ut i fjällen. Dessutom finns starka normer 
kring vad för utrustning som behövs vad gäller märken och utseende, men som kanske inte 
alltid är ett reellt krav för att ha en bra tur (Poijes 2011, s.26). I Podcasten Färd om normer i 
friluftslivet diskuteras bland annat erfarenheter just kring detta. En av pratarna berättar om 
en tur med sin kompis i fjällen. Kompisen hade på sig mjukisbyxor och andra klädesplagg 
som inte är ämnade specifikt för friluftsliv, och berättaren själv hade på sig funktionskläder. 
Mötet med en stugvärd fick dem båda att reagera då kompisen som inte hade 
funktionskläder blev fnyst åt, medan personen i funktionskläder direkt fick ett trevligt 
bemötande (Podcasten Färd, 2013). Detta tas också upp på Vandringsbloggen, där 
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bloggerskan Angeliqa Majstedt skriver om vandring som rikemanssport för privilegierade 
tjänstemän (Vandringsbloggen 2016). Hon utgår från Statistiska centralbyråns rapport om 
friluftsliv där resultat visar att det är en signifikant högre andel högre tjänstemän än ej 
facklärda arbetare som vandrar i fjällen, både bland kvinnor och män (SCB 2017b).  
 
Att friluftsliv är klassrelaterat är vedertaget, och att det i första hand är medelklassen som 
representeras här finns det många undersökningar på (Poijes 2011, s.26). De rådande 
normerna utesluter de som inte har varken ekonomin eller tiden att ta ledigt från arbete för 
att gå på tur i fjällen, vilket kan ge en förståelse för vilka vi träffade på under vår tur då 
enkäterna fylldes i. Klass handlar dock inte bara om kapital, utan även om utbildning 
(Oskarson 2008, s.125). I enkäten går att utläsa att 77 % av alla tillfrågade hade 
eftergymnasial utbildning, vilket kan ses som en fingervisning om klasstillhörighet hos de 
tillfrågade. Dock är inte eftergymnasial utbildning lika med att ha medel- eller 
överklasstillhörighet (Ibid.). 
 
Av de 91 personer som fyllde i enkäten var 56 personer födda och uppväxta i Sverige. Av de 
resterande 35 tillfrågade var en person född och uppvuxen utanför Norden och Europa. 
Bland enkätsvaren på vilka som är målgrupp för svensk natur- och fjällturism/bransch 
svarade ett flertal att fokus är riktat mot vita och/eller etniska svenskar. Alla utan en av dessa 
sa sig inkluderas i denna målgrupp, och den personen som inte gjorde det tyckte också att 
målgruppen var personer mellan 25 och 35 år och kryssade i nej i frågan om att känna sig 
inkluderad i målgruppen med kommentar om att personen än så länge var för ung. Det fanns 
alltså ingen kommentar om att personen i fråga inte kände sig inkluderad i gruppen 
vita/etniska svenskar. Samtliga tillfrågade var vita, vilket i sig självt ger svar på varför ingen 
av de som angav vita/etniska svenskar som målgrupp inte kände sig inkluderade i just 
denna. Detta bekräftade naturligtvis också min tes om att svensk fjällturism är en väldigt vit 
skara, men något svar på varför, är svårt att hitta. Men frågor väcktes till liv inom mig om 
vilka målgruppen/målgrupperna hos turistnäringen faktiskt är. Hur ser marknadsföringen 
ut, och vilka attraheras av den? Var finns den, och vilka har tillgång till den?  
 
Idag är ungefär en femtedel av befolkningen utländsk bakgrund, vilket medför en större 
heterogen befolkning avseende kulturer, språk, förutsättningar i samhället, att kunna ha 
tillgång till information etc. Vårt samhälle består av en mängd olika grupper av olika slag, 
vilket gör att vissa grupper får, och anses ha, mer makt än andra. Detta följt av att vissa 
grupper blir underordnade andra, och diskriminering på olika plan blir en konsekvens 
(Olofsson 2008). Diskrimineringen syns och finns sålunda på alla plan i samhället, och 
påverkar också hur myndigheter, företag och organisationer fungerar. Institutionell 
diskriminering är numera ett vedertaget begrepp (Ibid.). Detta är något som alla måste ha 
med sig både i sin vardag, och på sina arbeten. Speciellt om en är en organisation eller ett 
företag som Svenska turistföreningen eller Den norske turistforening som säger sig finnas till 
för alla. Eftersom statistiken ser ut som den gör gällande vilka som fyllde i denna enkät ligger 
tankarna om ett inte så lyckat arbete med inkludering vare sig från staten, samhället eller 
turistföreningarna nära till hands. 

