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Sörmland.



Utveckling tillsammans med vandraren

• I projektet City country combo har vi valt att arbeta utifrån metodiken 
tjänstedesign när vi utvecklar vandringsupplevelser. 

• Metodiken innebär att målgruppen är delaktig i utvecklingsarbetet.

• Vi har genomfört djupintervjuer för att skapa oss en förståelse för hur vandringen i 
Sörmland fungerar i dag och målgruppens behov av vandringsupplevelser.



Vad vill vi utveckla och för vem?

Vår utmaning är:

Hur kan vi bidra till en bra vandringsupplevelse för 

sörmlänningar, svenska besökare och utländska besökare?



För att lära känna och förstå vandrare har vi

• Sammanställt inlägg från facebookgruppen Sörmlandsleden

• Genomfört 36 intervjuer
o 17 kundresor med personer som har vandrat på Sörmlandsleden

o 6 intervjuer med etappansvariga

o 8 intervjuer med företag som har eller planerar att utveckla vandringspaket i 
Sörmland

o 1 intervju med författare till boken om Sörmlandsleden

o 4 intervjuer med Sörmlandsledens medarbetare och styrelserepresentanter



Viktigt för vandraren
Vid analys av det insamlade materialet 
kunde vi gruppera in informationen 
i följande återkommande teman som är 
viktiga för målgruppen:

o Planering

o Tillgänglighet

o Information under vandringen

o Vatten

o Äta

o Övernattning

o Upplevelsen under vandringen

o Allemansrätten



Planering

• Det finns inte någon samlad informationskälla 
för att planera sin vandring.

• Vandare samlar information från flera olika 
informationskällor för att planera sin vandring, 
de olika källorna varierar mellan olika 
personer.

• Exempel på informationskällor; facebook-grupp, 
fysiskt kartmaterial, boken om Sörmlandsleden, 
Sörmlandsledens hemsida, släkt och vänner, 
utifrån kollektivtrafik ”Vi planerade turen utifrån de vattenkällor som 

finns. Jag gjorde lite efterfrågningar om parkering 

och vattenkällor, det brukar vara de största 

problemen.”



Tillgänglighet

• Att ta sig till och från de sträckor som inte 
är rundslingor är omständligt.

• Information om startpunkter och platser att 
parkera vid etappstarter varierar.

• Tillgängligheten har stor påverkan på 
vandringen.

• De flesta åker egen bil till start

• Några har två bilar

• Vissa får skjuts en väg

”Min stackars man får skjutsa dit och hämta oss. Det är det 

enklaste sättet. Det går ju inte direkt att ställa bilen och sedan 

ta sig tillbaka. En del etapper går det ju inte några 

kommunikationer till. Det var ett ställe som vi skulle behöva 

gå 3 km till bussen.”



Information under vandringen

• Vandrare kombinerar flera olika hjälpmedel 

för att hitta rätt under vandringen.

• Vilka hjälpmedel en person använder sig av 

varierar mellan olika personer beroende 

personliga preferenser.

• Ledmarkeringar fungerar bra, generellt är 

det fint uppmärkt. Vissa sträckor är mindre 

bra uppmärkta. ”Jag tycker att Sörmlandsleden är 

bra uppmärkt. Jag vill ha en karta i 

pappersform. Jag vill gärna njuta av 

naturen när jag är ute och vill inte ha 

någon telefon då.”



Vatten

• Vatten är viktigt för att vandrare ska kunna 
planera och genomföra sin vandring.

• Vattenkällorna upplevs inte som pålitliga 
både vad gäller kvalitet och vattentillgång.

• Det finns inte vattenkällor utmed alla 
etapper.

• Få har kunskap hur man renar vatten.

• Varierat bemötande när vandare frågar 
efter vatten hos dem som bor utmed 
leden.

”När vi väger ryggsäckarna för att vandra tre dagar 

utmed Sörmlandsleden väger de lika mycket som 10 

dagar i fjällen eftersom vi behöver ha med oss så 

mycket vatten. I synnerhet sommartid, man vågar inte 

chansa.”



Äta

• Mat är en viktig del av vandringen. 
Vandrare vill gärna äta på en fin plats, de 
uppskattar rastplatser med utsikt och 
iordninggjorda bänkar.

• Det finns ett mycket begränsat utbud att 
köpa mat (både i 
matbutiker, restauranger och caféer) i 
samband med en vandring.

• De flesta har med egen mat, lagar på 
stormkök eller vid grillplats.

”Det fanns inte något att köpa. Om jag bara går 

över dagen är det inte så viktigt att kunna köpa  

något. Om jag övernattar vill jag kunna äta god 

mat, ha med lunchpaket. Det tycker jag är trevligt.”



Övernattning

• De flesta som övernattar gör det i tält, 

vindskydd eller hängmatta på 

iordninggjorda platser.

• Skärmskyddsplatserna upplevs som 

fina och de är bra städade.

• Det finns en osäkerhet vad som gäller 

när man vill övernatta vid ett 

skärmskydd.

• Det finns en efterfrågan på 

övernattning på enklare boenden så 

som bed and breakfast.

”Vid ett tillfälle fungerade det inte med tält. Folk 

sjasade iväg mig. Det var ett vindskydd innan 

Stavsjö. Där var det party, de skulle fiska kräftor. Det 

kändes inte bra att sätta upp ett tält som ensam tjej. 

Vandrarhemmet i Stavsjö var fullbokat. Min pappa 

som bor i Nyköping kom och hämtade mig.”



Upplevelsen under vandringen

• Vistelsen i naturen är viktig för vandrare. 

De uppskattar den omväxlande naturen i 

Sörmland.

• Vandrare upplever att Sörmlandsleden är 

bra uppmärkt, att leden är städad och väl 

underhållen med broar och spänger. Vissa 

sträckor upplevs som mindre bra 

underhållna och kvalitetssäkringen av hela 

leden är svår.

• Vandrare vill gärna bidra att uppdatera 

information om leden. De delar också 

gärna med sig av sina upplevelser.



Allemansrätten

• Vissa vandrare har dålig kunskap om 

allemansrätten vad gäller att ta med sig 

skräp, eldning, hur man sköter sin toalett.

• Nedskräpningen utmed vissa etapper har 

ökat.



Vad händer nu?

För att utveckla vandringsupplevelserna i 
Sörmland utifrån resultatet från intervjuerna:

• Har projektet tillsatt en arbetsgrupp där 
representanter från föreningen 
Sörmlandsleden och Stua ingår. 

• Arbetsgruppen har tagit fram förslag på 
åtgärder och plan för genomförande. 



Åtgärder i samarbete med Sörmlandsleden

Inventering med syfte att förbättra

o Antal vattenkällor

o Tips på fikaplatser; fler bord och grillplatser

o Tips på tältplatser

o Service utmed leden; café, boende mm

o Information om parkering

Digitalt planeringsverktyg

o Information som vandraren behöver innan, 

under och efter vandringen



Mer information

www

https://stua.se/uppdrag/utveckling-av-
vandringsupplevelser-och-vandringsturism/

Projektledare

Johanna Eliasson, effek&mera

johanna@effektomera.se

Projektets beställare

Åsa Malmqvist, Stua

asa@stua.se


