BARN I FJÄLLMILJÖ
GET REAL 2015
2 261 DAGAR PÅ FJÄLLET

”
”

Berätta om man får plocka blommor,
jag vill ge mamma en bukett.”

”

Vi var också på Legoland i sommar
men barnen pratar bara om att de
vill till fjällen igen.”

Barn fattar inte poängen med att
bara gå, det måste hända något
som motiverar.”

1

GET REAL
EN ARBETSMETOD I STF
BAKGRUND
Get Real skapades för att få en bestämd målgrupps synpunkter på utbudet i svensk fjällvärld.
Den metod Get Real tillämpar är att skicka målgruppen till de miljöer de ska vara med
och utveckla. Med stöd av målgruppens upplevelser och idéer på plats tar Get Real fram
planeringsunderlag. Förenklat kan sägas att Get Reals arbetsmetod är; Fråga först, planera och
åtgärda först därefter.
STFs ambition är att ge fjällets aktörer bra underlag för målgruppsanpassning av sina
verksamheter. Get Real startade 2014 med att cirka 300 ungdomar genomförde fjällvandringar
med uppdraget att ge ett ungdomligt perspektiv på den verksamhet som erbjuds och hur den
kan utvecklas. Resultatet ﬁnns i rapporten; 1521 dagar på fjället. 2015 tog Get Real sig an
ytterligare en målgrupp – familjer med barn i åldern 6–12 år. Projektet kallas Get Real Kids.

TACK SÅ MYCKET
Svenska Turistföreningen riktar stort tack till Ingemund Hägg som genom ett generöst bidrag
gjort Get Real Kids möjligt och till Pelle Andersson som är projektets idégivare.
TACK RIKTAS OCKSÅ TILL
Svenskt Friluftsliv som bidragit ekonomiskt.
Nordstedts förlag som bidragit med fjällkartor.
Stugvärdar och medarbetare på fjällstationer för arbete och engagemang.
Alla familjer som bidragit med ideér för framtiden.
ORGANISATION FÖR GET REAL KIDS
Niklas Winbom, STF Fjällchef och projektägare.
Hans Noren, STF.
Camilla Antonsson, Pure Productions AB.
Pelle Andersson, tidigare Fjällchef STF.
BILDER
Alla bilder är tagna av familjer som deltagit. På omslaget bild av familj Carlzon.
LÄS MER OM GET REAL PÅ
www.svenskaturistforeningen.se/getreal
Där ﬁnns också rapporten från Get Real ungdomsprojekt som genomfördes 2014.

GET REAL KIDS
STF vill ge fjällets aktörer bättre kunskap och vägledning om hur verksamheter i
fjällmiljö kan utvecklas och anpassas för barn.
Get Real ”Barn i fjällmiljö” presenterar synpunkter, ideér och förslag om hur barnverksamheter
kan utvecklas och barnkoncept skapas på fjällanläggningar och vandringsleder. Inledningsvis
beskrivs hur projektet genomförts. Där ﬁnns familjernas uppdrag och hur deras erfarenheter
togs in genom möten på fjället, enkät och uppföljande telefonsamtal. Familjernas ängslan inför
en fjällvistelse beskrivs under rubriken ”Den stora osäkerheten” – en osäkerhet fjällets aktörer
måste ta på större allvar.
Avsnittet ”Barnvänlig fjällanläggning” tar upp familjers erfarenheter av såväl inne- som
utemiljöer och den viktiga frågan om mat för barn. Där ﬁnns också förslag på aktiviteter för
de anläggningar som vill sätta barn mera i fokus. Allt i avsikt att såväl barn som föräldrar skall
trivas och vilja komma tillbaka.
Barn ser inte poängen med att bara gå. Under rubriken ”Barnvänlig vandringsled” beskrivs vad
som kan göras för att öka barns motivation. Fjällstugor är spännande miljöer för barn. Här är
det med små åtgärder lätt att göra barn mer delaktiga. Hur det kan göras ﬁnns under rubriken
”Barnvänlig fjällstugplats”.
Allt vi lärt och hört i möten med familjer leder fram till att vi på ett uppslag kan redovisa
projektets resultat i avsnittet ”Skapa barnkoncept”.
Att läsa ”Barn i fjällmiljö” är en bra start på att sätta större fokus på barn – en god investering
för framtiden.

Foto: Familj von Bommel

GENOMFÖRANDE
VARFÖR GET REAL KIDS?
STF ville genom Get Real Kids utmana det invanda och få vägledning till förbättring för att
utveckla barnverksamheter i fjällmiljö. Familjer skickades till fjällen för att bidra med erfarenheter
och ideér.
UPPDRAG
Familjernas uppdrag under fjällvistelsen var att uppleva, reﬂektera och använda fantasin. Och
att tänka tankar om alternativ, förbättring och komplement till dagens utbud. Vi ville helt enkelt
veta om man ser outnyttjade möjligheter att stimulera och motivera barn i fjällmiljö. I uppdraget
ingick också att berätta hur man upplever att ha med barn på fjället och på en fjällanläggning.
Vi var också nyﬁkna på barnens berättelser om vad som är roligt och motiverar dem.
Om något kan göras för att inspirera och underlätta förberedelserna för fjällvistelsen ville vi
såklart veta det också. Uppdraget handlade om såväl erfarenheter från förberedelser hemma
som om upplevelser i fjällmiljön.