5.4 Könsidentitet 
I enkäten fanns fyra alternativ på frågan om könstillhörighet; kvinna, man, icke-binär och 
annat. Av de 91 personer som svarade på enkäten identifierade sig samtliga som kvinnor och 
män, vilket naturligtvis styrker min tes om en mycket begränsad bredd i vilka som vistas i 
fjällen. Det finns flera anledningar till att resultatet blev så. Eftersom transperson inte fanns 
med som ett alternativ att kryssa i, utan bara icke-binär och annat, försvinner därmed alla 
de transpersoner som identifierar sig som kvinnor och män i mängden. Hade alternativet 
transperson funnits med är det möjligt att resultatet hade varit ett annat. En annan 
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anledning kan vara att det fanns icke-binära eller personer med annan könsidentitet bland 
de tillfrågade, men som ändå valde att kryssa i kvinna eller man på grund av den utsatthet 
det kan innebära att vara en av få som avviker från tvåkönsnormen (Engdahl 2010). En 
anledning skulle också kunna vara att personer inte är öppna med sin verkliga könsidentitet 
för sitt sällskap de var i fjällen med, och därmed inte kunde svara något annat än just kvinna 
eller man. Att personer med en könsidentitet som är utanför tvåkönsnormen, det vill säga 
kvinna och man, befinner sig i en utsatt position är något som för länge sedan fastställts 
(Ibid.).  

5.5 Ålder 
I Sverige blir befolkningen allt äldre (SCB 2012), vilket syns i enkätsvaren där en 
åldersspridning finns på mellan under 20 år upp till 70 år. Dock var ingen av de tillfrågade i 
kategorin 71-80 år. Att en majoritet var i åldern 21-30 år kändes inte så förvånande med 
tanke på var i livet personer i denna kategori ofta är; studenter, kringflyttande, och kanske 
oftast inte fast anställda på någon arbetsplats, vilket underlättar möjligheten att kunna resa 
bort oftare. Att det var kvinnor i majoritet bland de äldsta respektive de yngsta, och relativt 
jämnt mellan de två könsidentitetskategorierna i åldrarna däremellan, kan vara en slump då 
så pass få ändå deltog i denna studie. Att kvinnor generellt i Sverige är friskare och lever 
längre (SCB 2017g) skulle kunna vara en förklaring till varför den äldsta gruppen 
representerades av främst kvinnor.  

5.6 Funktionalitet 
Ur rörelsesynpunkt var platserna vi besökte inte anpassade för andra än de som kan röra sig 
utan svårigheter i ett fjällandskap. Kebnekaise fjällstation är den enda platsen vi var på där 
ramper och hiss inomhus faktiskt finns, men framkomligheten på dessa ramper är vintertid 
begränsad. Men fjällturismen under vintersäsongen är inte bara fokuserad kring skidåkning, 
utan även kring skoteråkning och hundspann vilka vi också träffade på. Dock träffade inte vi 
någon som på något sätt hindras i sina rörelsebehov. Självklart spelar stugornas och 
terrängens anpassning här en stor roll, och påverkar vilka som söker sig till dessa platser.  

5.7 Besöksfrekvens i fjällen 
Nästan hälften av alla tillfrågade besöker fjällen flera gånger per år. 27,5 % kom från norra 
Sverige och 6,1 % från övriga norden, vilket krasst kan kallas för närområdet. 34 % av dessa 
kom från södra Sverige. Ju längre avstånd desto längre restid och ofta dyrare resa, vilket 
också kostar pengar och mer tid i form av resdagar. Detta skulle kunna förklara varför 
majoriteten av de tillfrågade hade högre utbildning, som i sin tur ger högre lön, vilket 
möjliggör att ha råd med långa resor, att ta ut semester, att betala för övernattning i 
fjällstugor samt att tillgodose sig med den utrustning som krävs. Den största gruppen när det 
gäller hur ofta de tillfrågade besöker fjällen relaterat till utbildning är de som har 
eftergymnasial utbildning och besöker fjällen flera gånger per år. Denna grupp motsvarar 
37,4 %. Den andra största gruppen de som har eftergymnasial utbildning och besöker fjällen 
en gång per år. Denna grupp motsvarar 31,9 %. Med högre utbildning kommer högre lön, 
vilket också skulle kunna vara en förklaring till varför andelen med eftergymnasial 
utbildning är så pass hög (SCB 2017d). Dock är detta inte en förklaring till varför det är fler 
personer som kommer från södra Sverige och andra delar av Europa, än de som är från norra 
Sverige som vistas på dessa platser. En möjlig anledning skulle kunna vara att de som 
kommer från Norr- och Västerbotten har andra ställen de är på, än turisttäta platser längs 
Kungsleden och i STFs fjällstugor. Jämförs besöksfrekvensen med könsidentitet visar det sig 
att det är större andel män än kvinnor som besöker fjällen flera gånger per år, och fler 
kvinnor än män som besöker fjällen en gång per år. Detta kan ha att göra med normer kring 
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könsroller (Sohl 2016), livsprioriteringar eller helt enkelt vara en slump. Jag vill understryka 
att alla resultat i rapporten endast är baserade på ett fåtal personer, vilket kanske är 
representabelt för alla som befinner sig i norrbottensfjällen på turskidor. 

