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Sammanfattningsvis i denna rapport

Detta är en av fyra rapporter som ger en översiktlig bild av resultaten från en nationell enkät-
undersökning om friluftsliv och naturturism i Sverige. Studien är genomförd av forsknings-
programmet Friluftsliv i förändring. Resultaten som presenteras här fokuserar bl a på var man 
besöker naturen.

De drygt 60 % som uppgav att de besökt naturområden inom 10 mil från bostaden under de 
senaste 12 månaderna fick olika följdfrågor utifrån det område som de ansåg som viktigast. 
Den största andelen av dessa (cirka 45 %) hade besökt naturområden med mest skog och där-
efter följde i fallande ordning: områden med flera olika naturtyper (12 %), sjö och vattendrag 
(11 %) samt skärgård (10 %). Hälften av de svarande hade 5 km eller kortare till naturområdet, 
medan det genomsnittliga avståndet var cirka 17 km. Majoriteten av de svarande har besökt det 
aktuella naturområdet upp till 3 gånger per månad och ungefär 40 % av de svarande har besökt 
området en gång i veckan eller oftare, drygt 6 % gör ett besök varje dag. Hälften av de svarande 
stannade högst 2,5 timmar i naturområdet i genomsnitt. En av fyra svarande angav att ett ge-
nomsnittligt besök varade i högst en timme, och cirka 15% angav att besöket varade i ett eller 
flera dygn. För hälften av de svarande var den totala kostnaden 40 kr eller mindre per besök, 
medan motsvarande betalningsvilja för att fortsätta besöka naturområdet uppgick till högst 100 
kr per besök. Detta kan tolkas som att det finns ett ”mervärde” (ett s.k. konsumentöverskott) av 
ett besök utöver de kostnader besöket medför. 

Knappt hälften av de som svarade har tillgång till fritidsboende på något sätt. Det är framför allt 
fjäll- och kustkommuner som är populära fritidsbostadsdestinationer och många tillbringar en 
stor del av sin tid i fritidsbostaden. Allemansrätten är av stor betydelse när det gäller svenska 
folkets möjligheter till friluftsliv och andra utomhusaktiviteter och vi kan konstatera att de sva-
randes kunskaper om allemansrätten generellt är goda. Omkring 90 % av de svarande prickade 
rätt i olika påståenden om vad den grundläggande allemansrätten innebär. Vi kan också kon-
statera att allemansrättens ställning är mycket stark. Så mycket som 94 % av de svarande är helt 
eller delvis eniga med påståendet att allemansrätten är viktig att försvara och 77 % anser alle-
mansrätten viktig för deras egna utomhusaktiviteter. Det kan jämföras med betydelsen av natur-
reservat och nationalparker som uppges som viktiga för utomhusaktiviteterna av 43 %. Angå-
ende strandskyddet anger en majoritet av de svarande (69 %) att tillgängligheten till strandnära 
områden/stränder är god men det finns ett visst stöd för att kommunerna ska få större inflytande 
över strändernas skydd, om än inte hos en majoritet av de svarande.
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Inledning

Vi kan idag se tydliga tecken på en renäs-
sans för friluftslivet på den politiska agen-
dan efter ett minskat intresse för friluftsfrå-
gor hos politiker och myndigheter under 
1980- och 1990-talen. Sedan några år tillbaka 
har ett särskilt nationellt Friluftsråd inrättats 
och Naturvårdsverket har (åter)fått ett tyd-
ligt ansvar för att friluftslivet bevaras och 
utvecklas. I naturvårdspolitiken lyfter man 
fram betydelsen av friluftsliv och naturtu-
rism, och säkerställandet av natur för såda-
na aktiviteter är centralt.  Samtidigt betonar 
man att naturvårdspolitik och folkhälsopoli-
tik hänger samman. Det tätortsnära frilufts-
livet ges särskild uppmärksamhet liksom 
utomhuspedagogik och naturvägledning. 
Och när Sverige marknadsförs som resmål 
fyller naturen och naturupplevelsen ofta en 
central roll. 