Foto: Familj Hansen

MÅNGA VILLE VARA MED
På STFs hemsida och i upplevelsebrev sökte vi 100 familjer som ville delta. Ett kort pressmeddelande gav också god spridning åt möjligheten att anmäla sig. Ingen fjällerfarenhet krävdes.
2 600 familjer ville vara med. I 33 procent var någon i familjen medlem i STF. Slumpen tog fram
100 familjer som skickades till fjälls för att vara med och forma underlag för barnkoncept på
fjällanläggningar och vandringsleder. I drygt hälften av familjerna hade ingen tidigare varit till
fjällen sommartid. Totalt deltog 228 barn och 191 vuxna. Tillsammans tillbringade familjerna
2 261 dagar på fjället under perioden 29 juni – 17 juli.
FEM DESTINATIONER
Fyra fjällanläggningar med lite olika inriktning och en vandringsled med fjällstugor
valdes som destinationer. Familjerna skickades till den anläggning de valt
i sitt förstahands val vid anmälan.
• Grövelsjöns fjällstation Dalafjällen
– fem dagar
• Ramundbergets fjällgård Härjedalsfjällen

Abisko Turiststation
Nikkaluokta–Vakkotavare
Saltoluokta fjällstation

– fem dagar
• Saltoluokta/Akka/Vaisaluokta
Lapplandsfjällen – sex dagar
• Abisko Turiststation Lapplandsfjällen
– fem dagar
• Vandring Nikkaluokta – Vakkotavare
Lapplandsfjällen – sex dagar.
Fem familjer var på plats samtidigt.
De genomförde vistelserna på egen
hand utan någon ledare eller guide.

Ramundbergets fjällgård
Grövelsjön fjällstation

Familjer som besökte fjällstationer/
fjällhotell hade två eller tre barn i
åldern 6-9 år. Familjer som vandrade
skulle ha barn 10-12 år.
Innan resan till fjälls ﬁck familjerna
information om uppdraget och en
idébok att göra sina anteckningar i.
På anläggningarna ﬁck de ingen
särbehandling utan blandades med
övriga gäster och nyttjade dagarna
efter eget tycke.

Karta: Stig Söderlind

TRÄFF MED FAMILJERNA
Alla destinationer besöktes av Get Reals organisation (vi) som träffade drygt hälften av
familjerna på plats. Samtal fördes med barn och föräldrar. Redan då påbörjades insamlingen av
familjernas intryck och ideér om såväl barnverksamheter i fjällmiljön som om förberedelserna
som gjorts före avfärd. Det stod tidigt klart att barn trivs i fjällmiljön men också att mer kan och
bör göras för barn.
ENKÄT BESVARAS
Någon vecka efter det att familjerna kommit hem ﬁck de den
enkät vi tidigare informerat dem om skulle komma. Som stöd
er
hade familjerna sina anteckningar i den idébok de haft med sig under
dagarna på fjället. I enkäten fanns många möjliga frisvar som gav
familjerna möjlighet att föra fram sina ideér.
Där fanns också en uppmaning att fatta sig kort eftersom
varje enkät skulle följas upp med ett telefonsamtal där ideèr och
synpunkter kunde beskrivas ytterligare.
VI RINGER ALLA FAMILJER
Efter det att vi läst och reﬂekterat över familjens enkät ringde vi upp på överenskommen tid.
Vi kunde ställa frågor på det som framförts och familjerna ﬁck möjlighet att komplettera det
de tidigare sagt och skrivit. Inte sällan deltog hela familjen via en högtalartelefon. Vi ﬁck även
lyssna till barnens berättelser. Det gav energi och optimism.
Familjernas engagemang på plats i fjällen, med enkät och i telefonsamtal var påtaglig. Det fanns
hela tiden en stark vilja att hjälpa till och en glädje över att delta. Telefonsamtalen avslutades
ofta med ”Ring igen om ni tror vi kan hjälpa till – vill ni att vi skickar bilder?”
Efter möten med föräldrar och barn i fjällmiljön, uppföljning med enkäter och telefonsamtal är
vi övertygade om att vi hittat en arbetsmodell som gett resultat och som stimulerat deltagarna.
När resultatet nu presenteras har vi ”torrt på fötterna”. I följande del av ”Barn i fjällmiljö” visas
resultat och förslag på åtgärder.

DEN STORA OSÄKERHETEN
Det ﬁnns en påfallande osäkerhet inför en fjällresa. För den ovana familjen ﬁnns det väldigt
många frågetecken. Och det är inte lätt, för att inte säga omöjligt, att hitta genomtänkt
rådgivning för en familjesemester på en fjällanläggning.
Flera aktörer och exempelvis Fjällsäkerhetsrådet ger goda råd till fjällvandrare. De är dock
oftast riktade till den som skall ut i väglöst land och vandra mellan fjällstugor eller gå med tält.
Råden blir därför naturligt mer kravfyllda och skapar osäkerhet hos en familj som planerar en
fjällvistelse med boende på hotell eller fjällstation. Rådgivningen skiljer sällan på en fjällvistelse
och en fjällvandring. Samma råd till alla oavsett hur man tänker genomföra sitt besök i fjällen.
Möjligen kan någon rådgivare tro att den enkla typ av fjällvistelse en familj tänker genomföra
på en fjällanläggning inte kräver någon rådgivning. Alldeles fel – frågorna hopar sig!
I vår enkät ställdes frågan; ”Många familjer drömmer om att fjällvandra men av olika
anledningar blir det inte av. Vad tror ni är de främsta orsakerna till att man inte kommer iväg?”
Svaret var tydligt, det handlar om osäkerhet.
En återkommande fundering bland familjerna är; ”Kommer barnen tycka det är roligt?”
”Vandrar man hela tiden?”. Familjer är måna om att semestern skall bli lyckad och att åka till
fjällen ser många ovana som en riskfylld chansning. För att våga behöver trygghet skapas. Man
vill veta vad man ger sig in på och hur det fungerar. En viktig fråga man ställer sig; ”Finns
det andra barn i samma ålder när vi kommer dit?”. För de som aldrig varit till fjälls börjar
det redan med ”Vart skall vi åka?. Det ﬁnns ju fjäll från Sälen i söder till Abisko i norr”. Och
det ﬁnns gott om boendeanläggningar och vandringsleder längs hela fjällkedjan. ”Vad skiljer
anläggningarna åt när det gäller att ha barn med sig?”. Det ﬁnns även en osäkerhet om barn ens
är välkomna. En vanlig uppfattning tycks vara att det är mera avancerat desto längre norrut
man kommer.
En fråga som det också ﬁnns stor osäkerhet kring är vilken utrustning som behövs. Utbudet av
fjällutrustning är stort och det är lätt att få intrycket att man behöver skaffa mycket och att det
behövs en speciell fjällutrustning. På hemsidor ﬁnns en del rådgivning med utrustningslistor
men oftast är också de till för dem som skall fjällvandra på heldagsturer, gå mellan fjällstugor
eller göra tälttur. Utrustningsråd för en barnfamilj som tänkt sig vara i fjällmiljön runt ett
fjällhotell eller en fjällstation är inte lätt att hitta.
En fjällvistelse präglas naturligtvis också av vandring. Men hur långt går man lämpligen med
barn och vad klarar barn av med bibehållet humör på topp? Att inte veta oroar de ovana. Hur
bor man? Hur tar vi oss ut på fjället? Finns det skyltar för oss som inte kan läsa karta? Måste
man kunna använda karta och kompass? Finns det barnanpassad mat i restaurangen? Vad ﬁnns

