
 

Snöskoterenkät – bakgrundsinformation och detaljerade resultat 

Om undersökningen 

Studien genomfördes som en webbaserad enkät under perioden oktober till december 2015. 
Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra länsstyrelserna i fjällänen, 
LRF samt snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Respondenterna bjöds in att delta via 
aktörernas webb- och Facebooksidor.  
 
Totalt besvarades enkäten av 2 065 respondenter. Av respondenterna var knappt fyra av tio (38 
procent) 30 år eller yngre, tre av tio (28 procent) mellan 31–40 år, tre av tio (31 procent) 
mellan 41–60 år och 2 procent äldre än 60 år. 86 procent var män och således var 14 procent kvinnor. 
 

Såväl ålders- som könsfördelning överensstämmer väl med respondenterna i en enkätstudie som 
Fjällsäkerhetsrådet genomförde hösten 2014, då 2 917 snöskoterförare i hela landet deltog. 

 

Resultat ur enkätundersökningen 

Hur ser de du känner på följande påstående: ”Det är okej att köra snöskoter även om man har 
druckit alkohol.”   

 Antal Procent  

De flesta jag känner instämmer 151 7% 
 

Ungefär hälften av dem jag känner 
instämmer, den andra hälften instämmer inte 

193 9% 
 

De flesta jag känner instämmer inte 1725 79% 
 

Vet ej 102 5% 
 

Total 2171 100%   

 
Kommentar: Åtta av tio svarar att de flesta de känner helt tar avstånd från alkohol i samband med 
snöskoterkörning. En liten grupp har bekanta som anser att det är okej att köra snöskoter när man har druckit 
alkohol.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.snoskoterradet.se/


Hur ser du själv på följande påstående: ”Det är okej att köra snöskoter även om man har druckit 
alkohol.”   

 Antal Procent  

Jag instämmer i påståendet 25 1% 
 

Jag instämmer delvis i påståendet 78 4% 
 

Jag instämmer inte i påståendet 2040 95% 
 

Vet ej 7 0% 
 

Total 2150 100%   

 
Kommentar: Nästan samtliga, 95 procent av respondenterna, tar direkt avstånd från snöskoterkörning och 
alkoholförtäring. 

Hur anser du att attityderna till alkohol och snöskoterkörning har förändrats under de senaste tio 
åren?   

 Antal Procent  

Mycket mer tillåtande attityd i dag 57 3% 
 

Något mer tillåtande attityd i dag 86 4% 
 

Oförändrat 225 10% 
 

Mindre tillåtande attityd i dag 527 24% 
 

Mycket mindre tillåtande attityd i dag 953 44% 
 

Vet ej 308 14% 
 

Total 2156 100%   

 
Kommentar: En klar majoritet, sju av tio, av respondenterna anser att attityderna till alkohol och 
snöskoterkörning har blivit mycket mer restriktiva jämfört med för tio år sedan. I de öppna svaren märks ett 
återkommande mönster, att unga har nolltolerans och menar att det framför allt hos äldre förare finns en mer 
tillåtande attityd till att köra snöskoter alkoholpåverkad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? ”Jag kör inte på åkermark om det inte 
går en markerad led där.” 

 Antal Procent  

Instämmer inte alls 1 55 3% 
 

Instämmer något 2 98 5% 
 

Varken eller 3 126 6% 
 

Instämmer delvis 4 496 25% 
 

Instämmer helt och hållet 5 1231 61% 
 

Vet ej  15 1% 
 

Total 2021 100%   

 
Kommentar: Närmare nio av tio snöskoterförare instämmer i påståendet att ”jag kör inte på åkermark 
om det inte går en markerad led där. 

 

I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? ”De snöskoterförare som inte 
respekterar gällande lagar och regler är ett problem och förstör för det stora flertalet 
snöskoterförare som gör det.” 

 Antal Procent  

Instämmer inte alls 1 42 2% 
 

Instämmer något 2 57 3% 
 

Varken eller 3 79 4% 
 

Instämmer delvis 4 236 11% 
 

Instämmer helt och hållet 5 1725 80% 
 

Vet ej  20 1% 
 

Total 2159 100%   

 
Kommentar: Nio av tio respondenter instämmer i påståendet att ”de snöskoterförare som inte 
respekterar gällande lagar och regler är ett problem och förstör för det stora flertalet som gör det”. 

 

 

 

 

 

 



”Snöskoterkörning omfattas av allemansrätten.” Markera det korrekta alternativet med ”stämmer” eller 
”stämmer inte” 

  Antal Procent  

Stämmer  416 24% 
 

Stämmer inte  1111 65% 
 

Vet ej  192 11% 
 

Total 1824 100%   

 
Kommentar: Bara knappt två av tre svarar korrekt. 

 

 

 

 

 

 

 