Friluftsliv kan beskrivas som ett viktigt ka-
raktärsdrag i det senindustriella samhället 
och uppfattas av många som en central del 
i vår kulturtradition och nationella identi-
tet. Det är för många människor ett mycket 
viktigt element i hälsa och livskvalitet. Fri-
luftsliv kan vara ett pedagogiskt verktyg i 
förskola, skola och en viktig fritidssyssel-
sättning för många vuxna. Mycket tyder på 
att friluftslivets betydelse som näringsverk-
samhet i form av naturturism och frilufts-
utrustning växer. Samtidigt har friluftslivet 
alltid förändrats och själva begreppet fri-
luftsliv används mer självklart inom vissa 
grupper än inom andra. Det kommer också 
till nya begrepp som delvis täcker samma 
samhällsfenomen samtidigt som nya aktivi-
teter och ny utrustning förändrar hur ”fri-
luftslivet” ser ut och uppfattas (för en över-
sikt över friluftshistorien se Sandell & Sörlin, 
2000). Sammantaget innebär det här att om 
man vill studera friluftslivets förändringar 
så måste man både intressera sig för bredare 
uttryck för naturumgänge och olika utom-
husaktiviteter på fritiden och samtidigt för-
söka fånga upp vad olika grupper och myn-
digheter kopplar till just ”friluftsliv”. 

Utifrån ett ökande intresse för friluftsliv i 
kombination med att detta ständigt föränd-

ras har ett större forskningsprogram satts 
igång. Forskningsprogrammets namn är 
”Friluftsliv i förändring: Upplevelselandskap, 
planering och utveckling”, det finansieras av 
Naturvårdsverket och har ambitionen att ge 
en bred bild av friluftsliv och naturturism i 
dagens Sverige. Programmet är ett nätverk 
av forskare vid Mittuniversitetet/ETOUR, 
Karlstads-, Göteborgs-, Örebro och Umeå 
universitet, Blekinge Tekniska Högskola 
och Sveriges lantbruksuniversitet. Informa-
tion om programmets  forskning, rapporter, 
konferenser och andra aktiviteter hittar du 
på: www.friluftsforskning.se

För många i undersökningen är fjällvandring starkt för-
knippat med friluftsliv.

Friluftsliv i förändring knyts samman av en 
omfattande nationell studie av friluftslivet 
i Sverige, som också utgör ett viktigt un-
derlag för programmets fem fördjupande 
forskningsprojekt vilka handlar om: frilufts-
livets utövande och mönster; tätortsnära 
friluftsliv; fysisk planering; friluftsliv och 
naturvård; samt naturturism och regional 
utveckling. Den här rapporten utgör en del i 
en första avrapportering från som vi valt att 
kalla Friluftsliv 07.

En	undersökning	–	fyra	rapporter

Det här är en av totalt fyra rapporter som 
presenterar material från Friluftsliv 07 i form 
av resultatsammanställningar och korta 
kommentarer. Hela frågeformuläret finns 
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som bilaga i rapportens slut	och här nedan 
framgår hur vi har delat upp materialet på 
de olika rapporterna. Frågornas numrering 
och formulering används genomgående 
som ”rubriker” i varje rapports resultatav-
snitt för att det enkelt ska framgå hur frågan 
är formulerad, och vid behov återfinna den 
i rapportens slut.

Rapport 1: Vilka är ute i naturen? 
Fokuserar bl a på i vilken utsträckning olika 
grupper ägnar sig åt olika utomhusaktivi-
teter, inklusive vad man ser som natur och 
i vilken grad man anser att man var ute i 
naturen som barn. I denna rapport visas 
bl a att skogar, fjäll, sjöar och hav uppfat-
tas av nästan alla som ”natur” men det är 
inte alls lika självklart med t.ex. trädgårdar 
och elljusspår. Nio av tio är ganska ofta el-
ler mycket ofta ute i naturen under längre 
ledigheter och naturen är en central miljö 
för barns uppväxt. Nöjes- och motionspro-
menader är den vanligaste aktiviteten och 
kvinnorna är generellt mer aktiva än män. 
Jogging/terränglöpning, jakt och fiske är mer 
vanligt bland män medan solbad, picknick 
och stavgång är mer representerat hos kvin-
nor. Picknick eller grilla i naturen är vanli-
gare hos svarande med utländska föräldrar. 
Enkätfrågor som denna rapport summerar 
är: 4, 5, 6 samt den stora frågan om olika ak-
tivitetsalternativ (fråga 10).