att köpa i matväg på plats? Finns det lekplats och aktiviteter för barn?. Detta är några av alla de
frågor man gärna vill ha svar på.
Ytterligare ett hinder för barnfamiljer är kostnaden. Genomgående upplevs en fjällsemester
väldigt dyr. Det gäller såväl själva vistelsen som resan dit för de som kommer från mellersta och
södra Sverige.
Sammantaget kan sägas att de främsta orsakerna till att man inte kommer iväg handlar om
osäkerhet och att en fjällsemester, som rådgivningen är utformad, uppfattas som komplicerad
ansträngande och dyr. Fjällvistelser där man håller sig i närområdet och nyttjar anläggningens
faciliteter är för okända. Detta förstärktes tydligt i uppföljningssamtalen som gjordes med
familjerna, den stora osäkerheten – och okunskapen – var påfallande. Efter genomförd vistelse
kände sig familjerna dock mer trygga och någon uttrycker ”Hade vi vetat det vi vet nu hade vi
inte oroat oss, då hade vi åkt till fjälls för länge sen”.

UNDANRÖJ DEN STORA OSÄKERHET SOM FINNS
Röster från Get Reals familjer:

”Nu vet vi att en vistelse på en fjällstation är mycket mindre krävande och kravfylld än vad
rådgivningen ger sken av.”
”Ska barn få en rolig fjällupplevelse gäller det framförallt att skapa förutsättningar för att göra
föräldrar trygga och lugna.”
”Osäkerhet. Man har inte koll, vet inte vad som krävs, känns bökigt och jobbigt men egentligen
är det härligt och fantastiskt.”
”Vad gör man om man möter en björn?”
”Fjällfolk blir gärna väldigt entusiastiska, det skrämmer ovana.”
”Broschyrer och hemsidor är översvallade med beskrivningar av landskap och exotism, sällan
den saklighet man söker.”
”Vi frågade var vi skulle lämna färdmeddelande som vi läst om, men det visste de inte vad det var.”
”Det är en utmaning att bara komma på tanken att åka till fjälls med barn, det krävs mod att ge
sig iväg.”
”Vuxna tror inte att barn klarar av att fjällvandra, de ser inte det fantastiska mervärdet.”
”Det är dyrt och lite svårt att förstå varför det kostar så mycket.”
”Fjällvandra låter som en krånglig semester. Det är viktigt att man gör skillnad på en fjällvandring
(med frystorkad mat) och en fjällsemester på hotell där man skapar äventyr för barnen på dagarna.”
Fjällresan startar redan hemma. Där avgörs om man kommer iväg eller ej. Get Real Kids-familjer
har pekat på den stora osäkerhet som ﬁnns hos ovana och om svårigheten att få familjeanpassade
råd. Den rådgivning som ﬁnns riktar sig huvudsakligen till en vuxen målgrupp som skall
”långvandra”. Inte sällan innehåller den okända begrepp för en ovan familj som markerad led,
fjällstuga, rastskydd och så vidare. Avsändaren tar mycket som självklart. Destinationer och

anläggningars foldrar och hemsidor visar också ofta förföriskt vackra bilder och skriver lyriskt
om upplevelser och miljö. Men det är inte det man i första hand behöver veta. Det handlar om
mera konkret och saklig rådgivning. När man åker hemifrån skall man känna sig trygg med sitt
val.
Den anläggning som lockar barnfamiljer skall skapa trygghet redan i familjernas förberedelser.
Det sker genom genomtänkt målgruppsanpassad information som tar hänsyn till förstagångsbesökaren. Att veta att det samtidigt kommer andra familjer utgör en trygghet. Speciellt satta
barnveckor föreslås. De måste inte vara arrangerade med program, det viktiga är att man dessa
veckor tänker barn i allt man gör. För familjen är det en trygghet att veta att barnen kommer att
träffa andra barn.
Att låta familjer som tidigare varit på anläggningen berätta om förberedelser och själva vistelsen
är en god idé framförd av många Get Real Kids familjer. Det kan vara i form av resebrev på
hemsidor eller som You tube-ﬁlmer om olika företeelser som ingår i förberedelserna och om
själva vistelsen i fjällmiljön. Många Get Real familjer tar även upp kostnaden, både gällande
fjällvistelsen och resan. Kostnaden har en avgörande betydelse för om man kommer iväg till
fjällen eller ej.

Foto: Familj Nääs

BARNVÄNLIG
FJÄLLANLÄGGNING
INNEMILJÖER OCH BARNMATSEDEL
Den anläggning som avser marknadsföra sig som barnvänlig måste i all verksamhet också tänka
på barn. Det Get Real-familjerna upplevde (med något undantag) var att barn knappast varit
i fokus. Dock fanns oftast ett uppskattat traditionellt utrustat barn- eller lekrum. Redan vid
incheckning märks om man tänkt på barn – då når de upp till receptionsdisken och ser vad som
pågår. ”Äntligen framme efter lång resa, nu är det spännande för barnen”.
Det som tycks betyda mest och som verkar mest eftersatt är barnanpassad mat i restaurangerna
(undantag ﬁnns). Barnmeny saknades men man kunde fråga efter mat för barn. Dock var
variationen dålig. Vanligt var också att barnen inte nådde och själva kunde ta mat vid frukost,
salladsbord och buffé. På ﬂera anläggningar var middagarna långa sittningar, med tre rätter, som
gjorde barnen otåliga. En buffé som kan ätas i egen takt efterfrågades.
På informationstavlor saknades oftast information skriven för barn på ”barnspråk” och om det
fanns satt anslagen så högt att barnen inte såg dem. Det saknades också förslag om lämpliga
aktiviteter för barn, det vill säga sådant föräldrar kan göra själva med barnen (undantag fanns).
Oftast saknades också arrangerade barnaktiviteter. I uthyrningen var det begränsat utbud för
barn. Och butikernas begränsade matsortimentet gjorde det svårt att variera om man ville
använda självhushåll ﬂera dagar. Självhushåll uppskattades och användes av några för att det inte
fanns en varierad barnmatsedel i restaurangen.

