
 

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  

I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om ljud från snöskotrar?   

”Jag kan förstå att den som inte kör snöskoter tycker att snöskotrar kan medföra störande buller.” 

  Antal Procent  

Instämmer inte alls 1 142 8% 
 

Instämmer något 2 287 15% 
 

Varken eller 3 164 9% 
 

Instämmer delvis 4 697 38% 
 

Instämmer helt och hållet 5 547 30% 
 

Vet ej  15 1% 
 

Total 1852 100%   

 
Kommentar: En majoritet av respondenterna (58%) har förståelse för att den som inte kör snöskoter tycker att 
de kan medföra störande buller.  

”Snöskotrar medför generellt ett buller som kan störa omgivningen, både människor och djur.” 

Antal Procent   

Instämmer inte alls 1 231 12% 
 

Instämmer något 2 483 26% 
 

Varken eller 3 293 16% 
 

http://www.snoskoterradet.se/


Antal Procent   

Instämmer delvis 4 536 29% 
 

Instämmer helt och hållet 5 296 16% 
 

Vet ej  11 1% 
 

Total 1850 100%   

 
Kommentar: Snöskoterförarnas egen uppfattning är att snöskotrarna bullrar i mindre utsträckning än vad 
omvärlden tycker. Knappt hälften instämmer i påståendet att snöskotrar generellt medför buller. Fyra av tio håller 
inte alls med om det. 
 
”Jag anpassar min körning för att minska bullret” 
 

 Antal Procent  

Instämmer inte alls 1 55 3% 
 

Instämmer något 2 140 8% 
 

Varken eller 3 182 10% 
 

Instämmer delvis 4 587 32% 
 

Instämmer helt och hållet 5 865 47% 
 

Vet ej  14 1% 
 

Total 1843 100%   

 
Kommentar: Samtidigt är det en mycket stor majoritet, åtta av tio, som hävdar att de anpassar sin egen 
körning för att minska bullret. 

 