Rapport 2: Vara i naturen - varför eller var-
för inte?
Fokuserar bl a på vilka motiv man har för 
att vara ute, vilka aktiviteter som man an-
ser är viktigast och vilka man vill öka eller 
minska i framtiden samt hinder för att utöva 
friluftsliv i den utsträckning man önskar. I 
denna rapport visas bl a att nio av tio har 
tillgång till regnkläder och stövlar. Viktiga 
motiv för att vistas ute i naturpräglade mil-
jöer är att utöva fysisk aktivitet, uppleva av-
koppling och vara nära naturen. Man anser 
att det ger ökade insikter om samspelet i na-
turen och fler tror att de kommer att ha ökat 
än minskat sina utomhusaktiviteter om fem 
år. Brist på tid och familjesituationen är vik-
tiga hinder, men vistelser i närnaturen har 
inneburit att man fått en bättre kännedom 
om sin egen hemmiljö, ökad trygghetskäns-
la och gjort vardagen mer meningsfull. Om 

inte möjligheten att utöva friluftsliv fanns så 
skulle den självskattade hälsan sjunka. En-
kätfrågor som denna rapport summerar är: 
7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 38 och 55.

Rapport 3: Besöka naturen - hemma eller 
borta?
Fokuserar bl a på hur långt man har till de 
naturområden man söker upp, hur man re-
ser dit, vilka kostnader man lägger ner på 
sina utomhusaktiviteter mm. Här tas också 
särskilt upp allemansrätten, strandskydd 
och fritidsboende. Rapporten visar bl a att 
drygt 60 % uppgav att de besökt naturom-
råden inom 10 mil från bostaden under de 
senaste 12 månaderna och hälften av de 
svarande hade 5 km eller kortare till det 
viktigaste naturområdet. Knappt hälften 
har tillgång till fritidsboende på något sätt. 
Allemansrättens ställning är mycket stark, 
nästan alla anser den viktig att försvara, och 
kunskaperna om den är goda. För knappt 
åtta av tio är  allemansrätten viktig för deras 
egna utomhusaktiviteter vilket kan jämföras 
med siffrorna för betydelsen av naturreser-
vat och nationalparker (43 %). Det finns ett 
visst stöd för att kommunerna ska få större 
inflytande över strändernas skydd, om än 
inte hos en majoritet av de svarande. Enkät-
frågor som denna rapport summerar är: 18, 
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 36, 37, 39, 43, 44, 
45 och 46.

Rapport 4: Vad är friluftsliv?
Fokuserar bl a på de frågor som utgår från 
själva friluftsbegreppet. Här tas t.ex. upp 
vad man uppfattar som friluftsliv, vad man 
ser som positivt och negativt när det gäller 
planering och olika arrangemang i frilufts-
landskapen och vilka utgifter man kopplar 
till friluftsliv. I denna rapport visas bl.a. att 
vandringar i skog och mark samt fjällvand-
ringar var de aktiviteter som nästan alla an-
ser är friluftsliv följt av kajakpaddling och 
fågelskådning. Aktiviteten ”Gå i en park i 
staden” är den aktivitet som minst andel av 
de svarande (8 %) anser är friluftsliv helt och 
hållet men 77 % anser att detta är friluftsliv 
i någon utsträckning. De motorburna akti-
viteterna är två av de fyra aktiviteter som 
minst andel associerar med friluftsliv men 
även för dessa är det ca 40 % som anser att 
dessa helt och hållet eller till stor del är fri-
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Enkätundersökningen Friluftsliv 07 som 
ligger till grund för denna rapport är pla-
nerad och genomförd gemensamt av fors-
karna i forskningsprogrammet Friluftsliv i 
förändring. I rapporten redovisas resultaten 
översiktligt fråga för fråga i huvudsak utan 
hänsyn till olika bakomliggande variabler. 
Enkätmaterialet kommer naturligtvis att 
analyseras vidare och ligga till grund för ett 
stort antal kommande publikationer under 
programperioden som sträcker sig fram till 
hösten 2012. Nya artiklar, rapporter, böcker 
mm som bygger på enkätmaterialet kom-
mer successivt att annonseras på program-
mets hemsida och olika fördjupningsstudier 
kommer att göras med hjälp av t.ex. inter-

vjuer och studier av olika dokument utifrån 
olika grupper, frågeställningar och geogra-
fiska områden.