ANGELÄGEN ÅTGÄRD
Tänk på barns trivsel i alla innemiljöer och låt barnen få se, nå upp till och ta del av det
föräldrar ser! Varierad barnmatsedel måste ﬁnnas.

UTOMHUSMILJÖER
Familjer som aldrig tidigare haft sina barn med i fjällen förvånades över hur lätt det var att
aktivera barnen. Miljön stimulerar barns upptäckariver och lek med andra barn. Det som väcker
leklust är till exempel stenar, krokiga träd, pinnar, vatten och snöﬂäckar.
Att äta matsäck ute eller i ett rastskydd beskrivs som roliga stunder som ger glada minnen. Att
göra eld, grilla korv och baka pinnbröd verkar alla barn tycka är spännande. Att laga lunch på
ett friluftskök och äta ur kåsa är roligare än att äta i matsalen. Och att kunna dricka vatten direkt
ur bäcken är toppen. ”Aldrig har våra barn druckit så mycket vatten och aldrig frågade de efter läsk”.

Foto: Familj Grettve

Många familjer pekar, trots att man upplevde miljön stimulerande, på en rad åtgärder som
ytterligare kan stimulera och motivera barnen. Det man efterlyser är i första hand enkla
naturliga verksamheter i anslutning till fjällanläggning där barnen klarar sig själva, en naturlig
samlingsplats. Familjerna är dock tydliga med att man inte vill hitta den typ av lekredskap
som ﬁnns hemma i parker, skola och på fritids. Man vill också lära sig mer om fjällvett och om
samernas verksamhet. Och om djur och blommor. Fiske intresserar många barn. Kortare leder
eller slingor med olika aktiviteter efterfrågas och skulle vara uppskattade inslag.

ANGELÄGEN ÅTGÄRD
Att med enkla medel skapa naturliga aktivitetsområden i direkt anslutning till boendet.
Erbjuda kortare vandringsleder/slingor med inslag som aktiverar och motiverar.

ALLA KAN BLI BÄTTRE
Självklart kan man välja på vilken barnvänlig nivå man vill ha anläggningen. Oaktat vad man
väljer är det en trovärdighetsfråga att det kommuniceras som verkligheten ser ut. Det bidrar till
att undanröja den osäkerhet ovana familjer har. Det är angeläget för alla, inte minst för barnen,
att de får positiva upplevelser av sina fjällbesök. De familjer som kommer ”rätt” och därmed
trivs grundlägger barnens fjällintresse. Trivs man inte kanske det blir enda gången.

Fjällhotell och fjällstationer kommer att ha barn som gäster utan att göra anspråk på att vara
barnvänliga. Alla bör då för barnens skull ha tillgodosett det mest grundläggande – något enkelt
lekområde ute och inne och att alltid ha en varierad barnmeny.
På den anläggning som vill vara med och grundlägga barns fjällintresse och kommunicera det
till besökarna ställs större krav. Man är inte barnvänlig bara man har en genomtänkt idé för att
skapa fjällintresse och ”fjälltrivsel” för barn. Man ska ha ett barnkoncept.
När anläggningen framställer sin verksamhet som barnvänlig och i sin information undanröjt
all den osäkerhet som en ovan familj normalt upplever blir man ett attraktivt val och ﬂer
barnfamiljer kommer som gäster. För familjer är det angeläget att det ﬁnns andra barn där
samtidigt. För att ”säkerställa” det bör man lämpligen välja ett antal veckor som man har extra
fokus på just barn. Det i sig skapar trygghet för dem som är på väg dit.

Foto: Familj Fougelberg
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De siffror som anges i anslutning till de framförda idéerna – 1, 2, 3 och så vidare återﬁnns
senare i avsnittet Skapa barnkoncept.

Anläggningar med en genomtänkt verksamhet för barn informerar sakligt:
1

Information som går att få redan hemma är en del av anläggningens barnkoncept.
Exempel på frågor familjer skall kunna hitta svaret på:
• Är anläggningen ett lämpligt resmål för barnfamiljer?
• Hur kan vi resa?
• Hur långt är det från tågstationen?
• Hur är transfern om vi ﬂyger?
• Kan man parkera bilen?
• Lämplig utrustning för vistelsen? För barn? För vuxna?
• Vilken utrustning kan vi hyra till barnen? Till vuxna?
• Finns det lämpliga aktiviteter för barn?
• Vad kan vi göra mer än att vandra?
• Finns det arrangemang för barn?
• Vad kostar det att delta?
• Finns det speciella lek-/aktivitetsområden ute? Lekrum inne?
• Finns det vandringsleder som passar för barn?
• Finns det slingor att vandra?
• Kan vi äta enstaka måltider?
• Måste måltider förbokas?
• Finns det en barnmeny varje dag?
• Serveras maten på bestämda klockslag?
• Finns det alternativ mat för allergiska barn?
• Finns det självhushåll?
• Finns det barnvänlig mat i butiken som går att variera?
• Kan vi beställa lunchpaket?
• Kan vi ta med hunden?
• Hur ser rummen ut? Vilka alternativ ﬁnns?
• Finns det fallskydd på våningssängarna?
• Finns det skumplastkuddar för dunallergiker?
• Finns det potta på rummet om vi väljer rum utan toalett?
• Finns det internet?
• Finns mobiltäckning?
• Kan man ﬁska?
• Vad ﬁnns att berätta om mygg? Säljer ni myggmedel?
• Hur bokar man och vad blir priset?

