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DAGAR PÅ FJÄLLET
Get Real ger vägledning för framtida planering.
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TACK SÅ MYCKET
Svenska Turistföreningen riktar ett stort tack till Ingemund Hägg som genom ett generöst
bidrag gjort projektet Get Real Summer 2014 möjligt och till Pelle Andersson som är
projektets idégivare.
TACK RIKTAS OCKSÅ TILL
Svenskt Friluftsliv som bidragit ekonomiskt.
SJ som bidragit med tågbiljetter.
Nordstedts förlag som bidragit med fjällkartor.
Stugvärdar och personal på fjällstationer för allt arbete och engagemang.
Alla piloter som bidragit med så mycket värdefull information.
PROJEKTGRUPP FÖR GET REALS GENOMFÖRANDE
Niklas Pärnerstedt, Fjällchef STF
Camilla Antonsson, Projektledare Pure Productions AB
Pelle Andersson, tidigare Fjällchef STF

PÅ STF:S HEMSIDA FINNS RAPPORTEN DIGITALT ATT LADDA NER.
http://www.svenskaturistforeningen.se/getreal
OMSLAG OCH I RAPPORT.
Bilder tagna av deltagare på Get Real Summer 2014
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STF SOM FJÄLLPIONJÄR
När Svenska Turistföreningen bildades 1885 fanns praktiskt taget inget som underlättade
för besökare i svensk fjällvärld. För att fjällen skulle kunna bli besöksmål krävdes
omfattande insatser – STF tog sig an uppdraget och påbörjade redan i slutet av 1800talet sin pionjärinsats.
Åtgärder vidtogs som gjorde det möjligt att besöka områden bortom farbar väg. Det handlade om
att ta fram färdbeskrivningar, framställa kartor, markera färdvägar, öppna roddleder och skapa
boendemöjligheter. Upplysningsverksamhet startades och har pågått sen dess. Ambitionen var då som
nu att få fler att uppleva fjällen - man påbörjade alltså tidigt arbetet med att skapa en fjällturism.
Tre år efter det att föreningen bildats byggdes den första övernattningshyddan vid Varveksälven i
Sulitelma. Under åren som följde tillkom flera hyddor och kåtor, leder markerades och båtar placerades
vid vattendrag och sjöar. Redan 1899 påbörjas en diskussion om en Kungsväg genom Lapplands fjällvärld.
Det dröjde sen in på 1920-talet innan den blev klar och fick namnet Kungsleden. STFs anordningar och
båttrafik längs stora Luleälv gjorde det möjligt att nå Stora Sjöfallet, Padjelanta och Sarek.
I Jämtlandsfjällen startade engagemanget med att STF tog fram de första kartorna över fjället, åren
1897–1903. Det blev sex blad. Föreningen byggde den första toppstugan på Åreskutan och den första
övernattningshyddan vid Sylarna uppfördes redan 1890. Föreningens engagemang för fjällturismen har
sen den första tiden fortsatt och ständigt ökat. Hyddor och kåtor har ersatts av stugor som på frekventa
platser blivit fjällstationer. De leder STF tidigt markerade har haft och har avgörande betydelse för fjällets
tillgänglighet. Det ledsystem föreningen skapade tog staten över ansvaret för 1977, det kallas idag ”det
statliga ledsystemet”.
Sammantaget kan sägas att STF:s pionjärroll i svensk fjällvärld har haft avgörande betydelse för
fjällvandrare sedan början av 1900-talet till dags dato. För mer än 100 år sedan lade STF grunden till det
som erbjuds dagens besökare. Get Real skall ses som ett led i strävandena att utveckla - att av ungdomar
få vägledning om hur man fortsatt skall ta sig an sin pionjärroll.
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SAMMANFATTNING
Sommaren 2014 skickade Svenska Turistföreningen 278 ungdomar till fjälls för att få deras
syn på åtgärder som kan vidtas för att fjällen skall bli en attraktiv reseanledning för fler
unga vuxna. Projektet kallades Get Real Summer 2014, ungdomarna var i åldern 17-25
år, kom från olika delar av landet och vandrade i fem till sex dagar med olika startdatum.
Vandringarna gick utmed markerad led mellan STF:s fjällanläggningar i Lappland och
Jämtland.
Drygt 2 300 ungdomar sökte till Get Real Summer 2014. En inledande enkät besvarades av 1 131personer.
375 ungdomar valdes ut med målsättning att 300 skulle delta, 278 deltog. Ca 50 procent killar och 50
procent tjejer. De uttagna fick resa, mat och logi mot att de enskilt utförde uppdrag och svarade på frågor.
Uppdragen, som handlade om utveckling, utfördes under fjällvandringen och frågorna besvarades genom
enkät vid hemkomst.
Efter 1 521 ”ungdomsdagar” på fjället finns nu denna rapport med nya idéer och synpunkter på dagens
utbud. Ett spännande och intressant underlag för hur fjällets aktörer bättre kan skapa förutsättningar och
verksamheter som tilltalar just unga vuxna.
Resultaten är både tydliga och anmärkningsvärda. Ungdomar ser på fjällvandring som ett äventyr i linje
med ”Back to nature” trenden. Man är tydlig med att det är det enkla och genuina man vill ha, nära
naturen och enkel logi. Ungdomar trivs i STF:s fjällstugor och ser boendet som en del av äventyret. Många
vill kombinera stugboende med att tälta.
Internetuppkoppling efterfrågas nästan inte alls. Mobiltelefonen vill man kunna ladda för att i första hand
använda den som kamera. Butik och tillgång till proviant vill man ha på alla fjällanläggningar. Ringa från
utvalda platser vill en del men långt ifrån alla.
Sommarlederna vill man ska vara bättre markerade och man vill ha bättre skyltning med tydliga
avståndsmarkeringar. Man efterlyser fler alpina ledsträckningar och stickleder till toppar och sevärdheter.
Det handlar därför i första hand inte om skick på leder, boendestandard, tillgänglig teknik eller servicenivå.
För att ungdomar skall välja en fjällvistelse framför en annan resa måste betydligt bättre och mer lättillgänglig
information finnas. Avgörande är också vad det kostar och hur lätt det är att boka. Om sommarfjället skall
attrahera fler unga måste priset på resa och vistelse sänkas betydligt och alla resans delar måste förenklas.
På fjället kan en rad åtgärder vidtas, men ”slaget” avgörs av att det inte är för krångligt och inte för dyrt. I
slutet av rapporten finns reflektion och förslag till framtida åtgärder.
Rapporten innehåller massor av spännande idéer – Läs den!
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GET REAL
För att få hjälp med underlag för hur framtida fjällplanering bör ske för att locka fler unga
besökare till fjällen genomförde Svenska Turistföreningen ett unikt projekt sommaren
2014 – Get Real. Cirka 300 testpiloter skickades till fjälls med uppdrag att komma med
synpunkter på hur fjället i väglöst land kan bli en ännu bättre reseanledning för ungdomar.
Get Real sökte svaret på hur fjället kan ”dukas” för att bättre attrahera unga vuxna.
I den här rapporten redogör vi för resultatet efter 1 521 ”ungdomsdagar” på sommarfjället. Deltagarna är
i åldrarna 17–25 år och kallades ”testpiloter”, i rapporten oftast bara ”piloter”. Det exakta antalet piloter
som deltog och fjällvandrade var 278.
SYFTE
Fjällets aktörer skall ges bättre kunskap om hur en ung målgrupp vill ha sommarfjället ”dukat” för att bli
en starkare reseanledning och locka fler unga.
BAKGRUND
STFs pionjärroll i svensk fjällvärld har haft avgörande betydelse för fjällvandrare sedan början av
1900-talet till dags dato. För mer än 100 år sedan lade STF grunden till det som erbjuds dagens besökare.
Get Real skall ses som ett led i strävan att utveckla - att av unga vuxna få vägledning om hur man fortsatt
skall ta sig an sin pionjärroll.
Fjällen som reseanledning har på senare år genomgått stora förändringar i destinationer som Sälen,
Funäsfjällen, Vemdalen, Åre och Hemavan med flera. STF:s fjällstationer, framförallt de vid väg, har
också utvecklats och efterhand anpassats till tidens krav. Den verksamhet som finns i väglöst land har
däremot inte förändrats nämnvärt. De statliga lederna (ca 550 mil) går i huvudsak där STF en gång
skapade dem, oftast kortaste vägen mellan övernattningsplatser. Den fastställda ledstandard som finns
gör att allt blivit lika i alla fjällområden. Det gäller förutom markerade leder även rastskydd, skyltning
med mera. Många av STF:s övernattningsstugor ser idag i stort sett likadana ut som när de skapades och
några nya fjällstugeplatser har inte tillkommit. Vidare saknas bra förutsättningar att utveckla arrangemang
kring andra aktiviteter än vandring och skidåkning. (Get Real omfattade inte vinteraktiviteter.)
Markerade leder, rastskydd, informationsskyltar och STF:s övernattningsplatser utgör ett slags
standardiserat ”stomsystem” som skall nyttjas av alla besökare oavsett om de vandrar, åker skidor, skoter,
cyklar eller vill löpa. Get Real skapades för att utmana det etablerade och låta ungdomar pröva utbudet
på fjället, och om de ville, peka på alternativa sätt att planera. En tidig projektidé var att försöka få svaret
på hur en ”Ungdomens Kungsled” skulle kunna dras och utrustas. Get Reals ambition var när projektet
startade att få fram planeringsunderlag för ett ungdomligt perspektiv på verksamheter i sommarfjällen.
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METOD
Testpiloter skickas till fjälls och vandrar utmed markerad led. Under vandringen genomförs tre uppdrag
där piloterna uppmanas komma med synpunkter och förslag för att fjällutbudet bättre skall svara mot
ungas önskemål och förväntningar. Genom kreativitet och efter förmåga lämnar de idéer och förslag.
Datainsamling kompletteras med tre digitala enkätundersökningar som besvaras individuellt. Den första
skickas till alla som anmält sig, de två andra till de som deltar och genomför uppdrag och fjällvandring.
AVGRÄNSNINGAR
Deltagare är ungdomar 17-25 år. Undersökningen avser enbart sommarfjällutbudet och pågår under
perioden 30 juni-26 juli. Vandringarna genomförs på bestämda ledsträckningar, i Jämtland mellan
Storulvån och Vålådalen under fem dagar, i Lappland mellan Nikkaluokta och Vakkotavare under sex
dagar. Piloterna tilldelas en av sträckningarna. Övernattning sker i STF:s fjällstugor och fjällstationer
som obokade gäster. Ingen fjällerfarenhet krävs. Vandringarna genomförs utan färdledare eller guide.
Deltagarna träffas där vandringen startar. Ingen får vandra ensam.
Piloterna fotograferade mycket under sin fjällvandring och i rapporten visas bilder från piloters
fjällvandringar.