Programmets referensgrupp har gett vär-
defulla synpunkter under arbetets gång. 
Finansieringen har i huvudsak kommit från 
Naturvårdsverket, men för genomförandet 
av enkätundersökningen har även Sveaskog 
bidragit ekonomiskt. Samtliga forskare i Fri-
luftsliv i förändring har bidragit med under-
lag till texterna i denna rapport. 

En redaktionsgrupp bestående av Peter 
Fredman, Ulla Romild, Sven-Erik Karlsson 
och Klas Sandell har planerat och samman-
ställt innehållet. Statistiska beräkningar för 
tabeller och figurer är gjorda av Ulla Romild 
som också tagit fram samtliga diagram med-
an Lena Ernerfeldt Burman har ansvarat för 
rapportens layout.

Så	gick	undersökningen	till

Saxat ur det följebrev som gick ut tillsam-
mans med frågeformuläret i det första ut-
skicket i oktober 2007 kan vi läsa;

”Hej

Du ingår i ett slumpmässigt urval av personer 
bosatta i Sverige som får denna postenkät där vi 
ställer frågor om aktiviteter och upplevelser i na-
turen under din fritid. 

Sverige är ett land rikt på naturtillgångar som 
kan användas på många olika sätt. Utomhusak-
tiviteter på fritiden är för många människor vik-
tiga inslag till vardags, under helger eller längre 
ledigheter – för andra har det mindre betydelse. 
Vår forskning ska öka kunskapen om detta. Det 
är därför viktigt att så många som möjligt sva-
rar. Alla svar är lika viktiga!”...

I denna rapport redovisas många av svaren 
från de 1792 svenskar som besvarade enkä-
ten under perioden oktober 2007 till januari 
2008. Arbetet med att planera undersök-
ningen och utforma frågeformuläret påbör-
jades direkt vid programmets start hösten 
2006, och intensifierades under våren 2007.

luftsliv. Man är mycket positiva till buller-
fria områden liksom till information och att 
man kan förflytta sig långa sträckor utan att 
se hus, vägar eller andra besökare. Mest ne-
gativa är man till skräp i naturen och mil-
jöproblem som algblomning och liknande. 
Betydelsen av närnatur understryks och det 
finns ett starkt stöd för tanken att det är ett 
offentligt ansvar att skydda markområden 
för friluftsliv. Enkätfrågor som denna rap-
port summerar är: 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 
42, 53 och 54. 

Omslaget till frågeformuläret.
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På försommaren 2007 testades formuläret 
på cirka 20 försökspersoner som fick fylla i 
formuläret och därefter redovisa hur de tol-
kat de olika frågorna, ange vilka frågor som 
var svåra att fylla i etc. Vi kunde då konsta-
tera att det tog 30-60 minuter att besvara en-
käten. Efter korrigeringar gick formuläret ut 
i augusti 2007 till 50 svenskar som valdes ut 
från adressregistret i Eniro (www.eniro.se). 
Personerna slumpades utifrån telefonom-
råde och begynnelsebokstav på efternamn. 
Utifrån 16 inkomna svar gjordes sedan de 
sista justeringarna av frågeformuläret innan 
det togs i bruk för den riktiga undersök-
ningen. 

Det slutliga frågeformuläret skickades till 
4700 svenskar i åldrarna 18-75 år som valts 
ut med obundet slumpmässigt urval från 
Statens personadressregister SPAR, där alla 
som är folkbokförda i Sverige finns med. Vår 
urvalsgrupp hade därmed samma ålders-, 
köns- och geografiska fördelning som alla 
svenskar i den aktuella åldersgruppen. För 
att få så många som möjligt att svara skick-
ade vi först ut ett informationskort om den 
kommande enkäten. 