BARNVÄNLIG ANLÄGGNING

INOMHUSMILJÖN
Röster från Get Reals familjer:

”En favorit var den uppbyggda kartmodellen där barnen kunde trycka på knappar och en lampa
lyste. Snacka om kul att se platser de själva vandrat till.”
”Ställ en pall så barnen når upp till receptionen och skriv anslag som är till för barn.”
”Ordna biokvällar med barnﬁlm och popcorn, en given succé.”
”Barnens afterwalk vore kul.”
”Framförallt böcker om samer, djur, blommor, djurspår och annat från fjällmiljön.”
”En fjällmaskot som STF har på alla ställen vore kul för barnen.”
Anläggningar med en genomtänkt verksamhet för barn har tänkt på inomhusmiljön.
Exempel på åtgärder:
2

Uppmärksamma barn vid ankomst. Litet kit med exempelvis kåsa och lite information
skriven för barn.

3

Låt barnen nå upp till receptionsdisken och delta i den spännande incheckningen.
Små pallar!

4

Barnspel och barnpussel i sällskapsrum.

5

Barnböcker där det ﬁnns böcker. Framförallt böcker om samer, djur, blommor, djurspår
och annat från fjällmiljön.

6

Pyssel/lek/roligt rum gärna med udda lekredskap, om möjligt kopplade till miljön.

7

Varor i butiken som passar barn.

8

Att anslag och bilder som intresserar barn ﬁnns och sitter på lämplig höjd uppskattas.

9

Ordna grejer anpassade och lämpade för barn att kunna korttidshyra. Per timme/dag
(kanske ledsnar barnen och då passar korttidshyra).

10

På rummet ﬁnns krokar och hyllor som barn når.

11

Har rummet våningssängar ska det vara lätt att ta sej upp och ner och det måste ﬁnnas
fallskydd.

Foto: Familj von Bommel

Foto: Familj Ståhlberg

BARNVÄNLIG ANLÄGGNING

MAT TILL BARN
Röster från Get Reals familjer:

”Krångla inte till menyerna, barn orkar inte med långa sittningar med trerätters.”
”Barn vill ha mat de känner igen, servera vanlig mat.”
”Låt barn få maten först.”
”Servera buffé så vi kan äta i den takt vi själva vill.”
”Restaurangen borde ha ytterligare prissegment. Det blir för dyrt för en familj som det nu är.”
”Det kändes inte roligt att gå till restaurangen då vi visste att den var så dåligt anpassad till barn
med särskilda behov.”
Föräldrar tycker såklart det är viktigt att barn äter bra, inte minst när de är så aktiva som
under en fjällvistelse. Serveras trerätters vid bordet kan det lätt dra ut på tiden och barnen
blir då otåliga. Det blir en negativ upplevelse för hela familjen även om maten är god. Vid
trerätters servering skall familjen tillfrågas om man vill ha barnens mat direkt. Måltiderna
skall vara högtidsstunder för hela familjen. Det blir de om anläggningen har ett genomtänkt
matkoncept som omfattar även barnen.
Anläggningar med en genomtänkt verksamhet för barn har tänkt på mat till barn.
Exempel på åtgärder:
12

För en fjällanläggning med barnkoncept är det självklart att ha en varierad barnmeny.
Finns det en veckomeny för vuxna ﬁnns det också för barn. Finns bara dagens meny
ﬁnns det också alltid en för barn. Naturligtvis ﬁnns vegetariskt alternativ och att hänsyn
kan tas till olika allergier. Barnföräldrar föredrar buffé där man kan äta så mycket eller
lite man vill i den takt man själv bestämmer. Vid buffé är det lätt att hålla familjen
samlad under hela måltiden vilket uppskattas av många.

13

Att barnen själva når den mat som serveras är en självklarhet.

14

Till lunchpaketen skall det ﬁnnas sådant barn gillar. Korv att grilla uppskattas,
pannkakor, kalla köttbullar, matmufﬁns och söta soppor.

15

För de som använder självhushåll skall det ﬁnnas mat i butiken som går att variera ﬂera
dagar och som passar barn.

16

Finns det möjlighet uppskattas en barnhörna i matsalen eller i direkt anslutning – ett
ställe barn kan ”hänga” i medan man väntar på mat.

Foto: Familj von Bommel

BARNVÄNLIG ANLÄGGNING

UTOMHUSMILJÖN – TERRÄNGEN
Röster från Get Reals familjer:

”Det skulle vara toppen om det fanns en utelekplats nära där vi bor, med stubbar och stenar att
hoppa på.”
”Tre spänger över en bäck, svaret på en gåta gör att man kan välja rätt, de andra tippar.”
”En karta för barn med tydliga markeringar och kanske föremål att hitta.”
”Man skulle velat delta på några familjevandringar med guide. Och tänk om det funnits några turer
bara för barnen.”
”Barnen älskar märken och diplom, vilken succé om de fått ett märke när vi kom ner från toppen.”
”En kista på toppen med lappar i, man tar en och visar upp och då får man ett pins.”
”Ida ville utmed leden få veta om ätliga blommor, svampar och bär. Rasmus ville ha godispåsar i
träden.”
”Astrid föreslår att man får ett schema med växter och djur man skall försöka hitta på fjället.”

Självklart är det fjället och fjällets kvaliteter man söker när man skall till fjällen. Men besök i
svensk fjällvärld kan genomföras på skilda sätt. Vanligtvis säger man att man skall fjällvandra.
Ja, det skall alla. Men vandringar kan te sig helt olika. Det är stor skillnad på dagsturer från en
anläggning, en tur mellan övernattningsstugor och vandringar i exempelvis Sarek. Men ännu
större skillnad är det för den familj som ”fjällvandrar” med barn runt en fjällanläggning. Korta
vandringar blandas med annat kul på fjället, i fjällbjörkskogen och i hotellets/fjällstationens
närhet, en ”fjällvistelse”. Mycket kan göras som stimulerar och motiverar barnen. Ett
genomtänkt lokalt anpassat barnkoncept ökar förutsättningarna för att vistelsen blir rolig för
barnen och därmed också för hela familjen.
Anläggningar med en genomtänkt verksamhet för barn har tänkt på utomhusmiljön.
Exempel på åtgärder:
17

Ordna en tydlig översiktskarta över närområdet som barn förstår.