Bild 1: Foto: pilot Hanna Fors

Bild 2: Foto: pilot Karin Sandin
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GET REALS GENOMFÖRANDE
STF SÖKER TESTPILOTER TILL GET REAL
Rekryteringen av testpiloter påbörjades sensommaren 2013 och avslutades i november samma år. För
att anmäla sig krävdes inga tidigare erfarenheter av sommarfjället. Inbjudan till Get Real exponerades
i stora och medelstora städer, på universitet och folkhögskolor med friluftsinriktning och på STF:s
större vandrarhem och fjällstationer. En del artiklar om projektet fanns i frilufts- och resetidningar.
Anmälningsförfarandet var ett enkelt sms, 2 300 anmälde sig.

TESTPILOT
I FJÄLLEN?

TESTPILOT
I FJÄLLEN?

TESTPILOT
I FJÄLLEN?

GETREAL SUMMER2014 till 71120

GETREAL SUMMER2014 till 71120

GETREAL SUMMER2014 till 71120

Smsa:

Smsa:

För dig mellan 17-25 år.

Affischer STF_final_klas.indd 1

Smsa:

För dig mellan 17-25 år.

2013-07-17 12:36

För dig mellan 17-25 år.

Affischer STF_final_klas.indd 5

2013-07-17 12:37

Affischer STF_final_klas.indd 3

2013-07-17 12:36

Bild 3: Affischer under rekryteringskampanj

TESTPILOTER VÄLJS UT OCH FÖRBEREDS
375 testpiloter antogs, 50 procent tjejer och 50 procent killar (slutligen deltog 278). God geografisk
spridning eftersträvades. Med de uttagna piloterna hölls kontakt genom mail och sms. Piloterna
tilldelades en vandringsträcka i Jämtland eller Lappland. De fick själva välja tidpunkt mellan 30 juni-26
juli. Biljettbokning skötte piloterna själva. En säkerhetspolicy fanns som piloterna fick godkänna innan
vandringen påbörjades (till exempel tilläts ingen vandra ensam). Enkla utrustningsråd gavs och piloterna
uppmanades läsa baksidesinformationen på fjällkartan. Någon ytterligare detaljerad information gavs
inte. En egen Facebook grupp öppnades där piloterna kommunicerade, sökte kontakt och tipsade
varandra inför vandringen.
FJÄLLEN T & R MED TÅG
Piloterna åkte tåg med SJ och tillhörande bussresa för att komma till sin startplats. I många fall möttes
piloter på SJs nattåg och kunde redan då påbörja sin ”Get Real-resa” tillsammans.
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UT PÅ FJÄLLET
Vid vandringens start checkade piloterna in genom att bekräfta ett sms som de fick till sin mobiltelefon
på sin startdag. Incheckningen kontrollerades av projektledaren som hade jour hela tidsperioden för
fjällturerna.
VID STARTEN HÄMTADE PILOTERNA ETT VÄLKOMSTKUVERT SOM INNEHÖLL;

• Ett välkomstbrev
• Logikuponger
• Proviantkuponger
• Get Real-pin
• Fjällkarta
• Foldern Renens Rike

Bild 4: Välkomstkuvert

Foldern, ”Renens Rike” gav information om den betesro som krävs och om hänsynsregler som
besökare måste respektera. Piloterna uppmanades förutom att använda fjällkartan även att läsa
baksidesinformationen för att ta del av relevant fakta för just det fjällområde de skulle fjällvandra i.
Get Real-pin fick samtliga piloter för att visa att de var uttagna piloter och tillhörde projektet Get Real.
Det var valfritt att sätta sin pin på ryggsäck, jacka eller annan plats. Logikupongerna användes som
betalning för övernattning, signerades och skrevs datum på. Proviantkuponger, till ett värde av 200
kr per dag, användes som betalning vid köp av proviant och sjukvårdsprodukter på fjällstationers och
fjällstugors butiker. De signerades och skrevs datum på vid betalning.
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131 PILOTER VANDRAR SEX DAGAR I LAPPLAND

I Lappland gick vandringen mellan Nikkaluokta och Vakkotavare där cirka hälften av piloterna startade
i Vakkotavare. Mellan Singi och Vakkotavare går sträckningen utmed Kungsleden. Utöver den tid som
normalt behövs för att vandra sträckan hade piloterna en dag extra som kunde nyttjas fritt.

Bild 5: Piloternas vandringssträcka i Lappland
147 PILOTER VANDRAR FEM DAGAR I JÄMTLAND

I Jämtland gick vandringen mellan Storulvån och Vålådalen som bland annat sträcker sig i delar av
Jämtlands Triangeln. 15 piloter startade i Vålådalen. Utöver den tid som normalt behövs för att vandra
sträckan hade piloterna en dag extra som kunde användas fritt.

Bild 6: Piloternas vandringssträcka i Jämtland

10

VI SAMLAR INFORMATIONEN
Underlaget för data utgörs av:
• Tre digitala enkätundersökningar som besvarades individuellt och skickades ut vid tre olika tillfällen
• Resultatet av de tre uppdrag piloterna genomförde under sin vandring på fjället.
Den första enkäten skickades till de 2 300 som anmält sitt intresse för att delta. Enkäten bestod av
övergripande frågor om den anmäldes tidigare erfarenheter och fjällkunskaper. (Enkätsvaren användes
inte som underlag i uttagningsprocessen.) Den andra enkäten skickades till de 278 piloter som deltagit.
Den skickades efter avslutad vandring när piloten återvänt till sin hemmiljö. Enkäten hade både
frågeställningar med flervals- och fritextsvar och var mer djupgående än den första enkäten. Den tredje
och sista enkäten var en fördjupning på uppdraget att ”Rusta en fjällstuga” med syftet att få tydligare
prioriteringar av alla de förslag som framkommit.
Under sin fjällvandring genomförde piloterna tre uppdrag:
• Att utrusta en fjälled.
• Att utrusta ett fjällområde.
• Att utrusta en fjällstuga.
Uppdragsbeskrivningarna fanns på tryckta ark och delades ut av stugvärdar och STF-anställda på de
anläggningar uppdragen genomfördes. Uppdragen utfördes genom att fylla i, besvara, markera och
skriva egen fritext.
TACK SKICKAS TILL TESTPILOT
När piloterna slutfört sin fjällvandring och besvarat den sista enkäten var uppdraget som pilot avslutat.
De fick då ett tackmail med en förfrågan/uppmaning att skicka bilder som visade hur de mindes sin
fjällvandring med Get Real. På rapportens omslag har vi använt några av dem.
RAPPORT OCH SAMMANSTÄLLNING
Allt material samlades in från uppdragen och de två sista enkäterna. Underlaget sammanställdes,
granskades och analyserades för att resultera i denna rapport. På STF:s hemsida finns rapporten digitalt
att ladda ner.
http://www.svenskaturistforeningen.se/getrealrapport