Första utskicket med frågeformuläret gjor-
des i oktober 2007. De som sedan inte svara-
de fick först ett påminnelsekort, sedan upp 
till två påminnelsebrev, varje gång med ett 
nytt frågeformulär. Det gick också att besva-
ra enkäten via Internet (istället för att fylla i 
och skicka in en pappersenkät), men denna 
möjlighet användes bara av 40 personer. I 
slutet av insamlingsperioden (januari 2008) 
ringde vi upp 644 av dem som ännu inte 
svarat för att dels påminna och uppmuntra 
till svar, dels göra en uppföljning av orsaker 
till att inte ha svarat (se avsnittet nedan om 
bortfall). Den slutliga svarsfrekvensen, se-
dan vi räknat bort returer p g a fel adress,  
sjukdom och liknande, blev 40%. 

Enkäten bestod av 19 sidor med totalt 55 frå-
gor, varav många frågor hade flera delfrågor 
(enkäten i sin helhet finns i slutet av rappor-
ten). Sett till samtliga frågor (inklusive del-
frågor) hade drygt hälften (52 %) besvarats 
av minst 95 % av de svarande. Endast tre 
frågor hoppades över av mer än 10 % av de 
svarande.  

De frågor som hade högst bortfall var fråga 
15, 42 och 53. Fråga 15 var en hypotetisk frå-
ga om var man i framtiden vill ägna sig åt 
utomhusaktiviteter, fråga 42 var den tredje 
av tre likadana frågeblock om syn på först 
friluftsliv, sedan motion ute och sist, som 
tredje område, turistande i naturen. Fråga 
53 slutligen var en öppen fråga om vilka ut-
gifter man haft för friluftsaktiviteter de se-
naste 12 månaderna. 

Flera av frågorna i enkäten omfattade en 
tidsperiod om 12 månader (deltagande i 
olika utomhusaktiviteter, besök i naturom-
råden mm). Det ger den fördelen att akti-
viteter som är säsongsbetonade och utövas 
bara delar av året omfattas av frågan. Sam-
tidigt kan det vara svårt för de svarande 
att helt säkert minnas i vilken utsträckning 
man utövat olika aktiviteter och besökt olika 
områden upp till ett år bakåt i tiden, vilket 
naturligtvis utgör en svaghet i den valda 
metoden. Det kan också finnas en viss risk 
att resultaten från enkäten påverkas av tid-
punkten (årstiden) då frågorna ställs (okto-
ber till januari i detta fall), såtillvida att sva-
ren för aktiviteter eller besök de svarande 
mer nyligen ägnat sig åt blir mer tillförlitliga 
än för aktiviteter eller besök längre tillbaka 
i tiden. Dessa svagheter är emellertid inget 
unikt för denna undersökning, och genom 
en uppföljande Internet-enkät kommer vi 
att ställa liknande frågor till ett urval av de 
svarande med så kallad ”last-visit” teknik 
som innebär att tidsperioden krymps till de 
senaste två månaderna samt det senaste be-
söket. Resultaten från denna undersökning 
beräknas bli tillgängliga under år 2009.

Kommande karta över Sverige illustrerar 
hur inkomna svar fördelar sig över riket (be-
räknat på postnummerområden). 
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Svarens fördelning över riket baserat på postnummerom-
råden (fråga 47).

Andelen män och kvinnor i vår undersökning samt riket 
som helhet (fråga 1).

Beskrivning	av	de	som	medverkade	
i	undersökningen

Vi kommer här att presentera de som besva-
rat frågeformuläret och hur de representerar 
den svenska befolkningen i de olika socio-
ekonomiska kategorier vi indelat våra sva-
rande i utifrån de frågor vi ställt om deras 
respektive bakgrund. För det första kan vi 
konstatera när det gäller kön, att kvinnorna 
utgör 55 % av de svarande, vilket visar att 
kvinnorna är något överrepresenterade i 
undersökningen, eftersom de utgör cirka 
50 % av den svenska befolkningen som hel-
het.