18

Ett aktivitetsområde (lekområde) i boendeanläggningens närområde som smälter in i
miljön. Inte nära traﬁk eller parkeringsplats. Ett område som blir en naturlig samlingsplats
för barn. En plats där de kan vara utan att föräldrarna behöver vara med. Hoppa på stenar
och stubbar, balansgång på stockar, gungor i fjällbjörkar, balanslina mellan träd, utespel
som kubb, bollar och lassokast. Låt fantasin ﬂöda och uppmana barn och föräldrar att
komma med förslag så utvecklas platsen hela tiden.

19

Märka vandringsleder och en slinga som gör att man inte behöver gå tur och retur.
Slinga märks med tydlig markering och avståndsmarkeringar. Barn gillar att leta efter
nästa markering. Att det ﬁnns spännande inslag som barn ser fram mot att komma
fram till är viktigt. Inga märkvärdigheter utan naturliga inslag i miljön som blir delmål
under vandringen. En stor sten, ett ensamt träd, en krokig björk, en bro, en bäck, ett
litet vattenfall, en rastplats, ett rastskydd och så vidare. Utmed slingan kan det ﬁnnas
uppmaningar typ ”Klättra upp på stenen”, ”Följ bäcken tills ni kommer till en bro” och så
vidare. Det bör också ﬁnnas lärande inslag om djur, natur och annat som hör fjället till.
Det ﬁnns många enkla sätt att göra de lärande inslagen permanenta över säsong. Barn
gillar att ha uppgifter under vandringen, typ ”Hur många ledmarkeringar hittar ni innan vi
kommer till bron?” ”Hur många gula blommor hittar vi?” Ett sätt är att låta barn leta efter
bokstäver, när man är framme och hittat många, skall ett ord bildas.
Flera anläggningar har utmed slingor skapat ﬁgurer – ofta troll – som barnen skall leta
efter. Man bör då i förväg fått veta att det utmed slingan ﬁnns exempelvis ”Tio troll – hur
många hittar ni?” För att föräldrarna skall kunna motivera barnen bör de ha förhandsinformation om ”händelser” utmed slingor och vandringsleder. Tydliga upptäckter som
kan ställas upp som delmål. Ett tryckt blad eller litet häfte som beskriver vad man kan
upptäcka var.

20

En liten, laminerad lättbegriplig karta kring närområdet och gjord för barn är en stor
tillgång för föräldrar när barnen skall motiveras och delmål ställas upp. Får familjen kartor
till barnen redan vid incheckning är det en tydlig signal ”här har man tänkt på barnen”.

21

En tältkåta för samlingar och för familjer och barn att vara i.

22

Tält som barnen kan krypa in och leka i.

23

Tält på litet avstånd från boendeanläggningen som familjer kan få prova att sova i. Den
möjligheten skall familjen i så fall ha information om redan hemma så man kan ta med
sovsäckar. Liggunderlag borde man kunna låna.

24

Finns det möjlighet att ﬁska borde barn kunna låna metspö.

25

Finns det en sjö borde det ﬁnnas roddbåtar och kanoter.

26

En stämpel eller bild på djur/blomma vid rekommenderade utﬂyktsmål. Barnen har med
sig ett kort och fyller i. Diplom eller märke till alla som fyllt i hälften. (Flera familjer kallar
det fjällbingo)

27

Finns det fjälltoppar som det är realistiskt att barn kan gå upp på skall de som gått upp
primäras med ett toppmärke.

28

En timmes frågestund med en guide på eftermiddagen där barn (och vuxna) kan få svar på
sina frågor som dykt upp under dagen.

29

Aktiviteter för föräldrar och barn ihop – till exempel, en liten ”fjällskola”. Kan erbjuda
täljarstund där man kan tälja sin egen vandringsstav, karta/kompassövningar, brödbak,
knopar, göra upp eld, lära sej packa ryggsäck med mera.

30

Ett samarbete med samer som berättar om att vara barn i en renskötarfamilj.

Foto: Familj Ekelund

BARNVÄNLIG VANDRINGSLED
Skall en vandringsled rekommenderas för barnfamiljer bör en rad åtgärder vidtas. Det gäller
såväl vandringsleder för dagsturer (se under utomhusmiljöer) från fjällanläggningar som för
markerade leder mellan fjällstugor. Barn behöver motiveras under vandringar, de ser som någon
familj skrev ”inte vitsen med att bara gå”.
BARNVÄNLIG VANDRINGSLED
Röster från Get Reals familjer:

”Själv trodde jag inte det var lämpligt att vandra med barn, Get Real gjorde att jag vågade.”
”En karta för barn där de kan följa med och sätta upp delmål.”
”När vi gick mellan Nikkaluokta och Kebnekaise sa vår dotter; kan man inte placera ut ett
högt älgtorn så man kan se över träden.”
”Skyltar med information om toppar, blommor och annat i fjällmiljön.”
”Skyltar med kluriga gåtor, nästa skylt blir delmål.”
”Skräpsamlarpoäng med premier på nästa stugplats.”
”Förklara alla konstiga namn.”
”Några barnrebusar på ledstolpar.”
”Barnen hade mycket roligare när de gick med andra barn, arrangera vandringar för familjer.”
”Sätt upp kilometerskyltar så vi vet hur långt vi gått.”
Exempel på åtgärder:
31

Leden är tydligt markerad, markeringarna i sig kan öka motivationen – de kan exempelvis
räknas ”När ni räknat 15 markeringar blir det rast” och så vidare.

32

Avståndsmarkeringar på varje kilometer. De blir delmål som motiverar.

33

Informationsskyltar på varje kilometer där barn och föräldrar kan lära mer om fjället. De
blir en del i motivationen att gå till nästa skylt som man vet kommer.

34

Leta efter något. Det ﬁnns tio olika stora bilder på fjällämlar på vägen. Skriv av koden och
du får ett litet pris när du kommer fram.