Bild 7: Foto: pilot Louise Ullerhed

Bild 8: Foto: pilot Simon Probert
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RESULTAT
DATAINSAMLING
I detta kapitel redovisas resultatet från tre uppdrag som utförts under piloternas fjällvandring, samt en
djupgående enkätundersökning som utförts efter piloternas hemkomst. I slutet av kapitlet presenteras
data från den enkätundersökning som skickats till samtliga ungdomar som anmält sitt intresse till Get
Real Summer 2014. Den besvarades av 1 131 ungdomar och ligger inte i huvudsak till grund för studiens
slutsats, men redovisas här då den har relevans för projektet i sin helhet.
UPPDRAG 1 - UTRUSTA UNGDOMENS FJÄLLED
Uppdraget genomfördes i fjällstugorna Teusajaure, Stensdalen och på Kebnekaise fjällstation.
Efter sammanställning av symboler och fritext återges resultatet under fem rubriker; Information &
ledsträckning, Boende, Service, Aktiviteter och Ledens namn.

UPPDRAGET FÖR TESTPILOTEN VAR:

”En sju mil lång sommarvandringsled sträcker sig genom fjällandskapet. Ditt uppdrag är att utrusta leden och
gärna dess närområde på ett sådant sätt att den skulle kunna kallas ”Ungdomens fjälled”. Men kanske har
du ett bättre namn?
Leden - och gärna dess omgivningar - skall alltså utrustas för att i första hand locka ungdomar i din ålder! Till
hjälp har du ett antal symboler. Ringa in max 12 st som du vill ska finnas med! På de tomma raderna skriver
du det du inte hittar bland symbolerna, tillägg kan du göra hur många du vill.

UPPDRAG 1 UTRUSTA UNGDOMENS FJÄLLED!
En sju mil lång sommarvandringsled sträcker sej genom
fjällandskapet. Ditt uppdrag är att utrusta leden och gärna
dess närområde på ett sådant sätt att den skulle kunna
kallas ”Ungdomens fjälled”. Men kanske har du ett bättre
namn?
Leden - och gärna dess omgivningar - skall alltså utrustas för
att i första hand locka ungdomar i din ålder! Till hjälp har du ett
antal symboler. Ringa in max 12 st som du vill ska finnas med! På
de tomma raderna skriver du det du inte hittar bland symbolerna,
tillägg kan du göra hur många du vill.
När du är klar med ditt ark fotograferar du det med din mobil och
skickar som MMS till 72 120. Skriv: UPPDRAG för- och efternamn
+ nummer på uppdraget.
Till exempel: UPPDRAG maria johansson nr1.
Lämna sedan arket till stugvärden eller i receptionen!

JAG FÖRESLÅR FÖLJANDE NAMN PÅ LEDEN:
HÖGALPIN STRÄCKNING

LÄTT-VANDRAD STRÄCKNING

ARRANGERADE AKTIVITETER

AVSTÅNDSKYLTAR

VÄGVISNINGSSKYLTAR

MOBILMÖJLIGHETER

MTB-CYKEL

TÄLTPLATSER

STICKLEDER TILL FJÄLLTOPPAR

RASTSKYDD

INFORMATIONSTAVLOR

RESTAURANG

PROVIANTFÖRSÄLJNING

INTERNETUPPKOPPLING

BASTU

GRILLPLATSER

FISKE

FJÄLLSTATION

ÖVERNATTNINGSSTUGOR

ÖVERNATTNING I KÅTA

HYRA FJÄLLUTRUSTNING

För- och efternamn: _______________________________________
Jag vandrar i Jämtland:
Jag vandrar i Lappland:
STF förbehåller sig rätten att fritt använda Get Real piloters idéer i sin fjällverksamhet.

Bild 9: Uppdrag 1, Utrusta ungdomens fjälled!
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INFORMATION OCH LEDSTRÄCKNING

Det tydligaste resultatet är att man efterfrågar en led som är tydligt markerad med bra skyltning, vägvisning
och avståndsmarkeringar. Exempelvis 7 km kvar till rastskydd/hjälptelefon/övernattningsstuga. 81
procent önskar vägvisningsskyltar och 76 procent efterfrågar avståndsmarkeringar. Hela 61 procent vill att
det ska finnas stickleder till närliggande toppar och annat sevärt. Man vill att inslag av högalpin sträckning
skall finnas som alternativ färdväg på någon delsträcka, alltså att det finns ett högalpint vägval för någon
etapp. Utmed leden ska det finnas rastskydd som ger möjlighet till etappmål och samlingsplatser. Enkla
anordningar där man under tak kan byta om, laga mat och få skydd mot regn efterfrågas. Framkommer
också önskemål om kompletterande skyltning som uppmärksammar toppars namn, vattenfall eller annat
som man utan skyltning inte skulle upptäcka eller få kunskap om. Även informationstavlor som beskriver
området, naturen, djurliv, rennäring och fiskeinformation vill man skall finnas.
BOENDE

Längs leden vill majoriteten ha fjällstugor för övernattning. Betydligt färre efterfrågar fjällstationer med
fullservicekoncept. Leden ska ha valmöjligheter för olika boendeformer. Det gäller också tält som ska
finnas i kombination med stugboende. På något ställe önskas boende i kåta.
SERVICE

På övernattningsplatserna ska det finnas proviantförsäljning och bastu. Restaurang med serverad mat
efterfrågas av få. Där vandringsleden börjar ska fjällstuga/fjällstation vara extra utrustad med service
och information om vandringsleden, butikssortiment, hyra och återlämning av utrustning med mera.
Internetuppkoppling behöver inte finnas. Man vill kunna ladda telefonen på några platser för att kunna
använda den som kamera, anteckningsverktyg, klocka och alarmfunktion. Möjlighet att ringa ska finnas
på ett fåtal angivna platser längs vandringsleden – ”callcenter”.
AKTIVITETER

Utmed leden vill man att det på vissa ställen erbjuds arrangerade aktiviteter. Det handlar om såväl
arrangerade turer som korta informationer/kurser vid övernattningsplatserna. Det ska också finnas
mera att göra än idag på övernattningsplatserna. Man efterfrågar exempelvis sällskapsspel, grillplatser,
bollar, fotbollsmål, darttavla, hängmatta och Yatzy-turneringar. Utmed leden vill några att det ska finnas
punkter för STF geocatching. Från övernattningsplatserna vill man ha markerad led till någon topp eller
sevärdhet och en slinga för promenad eller löptur.
LEDENS NAMN

Många vill ge en eventuell fjälled ett namn som förknippas med, eller har koppling till, namnet Kungsleden
(som man troligen förknippar med kungen - reds an). Man föreslår Drottning-leden, Estelleleden,
Prinsessleden. Många tycker att leden skall heta Get Real, någon tycker Getout. Några tycker att den skall
döpas efter den person som gjorde Get Real möjligt - Ingemund Hägg. Andra förslag; Adventure trail,
Föryngringsleden, Sjumilaklivet, Natursköna steg. Någon anspelar på Kungsleden och föreslår Ungsleden.
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När det gäller uppdraget att utrusta ungdomens fjälled visar diagrammet nedan vilka faktorer som
piloterna tyckte var viktiga.
100%
90%
80%
70%
60%
50%

91%

40%

87%

80%

76%

76%
64%

30%

61%

58%

55%

53%

53%

51%

20%

50%

50%

44%

42%

39%

37%

34%

10%

16%

11%

0%
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Restaurang

Bild 13: Foto: pilot Elsa Deckner

Internetuppkoppling

Bild 12: Foto: pilot Frida Sömskar

Övernattning kåta

Bild 11: Foto: pilot Felix Magnusson

Arrangerade aktiviteter

Mobilmöjligheter

MTB Cykel

Lättvandrad sträckning

Hyra fjällutrustning

Fiske

Högalpin sträckning

Grillplatser

Infotavlor

Tältplatser

Rastskydd

Fjällstation

Stickleder till toppar

Bastu

Avståndsskyltar

Vägvisningsskyltar

Övernattningsstugor

Proviantförsäljning

Bild 10: Foto: pilot Frida Sömskar

UPPDRAG 2 - UTRUSTA UNGDOMENS FJÄLLOMRÅDE
Uppdraget genomfördes i fjällstugorna Teusajaure, Stensdalen och fjällstationerna Kebnekaise och
Sylarna. Här gavs möjligheten att med hjälp av ett antal ord lyfta fram det man önskade finnas/erhålla
i ett ungdomens fjällområde och även vad man inte efterfrågar. I sammanställningen av resultatet
har fokus varit att identifiera de delar som utmärker sig tydligast. Det finns en tydlig korrelation till
uppdraget om att ”Utrusta en fjälled” där flera förslag återkommer och därmed stärker målbilden för
hur unga vuxna vill duka svensk fjällvärld för att bli en starkare reseanledning.