I de flesta typer av undersökningar finns 
som regel ett antal personer som av olika 
skäl väljer att inte medverka. Om dessa skil-
jer sig mycket från de som medverkar i un-
dersökningen riskerar man att få avvikelser 
i datamaterialet i förhållande till den befolk-
ningsgrupp undersökningen har för avsikt 
att studera (i vårt fall Sveriges befolkning i 
åldersintervallet 18-75 år). Det finns olika 
sätt att ta reda på huruvida det föreligger 
dylika avvikelser – dels kan man jämföra 
socioekonomiska faktorer (ålder, kön, in-
komst mm) mellan de svarande och den stu-
derade befolkningen, dels kan man göra en 
bortfallsstudie genom att intervjua personer 
som inte medverkade i undersökningen. Vi 
redovisar här båda metoderna.



På frågan om civilstånd och föräldraskap 
har vi fått de svarsfördelningar som nedan-
stående diagram visar, dvs. att cirka tre fjär-
dedelar är gifta eller sammanboende, 20 % 
singel och 6 % särbo. 
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De svarandes bostadsort (fråga 3a och b) samt bostadsort 
under uppväxten (fråga 8a och b). 

De svarandes åldersfördelning visas i ned-
anstående diagram. Som framgår av dia-
grammet är det förhållandevis många äldre 
bland de svarande, 59 % av dessa är äldre än 
45 år. Detta innebär att de svarande är äldre 
än motsvarande kategori svenskar. Svensk-
arna i åldrarna över 18 år till och med 75 år 
är 48 %. Hur stora skillnaderna är i våra oli-
ka ålderskategorier framgår av diagrammet. 
Den största skillnaden återfinns i den yngre 
ålderskategorin, vilket visar att bortfallet är 
störst i denna kategori. Att få in enkätsvar 
från de yngre, framförallt från yngre män, 
har blivit ett allt större problem i allt fler un-
dersökningar under senare tid (Qvist, 2000).

Åldersfördelningen hos de svarande samt riket som helhet 
(fråga 2).

Tittar vi på bostadsort så bor 64 % av de sva-
rande i tätbebyggt område, vilka är förde-
lade i ungefär lika stora andelar i mindre, 
medelstora och stora städer som framgår av 
kommande två diagram. På frågan var de 
svarande växte upp visar resultatet att i gro-
va drag hälften av de svarande vuxit upp på 
landsbygden. Jämför vi resultaten beträf-
fande nuvarande bostadsort och bostadsort 
under uppväxt får vi en illustration på den 
s.k. urbaniseringen, nämligen att allt fler bor 
i städer nu än tidigare. Något som sannolikt 
får betydelse för människors naturumgänge, 
intresse och möjligheter att utöva friluftsliv.

De svarandes civilstånd (fråga 48).



        
         12                         13

Den avslutande bakgrundsvariabeln som 
vi redovisar är de svarandes och deras för-
äldrars nationella ursprung. Av kommande 
diagram nedan framgår att 9 % svarar att de 
växte upp i ett annat land, 15 % svarar att 
modern växte upp i ett annat land, samt un-
gefär lika stor andel, 14 %, att fadern växte 
upp i ett annat land. De flesta av de invand-
rande tycks komma från övriga Norden, 
främst Finland. I jämförelse med den natio-
nella statistiken för åldersgruppen 18 – 75 år 
där 19 % har utländsk härkomst (om man 
själv eller någon av föräldrarna är född ut-
omlands) ligger vår andel, 17 % med samma 
definition relativt nära.

De svarandes utbildningsnivå (fråga 51).

utbildningsnivåerna redovisas också i dia-
grammet. Notera att det är på de lägre och 
högre utbildningsnivåerna som skillnader-
na är mest framträdande.

Cirka 40 % av de svarande bor i hushåll där 
det också bor barn. Bland dem som har barn 
är det ca 30 % som har små barn under 6 år. 
I riket är den andelen 40 % vilket ytterligare 
bekräftar att de svarande är äldre än mot-
svarande svenska befolkning.

  Barn i ålder    Antal av de    Andel av de   
     svarande    svarande
  
  0-5 år       201                11 %
  6-12 år       221                12 %
  13-18 år      290                16 %
  

Antal och andel av de svarande som bor i ett hushåll med 
barn (fråga 49).