6. Slutsats 
Resultaten från den här studien visar att de flesta som besöker fjällen kommer från södra 
Sverige och från Europa utanför Norden. Många av dessa besöker fjällen flera gånger per år. 
En majoritet av de tillfrågade känner sig också inkluderade i de målgrupper som de tycker att 
naturturismen fokuserar på, vilket är de med god ekonomi, är utbildade, som tillhör medel- 
eller överklass, och som redan introducerats i fjällmiljön. Icke-vita personer var några som 
enligt intervjupersonerna inte prioriterades av naturturismen, och bland intervjupersonerna 
var också icke-vita i extrem minoritet. Faktorer som påverkar intervjupersonernas val kring 
vad de väljer att göra för aktiviteter i fjällen är framför allt tursällskapet, men också ekonomi 
och gammal vana. När det gäller vad som gör att de tillfrågade väljer att inte göra vissa 
aktiviteter i fjällen är det också tursällskap som är den största faktorn, följt av okunskap, 
ekonomi och osäkerhet.  
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8. Bilaga 1 
Enkätstudie kring användandet av sociala medier och öppenheten inom fjällturismen  

Könsidentitet:       ▢ Kvinna       ▢ Man ▢ Icke-binär     ▢ Annat 
 
Ålder:  ▢ < 20     ▢ 21-30 ▢ 31-40 ▢ 41-50 ▢ 51-60         ▢ 61-70         ▢ 71-80 
 
Plats där enkäten fylls i: _______________________________ 
  
Fjällvana:       ▢ Första turen     ▢ Någon gång/år ▢Flera gånger/år               ▢Bor i fjällmiljö 
 
Född och uppvuxen i: ______________________ Nuvarande bostadsort:________________ 
Yrke: ____________________ 
Högsta avslutade utbildning:   ▢ Ingen  ▢ Grundskola          ▢ Gymnasium          ▢ Eftergymnasial 
 
1. Använder du dig av Sociala medier? (om nej, gå till fråga 13) 
▢ Ja, skriv vilka_____________________________________________     
▢ Nej (om nej gå till fråga 13) 
 
2. Hur ofta är du aktiv på sociala medier? 
▢ Varje dag              ▢ Varannan dag           ▢ Några gånger i veckan        ▢ Färre än en gång i veckan
                        
3. Blir du mer aktiv på sociala medier under/efter en semester? 
▢ Ja            ▢ Nej     ▢ Vet inte 
 
4. La du ut bilder/video eller texter om din förra fjälltur? 
▢ Ja             ▢ Nej            
 
5. Planerar du att lägga ut bilder/video eller texter från denna fjälltur? (om nej gå till fråga 7)  
▢ Ja             ▢ Nej          ▢ vet ej 
 
6. Planerar du aktivt under din färd vad du tänker lägga ut på sociala medier? (om nej gå till fråga 10) 
▢ Ja             ▢ Nej           ▢ Ibland 
 
7. Beskriv kort vad som påverkar hur du tar bilder, videos eller skriver texter? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___ 
 
8. Fick du kommentarer på din tidigare fjälltur? (besvara ej om du svarat nej på fråga 4) 
▢ Ja  ▢ Nej 

9. Om ja, beskriv övergripande hur kommentarerna såg ut i ditt kommentarsfält 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__ 

10. Får din aktivitet på sociala medier andra människor i din omgivning att söka sig till fjällvärlden? 
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▢ Ja        ▢ Nej          ▢ Vet inte 

Kommentar:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
___ 
 

11. Har du sponsring via något av dina sociala medier?  

▢ Ja    ▢ Nej 
 

12. Är sponsring något du tänker att du skulle kunna få i framtiden? 

▢ Ja     ▢ Nej     ▢ Vet ej  
 

13. Vilken målgrupp anser du att fjäll- och friluftsturismen/branchen riktar sig till? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

14. Känner du att du är inräknad i den målgruppen? ▢ Ja ▢ Nej ▢ Vet inte 
 
Om nej, varför? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Annan kommentar: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__ 
 

15. Vad påverkar dina val kring vad du gör för aktiviteter i fjällen? 
 
▢ Ekonomi  ▢ Gammal vana  ▢ Social trygghet 
▢ Osäkerhet  ▢ Okunskap  ▢ Beror på vänner/tursällskap  
▢ Annat:___________ 
 
 
16. Vad påverkar dina val kring vad du inte gör för aktiviteter i fjällen? 
 
▢ Ekonomi  ▢ Gammal vana  ▢ Social trygghet 
▢ Osäkerhet  ▢ Okunskap  ▢ Beror på vänner/tursällskap  
▢ Annat:___________ 
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