UPPDRAGET FÖR TESTPILOTEN VAR:

Ditt uppdrag är att utrusta ett fjällområde som är ungefär 2x2 mil med anordningar och aktiviteter som gör
det speciellt attraktivt för ungdomar i din ålder.
Här ser du många ord som beskriver sådant som ev. skulle kunna finnas. Med en grön överstrykningspenna
markerar du max 12 ord och sätter en topp-3 av de 12 orden som du vill ska fanns i ett fjällområde med
ambitionen att bli ett ”Ungdomens fjällcentrum”. Skriv gärna till egna förslag om du vill. Med en rosa
överstrykningspenna stryker du över de 5 ord du absolut inte vill skall finnas.

UPPDRAG 2 UTRUSTA UNGDOMENS FJÄLLOMRÅDE!
Ditt uppdrag är att utrusta ett fjällområde som är ungefär
2x2 mil med anordningar och aktiviteter som gör det
speciellt attraktivt för ungdomar i din ålder.
Här ser du många ord som beskriver sådant som ev. skulle
kunna finnas. Med en grön överstrykningspenna markerar du
max 12 ord och sätter en topp-3 av de 12 orden som du vill ska
fanns i ett fjällområde med ambitionen att bli ett ”Ungdomens
fjällcentrum”. Skriv gärna till egna förslag om du vill. Med en rosa
överstrykningspenna stryker du över de 5 ord du absolut inte vill
skall finnas.

• Övernattningsstugor enkelt logi

• Butik för proviant

• Övernattningsstugor med tvåbäddsrum

• Färskt bröd

• All övernattning samlat i ett ”centrum”

• Café

• Övernattning på flera platser

• Kurser med fjäll- natur- och friluftsinriktning

• Tältcamp

• Guidade vandringar

• Fjällstation

• Guidade cykelturer

• Mobilnät

• Klättringsmöjlighet

• Internetuppkoppling

• Klättringsinstruktörer

När du är klar med ditt ark fotograferar du det med din mobil och
skickar som MMS till 72 120. Skriv: UPPDRAG för- och efternamn
+ nummer på uppdraget.
Till exempel: UPPDRAG maria johansson nr2.
Lämna sedan arket till stugvärden eller i receptionen!

• Internetfritt

• Löptävling

• Mobilfritt

• Färdiga ”paket” med boende och

• MTB-Cykeluthyrning

aktiviteter

• Kunna hyra fjällutrustning

• Events

• Löpslingor

• Konserter

• MTB-Cykelleder

• Bastu

• Markerad vandringsled till några toppar

• Instrument att låna

• MTB-Cykelled till några toppar

• Hundlogi

• Orienteringskontroller

• Rastplats för hund

• Grillplatser

• Informationstavla

• Eldstäder

• Hinderbana

• Färdigställda samlingsplatser utomhus

• Rastskydd

• Tältkåtor för samvaro

• Vägvisare/skyltar med avstånd och

• Tältkåtor för logi

riktning

• Restaurang

• Helikoptertrafik

• Kiosk

• Utegym

För- och efternamn: _______________________________________
Jag vandrar i Jämtland:
Jag vandrar i Lappland:
STF förbehåller sig rätten att fritt använda Get Real piloters idéer i sin fjällverksamhet.

Bild 14: Uppdrag 2, Utrusta ungdomens fjällområde!

15

MINA TOPP-3:
Nr 1:
Nr 2:
Nr 3:

EGNA ALTERNATIV:

Bild 15: Foto: pilot Hanna Fors

Bild 16: Foto: pilot Camilla Steen

I samband med uppdrag två sökte vi bland annat svar på hur piloterna vill bo under sin sommarfjällvistelse.
Vi ville särskilja produkten: logi/boende från övriga alternativ och redovisar därför val av boende separat,
se diagram 1-2 nedan. Piloterna kunde välja mer än ett alternativ på diagram 1. Resultatet visade att över
hälften ville bo i övernattningsstugor med enkelt logi, tätt följt av fjällstation.
Diagram 1: Hur vill du bo under din fjällvistelse?

100%

50%
56%
24%

0%

29%

47%

Övernattningsstugor enkelt logi
Övernattningsstugor med tvåbäddssrum
Tältcamp
Fjällstation
Tältkåtor för logi

Diagram 2: När det gäller att bo på ett ställe eller bo på flera platser:

100%

50%

79%

0%

21%

Övernattning på flera platser
All övernattning samlat i ett ”centrum”

16

16%

Av det som efterfrågas i ett fjällområde kryssar samtliga för butik och nästan alla önskar bastu. En hög
andel vill ha tydlig vägvisning med avståndsmarkering och skyltning. Många vill ha markerad led till
toppar och nästan lika många efterfrågar klättringsmöjligheter. Ytterligare önskemål i serviceutbudet är
att många vill kunna hyra sin utrustning, i fritextsvar anges bland annat tält, cykel och kanot. Hälften
efterfrågar cykelled. En tredjedel tycker att det skall finnas rastskydd.
Diagram 3: Följande ska finnas i ett fjällområde enligt resultat uppdrag 2

100%

50%

100%

93%

82%

75%

68%

60%

0%
Butik för proviant
Bastu
Vägvisare/skyltar
Markerad vandringsled till toppar
Klättringsmöjlighet
Kunna hyra fjällutrustning

Av det som inte efterfrågas hamnar Internet överst, det efterfrågas knappt alls. Mobiltäckning efterfrågas
endast i mindre utsträckning. I fritextsvaren anges att man önskar att det finns mobil-täckning på särskilt
anvisade platser för alarm. Fler än hälften vill dock kunna ladda telefonen för att den används som
kamera, klocka och till anteckningar. Konserter vill man vara utan och detsamma gäller utegym och
löpartävlingar. Helikoptertrafik är också ett inslag de flesta kryssat nej för.
Diagram 4: Följande ska INTE finnas i ett fjällområde enligt resultat uppdrag 2

100%

50%

85%

74%

52%

0%
Internetuppkoppling
Konserter
Utegym
Helikoptertrafik
Löpartävling
All övernattning samlat i ett centrum
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37%

33%

30%

UPPDRAG 3 - UTRUSTA FJÄLLSTUGA
Uppdraget genomfördes i fjällstugorna Gåsen och Kaitumjaure. Uppdraget genomfördes med enbart
fritext och redovisas här med de rubriker som fanns. Rubrikerna var fem stycken; Service, Innemiljö,
Utemiljö, Aktiviteter och Annat.

UPPDRAGET FÖR TESTPILOTEN VAR:

Ströva omkring vid fjällstugan och dess omgivningar, granska boendestugor och andra byggnader som
är tillgängliga för gäster. Fundera på vad du skulle vilja skapa, behålla eller förändra! Ditt uppdrag är
att beskriva hur fjällstugan kan utformas för att speciellt ungdomar i din ålder skulle tycka att den är ett
kanonställe! Du gör det genom att skriva i rutorna! Tänk i stort och smått, ute och inne.
Tänk också på om du vill se verksamheter/aktiviteter som inte finns på plats idag. Vi vill veta vad du tycker
och tänker för att utrusta en fjällstuga som du vill ha den.

UPPDRAG 3 UTRUSTA FJÄLLSTUGA!
Ströva omkring vid fjällstugan och dess omgivningar,
granska boendestugor och andra byggnader som är
tillgängliga för gäster!
Fundera på vad du skulle vilja skapa, behålla eller förändra! Ditt
uppdrag är att beskriva hur fjällstugan kan utformas för att speciellt
ungdomar i din ålder skulle tycka att den är ett kanonställe! Du gör
det genom att skriva i rutorna! Tänk i stort och smått, ute och inne!
Tänk också på om du vill se verksamheter/aktiviteter som inte finns
på plats idag! Delge oss vad du tycker och tänker för att utrusta en
fjällstuga som du vill ha den!

INNE:

UTE:

AKTIVITETER:

ANNAT:

När du är klar med ditt ark fotograferar du det med din mobil och
skickar som MMS till 72 120. Skriv: UPPDRAG för- och efternamn
+ nummer på uppdraget.
Till exempel: UPPDRAG maria johansson nr3.
Lämna sedan arket till stugvärden eller i receptionen!

