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Undersökning Kvantitativ undersökning

Målgrupp Allmänheten 18-79 år

Urval Kantar Sifos webpanel

Metod Webbaserad enkät

Fältperiod 3-10 november 2021

Antal intervjuer 1145 intervjuer

Resultaten är viktade utifrån kön, ålder, region samt partival 2018

Om undersökningen
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Att vistas på isen



• Bland allmänheten är det 6 procent som uppger 

att de ofta brukar vistas på isen under vintern, 

23 procent uppger att de ger sig ut på isen 

ibland och 31 procent uppger att de brukar ge 

sig ut på isen vid enstaka tillfällen under vintern

• Totalt uppger 60 procent att de vistas på isen i 

någon mån under vinterhalvåret (antingen ofta, 

ibland eller endast vid enstaka tillfällen)

• Det är betydligt fler som ger sig ut på isen under 

vintern i norra delarna av Sverige (78-81 %) 

jämfört med södra Sverige (37 %) vilket är 

rimligt med tanke på mildare temperaturer

• Bland de som brukar vistas på isen har 94 

procent ofta eller alltid med sig mobiltelefon, 87 

procent tar med sig sällskap ut på isen och 35 

procent uppger att de alltid eller ofta tar med sig 

isdubbar

• Samtidigt är det 37 procent som uppger att de 

aldrig tar med sig isdubbar ut på isen och 46 

procent har aldrig med sig något ombyte

• Totalt uppger över hälften (54 %) av de som 

brukar vistas på isen att de aldrig har med ispik 

och ännu fler uppger att de aldrig har med 

räddningslina (64 %), flytväst/flythjälp (67 %) 

eller nödsändare (88 %)

• Totalt uppger 4 av 10 svenskar att de aldrig ger 

sig ut på isen under vintern (39 %)

• Av de som uppgett att de aldrig vistas på isen 

uppger 1 av 3 att de tycker att det känns 

osäkert som anledning (34 %)

• Kvinnor uppger att anledningen att de inte 

vistas på isen är för att det känns osäkert (43 

%) och rädsla för att en olycka ska inträffa (30 

%) i större utsträckning än män (21 % 

respektive 15 %)

• 3 av 10 uppger att de helt enkelt inte vill ge sig 

ut på isen (29 %)

Sammanfattning och slutsatser



Brukar du vistas på isen* under vintern?
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31

39

Ja, ofta Ja, ibland Ja, vid enstaka tillfällen Nej, aldrig

3 av 10 uppger att de brukar ge sig ut på isen ibland 

eller oftare under vintern

Antal intervjuer: total (1145)

*Med isen menar vi natur-is på sjöar eller andra vattendrag



Brukar du vistas på isen* under vintern?

6 av 10 uppger att de brukar ge sig ut på isen vid 

enstaka tillfällen eller oftare
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*Med isen menar vi natur-is på sjöar eller andra vattendrag



Om ”ja, ofta”, ”ja, ibland” eller ”ja, vid enstaka tillfällen”:

I vilken utsträckning har du med dig följande när du vistas på isen*?

Majoritet har aldrig med varken ispik, räddningslina, 

flythjälp eller nödsändare
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Nödsändare

Flytväst/flythjälp

Räddningslina

Ispik

Ombyte

Isdubbar

Sällskap

Mobiltelefon

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

Antal intervjuer: de som uppgett att de brukar vistas på isen vid enstaka tillfällen eller oftare än så under vintern (690)



Om ”nej, aldrig”:

Vad är anledningen till att du inte ger dig ut på isen* under vintern? (flera svar möjliga)

Bland de som inte vistas på isen uppger var tredje att 

det känns osäkert

Antal intervjuer: de som uppgett att aldrig vistas på isen under vintern (446)
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Tycker att det känns osäkert

Vill inte vara ute på isen

Ingen is på vattnet där jag bor

Är rädd för att en olycka ska inträffa

Har inte blivit av

Bor inte i närheten av vatten

Annat
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