35

En förenklad barnanpassad laminerad karta och tillhörande häfte med information/bilder.
Där ﬁnns platser som märkts ut beskrivna, toppars namn och blommor och djur vi kanske ser.

36

Barn vill samla, pricka av och bli belönad. Ett kort barnen har med sig med bild på alla
fjällstugor och rastskydd utmed den aktuella leden skulle motivera barn. När man besökt
alla får man diplom eller ett märke.

37

Ett ﬁskekort för sjöar och vattendrag 100 meter från den markerade leden.

38

På en vandringsled mellan fjällstugor rekommenderad för barn skall avstånd vara tydligt
redovisade och terrängen beskriven så att familjer får en uppfattning om svårighetsgrad och
tidsåtgång. Skapas nya stugor bör avståndet mellan stugor vara cirka tio kilometer.

BARNVÄNLIG FJÄLLSTUGPLATS
Att bo i fjällstuga är ett stort äventyr för barn. Där ﬁnns många naturliga sysslor barnen
kan hjälpa till med. Det är lätt att skapa delaktighet. Barnen deltar i sådant de inte är vana
vid hemifrån. Det är en spännande upplevelse att tvätta sig i bäcken, bära in vatten och gå
på utedass. På frågan ”Om de under sin fjällvistelse fått stanna en natt till skulle de då välja
fjällstationen eller fjällstugan?” svarade så gott som alla fjällstugan.
För Get Reals Saltoluokta-familjer blev stugvistelserna resans höjdpunkter. Flera uttrycker
att de aldrig skulle hittat själva eller förstå hur de skulle tagit sig dit eller hur det fungerade.
Stugvärdarnas betydelse för ovana underströks.
I vår enkät till Get Reals Saltoluokta-familjer som skulle besöka STF Akka och STF
Vaisaluokta i två dagar ställde vi frågan; ”Är det svårt att i förväg förstå hur det fungerar i en
fjällstuga?” Så gott som alla som inte tidigare övernattat i fjällstuga svarade ja. Vi ställde en
följdfråga; ”Var det svårt att förstå när ni väl var på plats?”. Svaret var att då var det lätt.
Erfarenheten är alltså att okunskapen gör att man är orolig innan besöket men förstår och
tycker om ”upplägget” när man väl är på plats. Här krävs ett nytt sätt att informera på, ett sätt
som förklarar och skapar trygghet.
Ett tydligt önskemål var att kunna kombinera en vistelse på fjällstation med fjällstuga. Det
vore en ﬁn möjlighet att få prova på att ta steget ut på fjället och se hur det skulle fungera med
barnen. Redan idag är fjällstugorna fulla av möjligheter för barn men mera kan göras med
enkla medel.

BARNVÄNLIG FJÄLLSTUGPLATS
Röster från Get Reals familjer:

”En superhäftig upplevelse att bo i fjällstugorna.”
”Stugvärden i Vaisaluokta mötte och tog emot på ett väldigt ﬁnt sätt – en trygghet för oss att få
förhållningsorder på ett så ﬁnt sätt.”
”Barn är ovana vid utedass, lite spännande men också känsliga när det luktar – tjära dem.”
”Vi ville ha eldplatser där vi kunde göra kolbullar.”
”Barnen var så delaktiga, de älskade att hugga ved och hämta vatten. Men se till att det ﬁnns
barnhinkar och små vedkorgar.”
”Det hade varit kul om vi kunnat ﬁska men det fanns inga ﬁskespön.”
”Sätt upp stora klockor i stugorna.”
”Det blir för dyrt när man kommer med tre barn, ett överkomligt familjepris vore toppen.”

Exempel på åtgärder:
39

Faktainformation som skapar trygghet. Det är uppenbarligen svårt för de oinvigda att
förstå hur det fungerar på fjällstugplatserna. När det inte går att boka och när man skall bo
kollektivt och sköta en del sysslor är det svårt att riktigt förstå hur och om det fungerar.

40

Stugvärden tar barnen på allvar, informerar så de förstår. För barnen är fjällstugplatsen en
ovan miljö och stugvärden blir en stor auktoritet.

41

Skyltning är tydlig och gjord även med symboler som barn förstår.

42

Aktiviteter för barn ﬁnns anslagna så att både barn och föräldrar kan ta del.

43

Det ﬁnns pallar så barn kan gå själva på dass och slaskhon.

44

Potta eller hink ﬁnns i varje rum i fjällstugan. Barn skall inte känna oro för kissning.

45

Det ﬁnns skydd så man inte bränner sej på heta ytor som spisar och bastukamin.

46

Stor väggklocka i alla fjällstugor. Här används inte mobilen och då blir man vilsen på tiden.

47

Fallskydd på översängar är en självklarhet.

48

Barnvänlig mat i butiken. Den skall gå att variera måltider från sortimentet. Mat som går
att laga över öppen eld är uppskattat, till exempel påsar med färdig pinnbrödsblandning
som blandas med vatten.

49

Spel och pussel avsedda för barn. Det skall vara lätt för barn att sysselsätta sig även inne i
fjällstugan.

50

Barnbibliotek med sagoböcker men också om fjäll, djur, blommor och samers verksamhet.

51

Eldplats med sittbänkar för samlingar, grillning och pinnbrödsbak. Men också för att bara
sitta och tälja.

52

Enkel översiktskarta där närliggande utﬂyktsmål ﬁnns med.

53

En hög med pinnar ﬁnns för den som vill tälja. Många barn vill göra sin egen vandringsstav.

54

Det ﬁnns små vattenhinkar och vedkorgar så barnen kan vara med och hämta vatten och ved.

55

Huggkubbar ﬁnns i barnhöjd (föräldrar är med när yxa används). Barn har inte så många
tillfällen i sin vardagsmiljö att få prova att hugga.

56

Uppsatta tält som alternativ sovplats kan vara en bonus även om fjällstugan i sig är
spännande. Tälten kan också fungera som spännande lekplats.

Foto: Familj Andersson

Foto: Familj Hansen

Foto: Familj Andesson

SKAPA BARNKONCEPT!
Här återkommer i punktform de idéer som tidigare
presenterats numrerade.