SERVICE:

För- och efternamn: _______________________________________
Jag vandrar i Jämtland:
Jag vandrar i Lappland:
STF förbehåller sig rätten att fritt använda Get Real piloters idéer i sin fjällverksamhet.

Bild 17: Uppdrag 3, Utrusta fjällstuga!

Piloterna framför massor av förbättringsåtgärder och vi väljer att redovisa stort som smått. Många åtgärder
är lätta att genomföra andra mera orealistiska. Troligen sammanfaller många av piloternas önskemål med
en äldre målgrupps, men lika troligt är att många av förslagen präglas av just den unga målgruppen.
De ideer och förslag som redovisas i kommande tre faktarutor är ett sammanställt utplock av det material
som kommit in. Dessa ideer ligger även delvis till grund för det åtgärdsprogram som föreslås längre fram
i rapporten, under rekommendationer.
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FÖRDJUPNINGSENKÄT UPPDRAG UTRUSTA FJÄLLSTUGA
På ”Uppdrag utrusta fjällstuga” kom så många förslag att vi i en extra enkät bad piloterna ange de tre
viktigaste i kategorierna: ”Service och annat vid fjällstuga” - ”Fjällstuga inne och ute” – ”Aktiviteter vid
fjällstuga”. Resultatet redovisas nedan.

KATEGORI 1: SERVICE OCH ANNAT VID FJÄLLSTUGA
1) Ungdomsveckor och ungdomspris 37 %
2) Var rädd om den enkla fjällkänslan 32 %
3) Infotavlor om nära fjäll och natur 30 %
3) Samlingsstuga för att umgås
30 %
4) Väderprognoser			
5) Infoguide under vandringen		
6) Använd ungdomar som stugvärdar
7) Frivilliga kvällsaktiviteter		
8) Ladda mobil			
9) Inspirerande bild och artiklar läsa
10) Hyra tält och lämna i nästa stuga
11) Att vara frånkopplad behövs
12) Webbsida med priser och aktiviteter
13) Mer glutenfritt & vegetariskt		
14) Fjällvandringar för studenter
15) Installera ingen el eller telemast
16) Butik i varje stuga		

19 %
19 %
16 %
16 %
15 %
15 %
15 %
13 %
12 %
11 %
11 %
9%
7%

17) Kåtor för billigare logi
19) Stugvärdar ha korta fjällturer
18) Mer ekologiskt i butiker		
20) Mängdrabatt övernattning		
21) Tält för billigare logi		
22) Tydligare info om regler		
23) Bli bättre på att förmedla hur bekväma
stugorna faktiskt är
24) Lättillgänglig säkerhetsinfo		
25) Paketera ett frukostpaket		
26) Bättre hemsida idag tusen flikar
27) Avdramatisera fjällvandring		
28) Samla checkpoints utmed leden
29) Menyförslag för matlagning med
butikens sortiment
30) Marknadsför vandring mer sportig
31) Samlingsplats för gemensam avfärd

7%
6%
7%
6%
6%
4%
4%

17) Fler fungerade dass
18) Skylta till bra utsiktsplatser		
19) Låna tofflor		
20) Måla så det ser fräschare ut
21) Gaslampa i alla rum		
22) Fler krokar			
23) Alcogel i köket			
24) Klocka på väggen		
25) Isolerade dörrar			
26) Gardiner i fönster		
27) Kaffemaskin			
28) Måla om stugor i trevligare färg
29) Flugsmällare i alla rum
30) En inglasad altan		
31) Termometrar ute, inne & bad

4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%

4%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%

KATERGORI 2: FJÄLLSTUGA INNE OCH UTE
1) Behåll den enkla charmen
50 %
2) Bastu				35 %
3) Instrument för utlån		
22 %
3) Solcellsuppvärmt vatten		
22 %
4) Soffor med kuddar att ”hänga” i
5) Grillplatser			
6) Små tipsskyltar utmed leden		
7) Bilbliotek, lämna & ta en bok		
8) Tydlig instruktion för gasspis		
9) Kryddhylla, alla får låna		
10) Fler myggfönster i rum		
11) Mer sjukvårdsgrejor		
12) Mörkläggningsgardiner		
13) Matlagning ute under tak		
14) Mer torkställ, även ute
15) Brygga vid bad			
16) Mera bord och stolar ute		

17 %
16 %
16 %
14 %
13 %
12 %
10 %
10 %
9%
9%
8%
6%
6%
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KATEGORI 3: AKTIVITETER VID FJÄLLSTUGA
1) Kanoter om stuga ligger vid sjö
2) Sällskapsspel			
3) Låna fiskespön			

40 %
36 %
29 %

4) Överlevnadskurs			
5) Badtunna			
6) Låna/hyra MTB			
7) Guidad tur till platser i närheten
8) Äventyrsbana			
9) Hängmatta			
10) Gemensam kvällsaktivitet m. stugvärd
11) Stjärmkikare			
12) Kubbspel			
13) Yoga med stugvärd		
14) Kort kurs om karta och kompass
15) Geocatchkontroller
16) Klättervägg			

26 %
25 %
19 %
16 %
14 %
13 %
12 %
11 %
10 %
9%
9%
7%
6%

17) Enkla turneringar på kvällarna
18) Fjällkock med stugvärd
19) Slakkline			
20) Fiskekurs		
21) Fotbollsmål /bollar		
22) Darttavla			
23) Frisbeegolf			

6%
5%
4%
3%
2%
2%
2%

Ett målande exempel på hur en pilot tagit sig an uppdraget och redovisat.
PILOTEN SOFIA SKRIVER;

”Många unga reser för att träffa nya människor och lära känna personer man aldrig annars skulle komma i
kontakt med. Gemensamma aktiviteter är därför väldigt bra. Det behöver inte vara stora evenemang utan det
räcker bra med en brasa att samlas runt för småprat.
När det gäller ungdomar är det viktigt att tänka på de oftast saknar erfarenhet inom fjällvandring men även
inom saker som regler och förväntningar på ungdomar som gäst i stugor och på fjället. I detta ingår även
frågor inom säkerhet.
Då är det väldigt viktigt med tydlighet och säkerhet. Återigen så saknar många den erfarenhet som ibland kan
behövas när man är ute och vandrar. Information och lite hjälp på traven är därför A och O för att få fler unga
att våga ta språnget och prova på utomhusaktiviteter. Det är också viktigt att leder är väl markerade och att
informationen kring säkerhet når ut.
Ett stort problem för de allra flesta ungdomar är pengar. Det är förmodligen den största, tillsammans med
okunskap, anledningen till att unga avstår fjällvandring. Det är dyrt med utrustning, resa, proviant etc. Om man
kunde hitta ett sätt att göra det billigare så vinner man många ungas hjärtan. Så länge som vandring ses som
en statusföreteelse där dyra märken som Fjällräven, Lundhags etc ses som norm kommer många unga att falla
ur för att de inte kan eller har råd att passa in i rollfiguren”.

Bild 18: Foto: pilot Hanna Fors

Bild 19: Foto: pilot Felix Magnusson
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Bild 20: Foto: pilot Amanda Sandberg

RESULTAT PÅ ENKÄT SKICKAD TILL UTTAGNA PILOTER
Enkäten skickades till de 278 piloter som deltagit i Get Real, det vill säga genomfört fjällvandringen. Den
skickades ut när piloterna var tillbaka i sin hemmamiljö. 253 svarade, av dessa var 52 procent tjejer och
48 procent killar. Enkäten skiljer sig från den första (som skickades till alla anmälda ungdomar innan
uttagningen) på så vis att den är mer fördjupad och har både flervals- och frisvar. Svaren bygger på nyss
gjorda erfarenheter under fjällvandringen. Enkäten bestod av fem rubriker; Person, Resa, Fjällvistelse,
Fjällstation/fjällstuga och Framtida fjällvistelse.
1. PERSON

Vi sökte svar på piloternas erfarenheter gällande svenska fjällen och deras personuppgifter som har
betydelse för rapporten.
Piloterna kom från olika delar av landet och inom parantes är den geografiska betydelsen för södra
Sverige (Götaland), mellersta Sverige (Svealand) och norra Sverige (Norrland).
Diagram 5: Bosatt

100%

50%
41%

44%

0%

15%

Södra Sverige
Mellersta Sverige
Norra Sverige
Diagram 6: Sysselsättning

100%

50%
62%
0%

30%

4%

4%

Studerar
Arbetar
Arbetssökande
Övrigt
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Diagram 7: Ålder

100%

50%

0%

8%

33%

30%

29%

Under 18
18-20
21-23
24-25
Diagram 8: Tidigare erfarenhet av svenska fjällen?

100%

50%
69%
31%

0%
Ja
Nej
2. RESA

Flervals-svar som redovisas i diagram, har skala 1-6, där 6 är mycket viktig och 1 är inte viktig.
Gällande resan till sommarfjällen sökte vi svar på vad som har störst betydelse vid val
av färdsätt. I frisvaren angavs ofta vikt av enkelhet vid resa och bokning.

Diagram 9: Tycker du att priset på resan är det viktigaste för dig vid val av färdsätt?

100%

50%
43%

33%
6

5%

17%
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5

4

3

2
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1

Diagram 10: Tycker du att miljöaspekten är det viktigaste för dig vid val av färdsätt?

100%

50%

0%

26%

33%
6

19%
5

4

11%
3
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2

7%
1

4%

3. FJÄLLVISTELSE

Flervals-svar som redovisas i diagram, har skala 1-6, där 6 är mycket bra och 1 är inte bra. Här
sökte vi svar på om piloterna kände sig trygga under sin fjälltur, förslag på lämpligt avstånd mellan
övernattningsplatserna, samt frågor om aktiviteter och skick på leder, broar och spänger med mera.
Skicket på leder, broar och spänger anses relativt gott. I frisvaren lyfter flera piloter fram att
sommarledsmarkeringen är dålig och att det saknas avståndsmarkering och informationstavlor utmed
lederna. De önskar också fler rastskydd/rastplatser.
”Sätt upp tavlor med tips och trix om olyckan skulle vara framme vid stugorna”. Testpilot; Sara
”Erbjud guidad tur för de som vill och information vid stora sjöar, broar och vadställen”. Testpilot; Carl

Diagram 11: Hur var kvaliten på markering och skyltning?
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Diagram 12: Att det fanns markerad led var viktigt för mig under vandringen
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Diagram 13: Jag tycker att skicket på lederna var bra (broar, spänger, rastplatser med mera.)
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Diagram 14: Hur långt tycker du är lämpligt avstånd mellan övernattningsplatserna på en fjälled?
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Diagram 15: Jag hade gärna cyklat istället om cykelled funnits

100%

50%

0%

9%

18%

11%
6

5

4

22%

16%
3

2

24%

1

Diagram 16: Jag springer gärna på leden under min fjällvistelse, det vill säga löpsemester/träning
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4. FJÄLLSTATION/FJÄLLSTUGA

Flervals-svar som redovisas i diagram, har skala 1-6, där 6 är mycket bra och 1 är inte bra. När det gällde
fjällstation och fjällstuga sökte vi svar på hur piloterna upplevde standarden på logi, butik, självhushållskök
och service. I frisvaren ville vi ha synpunkter på prissättningen och förslag till utveckling.
De flesta piloterna tycker stugorna är trivsamma, man uppskattar enkelheten och stugornas charm och
vill inte att de moderniseras. I frisvaren efterfrågar de dock fler sällskapsutrymmen och tycker att tyg och
mjuka attiraljer skulle skapa ännu mer trivsel.
”Jag tycker att fjällstugorna var mysiga, men kanske att man kunde utöka med fler grupprum, grillplatser och
utlåning av sällskapsspel.” Testpilot; Hanna
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Diagram 17: Jag tycker standarden var bra på fjällstugorna
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Diagram 18: Triveslutrymme i fjällstugorna var bra
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Diagram 19: Sovutrymme i fjällstugorna var bra
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Diagram 20: Du har bott i fjällstugor och fjällstation. Skulle du hellre velat bo i tält?

100%

50%
43%

50%

7%

0%
Nej
Ja, några nätter
Ja, hela tiden
Diagram 21: Jag tycker bemötandet och servicen från stugvärdarna var bra
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Diagram 22: Jag tycker utbudet i butikerna i fjällstugorna var bra
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På frågor som berör prissättning upplever testpiloterna att det är dyrt i fjällen. Förutom resa och
utrustning tycker man det är kostsamt att bo och äta på fjällstugor och fjällstationer. Piloterna gillar att
bo i fjällstuga och de ser den som en del av äventyret, däremot upplever de fjällstation som lite lyxigt och
framförallt dyrt att besöka. Vi ville veta vad testpiloterna ansåg var rimligt pris på logi. De anger 150 kr max 200 kr per natt i fjällstuga, på fjällstation ligger accepterad prisnivå på max 250 kr.
”Fjällstationer kan ibland vara lite dyra, självklart är det så för att standarden är bättre men det är inte alla som är
i behov av bättre standard.” Testpilot; Anders
”Något lägre priser för studenter tror jag skulle locka många. Utbudet i butiken var sådär, det fanns inte mycket
för de som var vegetarianer. (varken bönor, linser eller krossade tomater).” Testpilot; Frida
”Priset. Alldeles för dyrt. En arbetarklassmänniska hade INTE haft tillgång till detta äventyr med egna pengar.”
Testpilot; Anders
5. FRAMTIDENS FJÄLLVISTELSE

Flervals-svar som redovisas i diagram, har skala 1-6, där 6 är mycket viktig och 1 är inte viktig. Vi sökte
svar på vad som var viktigt och vad som påverkar deras val av att resa till sommarfjällen.
I frisvaren skriver de flesta att de saknar en tydlig webbportal och hemsida riktad direkt till ungdomar
som vill vandra i fjällen. Piloterna tycker det är krångligt att planera och boka en fjällresa. De är osäkra
på hur erfarna de själva egentligen är och de skulle vilja få enkla råd och tips på utrustning, fjällturer och
säkerhet. Piloterna vill också veta mer om vandringars svårighetsgrad, terrängtyper och ledalternativ.
”Ha en flik på STFs hemsida som heter ”Ny på fjället” med viktiga saker man bör tänka på och ha med” Testpilot;
Mattias
”Hjälp med förberedelser (kompletta packlistor, färdbeskrivningar, relevant info osv samlat på en hemsida)”
Testpilot; Sandra

På frågan om mobiltäckning är viktigt var svaren blandade. I frisvaren angav många att de ville kunna
ladda sin mobiltelefon för att använda kamera, kunna anteckna och se klocka.
”Det hade varit bra med möjlighet för mobilladdning, t.ex. ngt på solceller”. Testpilot; Carina
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Diagram 23: Hur viktigt är det att det finns mobiltäckning i fjällen?
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Diagram 24: Hur viktigt är det med trådlöst internet på fjällstugor?
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Diagram 25: Vill du i framtiden använda en fjällkarta som är:
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Diagram 26: Är det troligt att du kommer att göra fler fjällturer inom tre år?
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Diagram 27: Om du skulle vara fem dagar på fjället nästa sommar, skulle du då välja:
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50%
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18%
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10%

10%

Vandra mellan fjällstugor/stationer
Välja att bo i tält
Gå en fjällkurs där jag får lära mej mer om fjället
Löpa mellan fjällstugor/stationer
Cykla mellan fjällstugor/stationer
Gå en vandring med en fjällguide
Välja att bo hela tiden på en fjällstuga
Välja att bo hela tiden på en fjällstation

I frisvaren anger piloterna att det ska vara enkelt att planera och boka, gärna genom färdiga paketlösningar
men utan fjällguide. De vill klara sig på egen hand och gärna träffa nya kompisar under vandringen.
”Göra det mer tillgängligt med resor till fjällen. Nu är det för dyrt och krångligt för att många ska våga prova på.
Anordna ungdomsvandringar där man får träffa nya människor i samband med vandring.” Testpilot; Johan
”Ett sätt att locka fler ungdomar skulle kunna vara att ha ett liknande upplägg som Get Real, fast med skillnaden
att man betalar. Man betalar en rabatterad summa där kanske resa och boende ingår, och sedan får man komma
i kontakt med andra ungdomar som man ska gå tillsammans med. Jag tror nämligen att många lockades av det
här just med tanke på att träffa andra likasinnade människor.” Testpilot; Jimmy
”Ett färdigt GET REAL paket då mat och logi sköts med kuponger och man som ungdom betalar en avgift och
man blir ihopslussad med andra ungdomar som man inte känner.” Testpilot; Martin

Bild 21: Foto: pilot Amanda Sandberg

Bild 22: Foto: pilot David Westerlund
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Bild 23: Foto: pilot David Mäkikaltio

PRESS/MEDIA
Inför och även under de fyra sommarveckorna då piloterna var ute på fjället skrev lokal- och nationell
press frekvent om projektet Get Real. Sveriges Radios kanaler, P1, P3 och P4 gjorde intervjuer med
enskilda piloter, med piloter i grupp och med Get Reals projektledare. Flera regionala tv-stationer gjorde
inslag.