Alla fjällanläggningar som välkomnar barn bör minst erbjuda det mest grundläggande:
1

Målgruppsanpassad information.

6

Välutrustat lekrum inne.

11

Våningssängar har fallskydd.

12

Varierad barnmeny i restaurang.

18

Aktivitetsområde med naturliga ”lekredskap” utomhus.

Anläggningar med ambitioner att vara barnvänliga och bidra till att grundlägga barns
fjällintresse bör även erbjuda:

BARNKONCEPT FÖR FJÄLLANLÄGGNINGAR – STF GET REAL KIDS 1
1

Målgruppsanpassad information.

2

Barn uppmärksammas vid ankomst.

3

Barn når upp till receptionsdisk.

4

Barnspel och pussel ﬁnns.

5

Barnböcker ﬁnns.

6

Välutrustat lekrum inne.

7

Butikens varor passar barn.

8

Informationstavlor för barn sitter på ”barnhöjd”.

9

Det ﬁnns barnutrustning i uthyrningen.

10

På rummen ﬁnns krokar och hyllor i barnhöjd.

11

Våningssängar har fallskydd.

12

Varierad barnmeny i restaurang.

13

Barn når att själva ta mat som serveras.

14

Barnvänliga lunchpaket.

15

Finns självhushåll ﬁnns det barnmat i butikerna.

17

Översiktskarta som barn förstår.

18

Aktivitetsområde med naturliga ”lekredskap” utomhus.

19

Markerade vandringsleder och minst en välmärkt slinga med motiverande inslag.

20

Barnkarta för närområdet.

25

Kanoter och roddbåtar om det ﬁnns lämpliga vatten.

27

Stämpelkort för utﬂyktsmål – diplom eller märke.

28

Pins/märken för utﬂyktsmål.

29

Aktiviteter för barn och föräldrar ihop.

BARNKONCEPT FÖR FJÄLLANLÄGGNINGAR – STF GET REAL KIDS 2
Alla punkter från STF Get Real Kids 1 och även:
16

Barn/lekhörna i matsal.

19

Markerade vandringsleder och minst en välmärkt slinga med motiverande inslag.

21

Tältkåta.

22

Uppsatta tält att leka i.

23

Uppsatta tält för övernattning.

25

Kanoter och roddbåtar om det ﬁnns lämpliga vatten.

29

Aktiviteter för barn och föräldrar ihop.

30

Berättelser av samer för barn.

BARNKONCEPT PÅ VANDRINGSLEDER – STF GET REAL KIDS
Barnvänlig vandringsled
31

Leden är tydligt markerad (övertydligt).

32

Avståndsmarkering.

33

Lärande informationsskyltar.

34

Motiverande letobjekt.

35

Barnkarta.

36

Diplom och märke.

37

Fiskekort på hela sträckan.

38

Avstånd mellan fjällstugor redovisas och terrängen beskrivs. Skapas nya fjällstugor
bör avståndet vara tio kilometer.

BARNKONCEPT FÖR FJÄLLSTUGPLATSER – STF GET REAL KIDS
Fjällstugplatser för barnfamiljer
39

Informera tydligt om barnvänliga fjällstugor och hur det fungerar på fjällstugplatserna.

40

Stugvärd som informerar och inspirerar barnen.

41

Tydlig skyltning även med symboler.

42

Aktiviteter för barn ﬁnns anslagna.

43

Pall så barn själva kan gå på dass och till slaskho.

44

Potta eller kisshink.

45

Skydd på spis och bastukamin.

46

Stor väggklocka.

47

Fallskydd på översängar.

48

Barnvänlig varierad mat i butiken.

49

Spel och pussel avsedda för barn.

50

Barnbibliotek med böcker om fjäll, djur och blommor.

51

Eldplats för samling, grillning och pinnbröd.

52

Enkel översiktskarta.

53

En hög pinnar för den som vill tälja och göra vandringsstavar.

54

Små vattenhinkar och vedkorgar.

55

Huggkubbar i barnhöjd.

56

Tält som alternativ sovplats.

Foto: Familj Mickelsson

SLUTKOMMENTAR
Fjällmiljön ger utomordentligt goda förutsättningar för en lyckad semester för barnfamiljer.
Vill man säkerställa att barn och föräldrar trivs ﬁnns det dock mycket mer att göra.
Så gott som alla, men tydligast ovana familjer, vill se ﬂera meningsfulla naturnära
aktivitetsmöjligheter för barn. Aktivitetsområde som även blir en mötesplats efterfrågas av
många.
I anläggningarnas innemiljöer måste man mera än idag ha fokus på barn. Med enkla medel kan
man visa att man tänkt även på barnen.
Matfrågan är central för familjen. Barnen tycks dock alltför ofta vara bortglömda gäster. Att det
ﬁnns barnmenyer på anläggningar som vill ha kännetecknet barnvänlig fjällanläggning måste
vara en självklarhet.
Den stora osäkerhet som ﬁnns i planeringsskedet måste mötas med bättre och saklig
målgruppsanpassad information. Viktigt att branschen möter upp och skiljer på fjällvandring
och fjällvistelse. Kunskap och trygghet är en förutsättning för att våga välja fjällen med barn.
Viktigt eller rentav viktigast är att barn har möjlighet att träffa andra barn. Veckor med speciellt
fokus på barn efterfrågas. För många räcker det med vetskapen om att barnen kommer att
träffa andra barn. Att ﬂer familjer har råd att ta med sina barn till fjälls är angeläget. Prisvärda
familjealternativ bör ﬁnnas. Det gäller såväl resa som vistelse.
Att barn trivs och tycker det är kul kan ses som en långsiktig investering. Att grundlägga ett
fjällintresse tidigt är en angelägen uppgift för alla som verkar med turism i fjällmiljö.
Av Get Reals barnfamiljer tror 91 procent att de inom tre år kommer att besöka sommarfjället
igen. Det bådar gott!

E N GOD I NVE STE R I NG FÖR FRAMTI D E N ÄR ATT S KAPA
BAR N KONCE PT PÅ AN LÄGG N I NGAR OCH VAN D R I NG S LE D E R!
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