Bild 24: Utklipp media/press

Både press-, radio- och tv-journalister kom till fjället för intervjuer och fotografering på plats. I Jämtland
vandrade journalister vid två olika tillfällen ett par kilometer med en grupp piloter. Likaså följde en
radiojournalist i Lappland med fem testpiloter en bit på deras fjällvandring mot Kebnekaise Fjällstation.
Journalisten stannade i Nikkaluokta ett extra dygn för att ta emot nytillkomna piloter nästkommande
dag och därtill också intervjua Get Reals projektledare som var på väg ut på fjället. Det resulterade i sju
olika artiklar i dagspress, samt tre minuters långt inslag på SVT Nordnytt. Därtill sändes de inspelade
intervjuerna på 20-30 minuter i P1 och P3 vid två olika tillfällen.
På hemsidan, www.svenskaturistforeningen.se/getreal finns en förteckning av artiklar, publiceringar,
intervjuer och filmreportage som skett i samband med Get Real Summer 2014.
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RESULTAT PÅ ENKÄT SKICKAD TILL SAMTLIGA ANMÄLDA UNGDOMAR
Här redovisas resultatet på enkätundersökningen som skickades ut till 2 300 anmälda
ungdomar, detta innan uttagning gjorts till Get Real. Den här enkäten ligger, som
skrivits tidigare, inte i huvudsak till grund för studiens slutsats men redovisas här då
den har relevans för projektet i sin helhet.
Det var inte obligatoriskt att besvara enkäten och oavsett om de besvarade
enkäten eller ej var de kvar i uttagningen och hade möjlighet att bli en av de
375 uttagna piloterna.
1 131 besvarade enkäten som bestod av 15 övergripande frågeställningar.
Vi sökte svar på den anmälde ungdomens tidigare erfarenheter och
kunskaper kring fjällvandring i sommarfjällen, samt vad han/hon efterfrågar
inför en eventuell framtida fjällvistelse. Samtliga frågor hade angivna
svarsalternativ.
Av de svarande var 62 procent tjejer och 38 procent killar. Den
geografiska spridningen bland de totalt 2 300 anmälda ungdomarna till
Get Real var god. Se karta här intill. (Boendeort markerat i rött.)
Bild 25: Karta
Diagram 28: Ålder
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Diagram 29: Har du varit i svenska fjällen på sommaren tidigare?
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69%
0%

31%

Ja
Nej
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Diagram 30: Har du oftast varit i svenska fjällen på sommaren med:
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Familj
Kompisar
Skola/förening
Kurs/arrangemang
Diagram 31: Hur bodde du när du var i fjällen senast?
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Fjällstation
Hotell/stugby
Privat
Övernattningsstugor utmed markerad led
Diagram 32: Anser du dig ha god fjällvana?
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Nej
Diagram 33: Om du skulle genomföra en sommarvandring på fjället, vet du då vilken utrustning som är
lämpligt att ta med?
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16%
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Nej
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Diagram 34: Har du den utrustningen idag?

100%

50%

77%
23%

0%
Ja
Nej

Diagram 35: Behärskar du karta och kompass?
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50%

85%
15%

0%
Ja
Nej

Diagram 36: Om du skulle åka till svenska fjällen vet du då vart du skulle åka?

100%

50%
43%

57%

0%
Ja
Nej
Diagram 37: På vilket sätt vill du då göra din fjällvistelse?

100%

50%

79%

0%

15%

6%

Tillsammans med kompisar
Kurs och lära mig mer
På arrangemang med fjällguide
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Diagram 38: Om du skulle åka till fjällen kommande sommar skulle du då helst:

100%

50%
45%

45%

5%
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3%

2%

Vandra mellan olika övernattningsställen
Vandra och bo i tält
Vilja bo på ett ställe och göra dagsturer
Cykla
Annat
Diagram 39: Vilka sociala kanaler vill du använda för att få inspiration och fjällinformation?
(Fick välja max 2 alternativ)
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Hemsidor
Facebook
Instagram
Annat
Twitter
Flickr
Diagram 40: Vilken typ av information triggar ditt intresse för fjällen?
(Fick välja max 4 alternativ)
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Vänners berättelser
Berättelser
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Faktablad
Annonser
Annat
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25%

22%

14%

3%

Diagram 41: Vilket är det viktigaste beslutskriteriet när du väljer resealternativ?

100%

50%
58%
22%
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10%

10%

Priset
Hur använda restiden
Avgångs- och ankomsttider
Totala restiden
Diagram 42: Välj de fem ord som du mest förknippar med fjäll och med besök i fjällen.
(Följande 18 ord var angivna och möjliga att välja mellan)

100%

50%

87%

78%

76%

76%
30%

0%
Vandring
Äventyr
Storslagenhet
Vildmark
Utförsåkning
Toppturer
Tung ryggsäck
Skidåkning på tur
Särskild fjällutrustning krävs 14%
Fiske 12%
Annat 12%
Blomsterprakt 9%
Erfarenhet krävs 7%
Samer 5%
Risker 5%
Svårtillgänglighet 5%
Laviner 3%
Jobbigt 3%
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28%

18%

18%

14%

REFLEKTION
Resultatet utgörs i huvudsak av data som projektet erhållit från testpiloterna i form av
enkäter och ifyllda uppdrag från fjällvistelsen. Enkäterna ger främst svar på vad som är av
störst betydelse inför en fjällvistelse, uppdragen ger svar på hur ungdomar vill ha det när
de är på fjället, det vill säga hur de vill utrusta ett fjällområde, en fjälled och en fjällstuga.
Get Reals syfte var att ta reda på hur man dukar ett fjällområde för att skapa en starkare reseanledning
för unga vuxna. Av resultatet framgår tydligt att det är en kombination av hur fjället är dukat och hur
förberedelserna hemma kan göras. En förbättring av dukningen på fjället genererar trevligare miljö, ger
större trygghet utmed lederna, och skapar förutsättningar för flera aktiviteter. För att fler unga vuxna
skall resa till sommarfjällen måste dock informationen vara tydligare och mera lättillgänglig, prisnivån
sänkas och resans alla delar till fjällen förenklas.
TOPP 3 - FÖR UNGA VUXNA TILL FJÄLLS

Gällande de tre delarna som är viktigast för produkten fjällvandring för unga vuxna så är resultatet
enligt nedan. Därmed ett underlag för hur den fortsatta fjällservicen bör formas om man vill nå den unga
generationen.
1: Den genuina fjällkänslan
2: Skapa och kommunicera attraktiva ungdomspriser
3: Utveckla och förbättra informationstavlor, ledmarkeringar och skyltar.
1. DEN GENUINA FJÄLLKÄNSLAN

Ungas sätt att se på fjällvandring är att det är ett äventyr och generellt går i linje med den kända ”Back to
nature” trenden. Det ska vara enkel standard, utmanande och framför allt söker de närhet till naturen.
Det grundkoncept som idag finns för besökare i väglöst land uppskattas men kan och bör på olika sätt
utvecklas med bibehållen karaktär.
Det handlar också om att rikta kommunikation och information mot en ung målgrupp och att skapa en
attraktiv prisbild. Det framgår tydligt att det idag är för dyrt att resa till fjällen. För högt pris gäller såväl
själva resan som boende, restaurang och butikspriser i stugor och på fjällstationer. Accepterat pris för
boende i en fjällstuga anger piloterna är 150 – 200 kr. Det kan jämföras med dagens pris på Kungsleden,
350 kr för STF-medlem och 450 kr för den som inte är medlem. På fjällstation var man beredd att betala
250 kr som kan jämföras med dagens bäddpris 425 kr för medlem och 525 kr för den som inte är medlem.
Det handlar alltså om en radikal prissänkning på boendet.
2. SKAPA OCH KOMMUNICERA ATTRAKTIVA UNGDOMSPRISER

Det är därtill krångligt att planera och boka en fjällresa. Det finns för många okända inslag för den som vill
fjällvandra eller besöka fjället av annan anledning. Förenklat uttryckt ”Hur gör man?”.
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Man söker saklig och lättbegriplig information om hur det går till och vill ha goda råd för olika typer av
fjällvistelser. Information och inspiration om fjällen söks genom olika kanaler, främst via hemsidor på nätet,
följt av Facebook. Informationen skall inte vara fylld med skönmålande beskrivningar, det är fakta man
vill ha när man planerar, gärna med härliga bilder. Det som lockar ungdomar och får dem intresserade för
sommarfjället är i första hand just bilder. Här måste man skilja på när man vill trigga – skapa intresse och
längtan – och hur man informerar när planering ska påbörjats. Som sociala medier används idag kommer
det i stor utsträckning vara ungdomar själva som triggar varandra genom just bilder och berättelser. Desto
fler ungdomar i fjällen, desto fler skickade bilder – flera triggas och besökarna blir fler. Näst efter bilder
lockas de av att lyssna på vänners berättelser.
3. UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA INFORMATIONSTAVLOR, LEDMARKERINGAR OCH SKYLTAR

De unga vuxna anser att leder, broar och spänger generellt är i gott skick, dock brister sommarledsmarkering
och skyltning. Man efterfrågar tydligare och tätare skyltning och avståndsmarkeringar till naturliga
etappmål, man vill veta hur långt man har kvar. Troligen inspirerades deltagarna som vandrade i Lappland
av avståndsmarkeringarna på sträckan Nikkaluokta – Kebnekaise där man regelbundet får reda på hur
långt det är kvar till båten som går över Laktojaure.
De markerade lederna går idag oftast kortaste vägen mellan övernattningsställena. Ungdomar efterfrågar
mer spännande sträckningar och vill att det vid någon dagsetapp under en vandring skall finnas ett mer
högalpint alternativ. Man vill alltså kunna välja sträckning beroende på väder och erfarenhet. Vidare
efterfrågas markerade stickleder till närliggande toppar. Man vill utmed vandringsleden mötas av skyltar
som pekar mot topp och upplyser om namn, höjd, avstånd och beräknad tid fram och tillbaka. Storkläppen
1 340 möh, 5 km, 2 timmar fram och åter.
BOENDE

När unga besökare bor på fjället föredras enkelt logi. Man kombinerar gärna boende i fjällstuga med att
tälta. Detta beror dels på att ungdomar tycker det är dyrt att bo i fjällstuga, men också på att upplevelsen
av att tälta, känns mer genuin och närmare naturen. De ser enkelheten som en del av äventyret och även
som utmaning. Fjällstation upplevs däremot som lite lyxigt och framför allt dyrt. Man vill ha fjällkänslan
kvar med boende i fjällstuga, hämta vatten i bäcken, hugga ved och ha det utbud och den servicenivå
fjällstugorna erbjuder. Trots att man uppskattar stugboendet finns självklart mängder av förslag till
förbättring. Många handlar om att det skall finnas mera att göra under stugvistelsen. Sällskapsspel
och gemensamma aktiviteter efterfrågas liksom små ”bibliotek” där man kan hämta och lämna
böcker. Förslag finns också om förbättrad information om vad som förväntas av gästerna, till exempel
instruktioner för gasspis, städrutiner med mera. Förslagen handlar också om hur man med små detaljer
kan utrusta stugorna bättre myggfönster, dörrstopp, gardiner, klocka med mera nämns. När det gäller
utomhusmiljön vid fjällstugorna efterfrågas bättre och tydligare skyltning i närområdet, exempelvis till
badplats, dricksvatten, sopor, dass med mera. Här finns många ”hemmagjorda” skyltar som tillkommit
på plats med det material som funnits att tillgå. Leder för en kvällstur liksom till närliggande utflyktsmål
är också önskemål.
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SERVICE

Vid boendet finns också synpunkter på serviceutbudet. Butik med proviantförsäljning vill man ska
finnas i alla stugor och fjällstationer. Man vill kunna köpa proviant och vill inte bära mat under själva
vandringen. Sortimentet i butikerna skall vara mer ”ungdomligt” och utökat med ekologiska och
vegetariska alternativ. Bastu efterfrågas av en klar majoritet.
Service i form av internetuppkoppling på fjället avvisas helt av ungdomar. Majoriteten vill inte ha
fullständig mobiltäckning men vill kunna ringa på utvalda platser. Däremot vill man kunna ladda sin
mobil för att den bland annat används som kamera. Uppenbarligen tycker en ung generation det är
spännande att några dagar finnas utanför det uppkopplade informationssamhället. Detta är viktiga
signaler för hur den fortsatta servicen på fjället skall formas.
AKTIVITETER

Att cykla i fjällen efterfrågas av många och denna sommar bekräftas den efterfrågan då antalet MTB längs
led i fjällen ökat markant. Information om var det är lämpligt att cykla efterfrågas och förväntas finnas där
övrig fjällinformation idag hittas. Förslag som att skylta cykelled som man skyltar skoterled framkommer.
Man ser också att cykel och vandringsled bitvis kan ha gemensam sträckning. På samma sätt som man
skapat särskilda cykelleder i anslutning till de stora turistorterna i fjällen kan det skapas cykelleder i
väglöst land. Detta för att öka fjällets attraktion men också för att förebygga konflikter och markslitage.
Intresset för att klättra är också stort. Lämpliga klättringsmiljöer i närheten av boendeanläggningar
efterfrågas.
UTBILDNING/EDUTAINMENT

Något som uppskattas är stugvärdar som delger sin erfarenhet och kompetens och berättar om fjällområdet
de befinner sig i. Dagens unga är sociala, vill samtala, umgås och känna gemenskap, de vill lyssna och ta
in kunskap för att sen klara sig på egen hand. Detta är en del i trenden ”edutainment” där man gärna lär
sig på ett inspirerande sätt för att sedan själv utöva sina nya färdigheter. Många uttrycker att de vill lära
sig mer om fjäll och aktiviteter på fjället. Det handlar om olika typer av kurser och arrangemang.

Bild 26: Foto: pilot Felix Magnusson

Bild 27: Foto: pilot Hanna Fors
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Bild 28: Foto: pilot David Mäkikaltio

SLUTSATS
Get Real genomfördes för att ta reda på hur ungdomar i åldern 17–25 år vill ha sommarfjället
dukat för att bli en starkare reseanledning och locka fler. Vi väljer att summera några
viktiga delar för framtida planering hos fjällets olika aktörer.
Fjällvandring ser man som ett äventyr och det går helt i linje med den redan kända ”Back to nature”
trenden. Unga vuxna är tydliga med att det är det enkla och genuina man vill ha, nära naturen och
enkel logi med äkta fjällkänsla. Förutsättningarna för att få fler unga att besöka fjällen är att det finns
prisvärda alternativ då det idag är för dyrt att göra en fjällvistelse. Priset på resa och vistelse måste
därmed sänkas rejält. En utav de tydligaste delarna i resultatet från testpiloterna är också att man vill ha
tydligare och bättre information på fjället i form av förbättrad sommarledsmarkering, informationsskyltar
och avståndsskyltar. Dessa delar ser man som ett större behov av förändring än just skicket på leder,
boendestandard, tillgänglig teknik eller servicenivå.
Det är idag också alldeles för krångligt att planera och boka en fjällresa. Det finns för många okända
inslag för den som vill fjällvandra eller besöka fjället av annan anledning. Förenklat uttryckt saknas
någon form av ”Fjällen for dummies”. Man söker saklig och lättbegriplig information om hur det går till
och vill ha goda råd för olika typer av fjällvistelser. Information och inspiration om fjällen söks genom
olika kanaler, främst via hemsidor på nätet, följt av Facebook. Informationen skall inte vara fylld med
skönmålande beskrivningar, det är fakta man eftersöker.
Unga vuxna trivs i väglöst land och ser det enkla boendet som en del av äventyret. De har ändå väldigt
många idéer om förbättring som framkommer i undersökningen. Många vill kombinera stugboende
med att tälta. Att ta del av kompetens och utbildning i form av edutainment är andra viktiga delar som
efterfrågas i STF:s Fjällstugor. Förvånande är just att internetuppkoppling nästan inte alls efterfrågas.
Här är en del av äventyret att vara otillgänglig från omvärlden. Mobiltelefon vill man dock kunna ladda
för att i första hand användas för att ta bilder och video.
Även i fråga om fjällintresse gäller att tidigt grundlagda vanor påverkar val av aktiviteter senare i livet.
Sannolikheten är stor för att barn som får upplevelser i fjällmiljö återkommer som tonåringar och vuxna.
I ett längre perspektiv är en satsning på barnfamiljer således en satsning på ungdom.
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REKOMMENDATIONER
TILL FJÄLLETS AKTÖRER
Fatta beslut om att unga vuxna är en
prioriterad målgrupp.

Pröva alternativa högalpina och mer
spännande ledsträckningar.

Etablera samverkan mellan fjällets
aktörer, med fokus på målgrupp ungdom.

Pröva markerade stickleder till toppar
och sevärdheter.

Skapa och paketera med ungdomspriser.

Inventera klättringsmiljöer i närheten av
boendeanläggningar.

Skapa ett utvecklingsprogram för
fjällstugor.
Förbättra sommarledsmarkering och
förnya skyltsystem.
Förbättra information om fjällområden.

Undersök förutsättningarna för
cykelleder.
Utökad tältservice.
Pröva utbildningsinsatser i fjällstugor.

Bild 29: Foto: pilot Felix Magnusson
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