På frågan om hushållets sammanlagda dis-
ponibla inkomst per månad (efter skatt men 
inklusive ev. bidrag) har vi fått följande 
svarsfördelning. Som framgår av tabellen 
ligger tyngdpunkten i intervallen 10 000 – 
20 000 kr samt 21 000 – 30 000 kr per månad. 
Medianen ligger i det senare intervallet.

  Hushållets sammanlagda 
  disponibla inkomst 
  per månad   Antal            Procent

  Lägre än 10 000 kr     171  9,9%
  10 000 - 20 000 kr    484  28,0%
  21 000 - 30 000 kr    481  27,9%
  31 000 - 40 000 kr    345  20,0%
  41 000 - 50 000 kr    164  9,5%
  51 000 - 60 000 kr    39  2,3%
  61 000 - 70 000 kr    23  1,3%
  Mer än 70 000 kr   20  1,2%
  Totalt      1727  100,0%

De svarandes disponibla inkomst (fråga 52; kr/månad för 
hushållet).

De svarandes utbildningsnivå framgår av 
kommande diagram. Bland de svarande har 
19 % enbart obligatorisk skola, 44 % gym-
nasieutbildning samt 38 % universitets- el-
ler högskoleutbildning. Detta innebär att 
vår svarandegrupp har högre utbildning 
än motsvarande grupp svenskar. Hur stora 
skillnaderna är när det gäller de olika

De svarandes, och deras föräldrars, nationella ursprung 
(fråga 9).



Skillnader mellan de som svarat på postenkäten och de 
som deltog i bortfallsstudien.

   Friluftsliv 07 Bortfalls-
     gruppen

  Är mycket ofta ute 
  i naturen på helger       33 %        22 %

  Har strövat i skog och
  mark mer än 20 ggr de 
  senaste 12 månaderna       36 %        38 %

  Har tillgång till 
  vandringskängor       46 %        56 %
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	 	  Andel av Andel av         Andel  
                                 männen  kvinnorna       totalt

 Har inte haft tid att
 fylla i frågeformuläret         31 %   30 %            31 %
 
 Har inte haft lust att 
 fylla i frågeformuläret         23 %   20 %            22 %
 
 För långt frågeformulär 
 och/eller för 
 komplicerade frågor         13 %   21 %            16 %
 
 Påstår sig inte ha fått 
 någon enkät          13 %   4 %             9 %
 
 Har glömt bort att fylla 
 i/sända in formuläret         6 %     8 %             7 %

 Är inte intresserad av
 friluftsliv          4 %     3 %             4 % 

 Svarar i princip aldrig på
 några frågeformulär         3 %     3 %             3 % 
 
 Språkproblem          2 %     1 %             1 %

 Annat           5 %     8 %                 6 %

Vanligaste orsaken är att man inte haft tid att 
besvara formuläret (cirka 30 % anger detta 
alternativ). Drygt 20 % hade inte lust att sva-
ra. Formuläret ansågs för långt eller kompli-
cerat av 16 %, medan 10 % ansåg sig inte ha 
fått någon enkät och 7 % hade glömt bort att 
fylla i den. Sammantaget innebär detta att 
ointresse för friluftsliv sannolikt inte utgör 
ett huvudargument för att inte medverka, 
vilket är positivt för undersökningens till-
förlitlighet. På den direkta frågan säger en-
dast 4 % att de låtit bli att besvara enkäten 
på grund av ointresse för friluftsliv. 

Värt att notera i sammanhanget är skillnader 
mellan män och kvinnor i bortfallsstudien. 
Kvinnor anser i högre grad att formuläret 
var för långt och komplicerat medan män-
nen i högre grad uppger att de inte fått nå-
gon enkät. Att inte ha lust att svara var van-
ligast bland de äldsta (65 år eller äldre) där 
38 % uppgav detta som orsak, medan ande-
len som sade sig inte ha tid var störst i grup-
pen 30-39 år där det var 40 % som svarade 
så. 

Vi undersökte också eventuella skillnader 
mellan å ena sidan de som besvarat enkä-
ten och å andra sidan de som deltog i tele-
fonintervjuerna vilka alltså får representera 
bortfallet. Resultaten visar att medelåldern 
och andelen kvinnor var lägre i bortfalls-
gruppen. Däremot var den geografiska för-
delningen över riket relativt lika liksom an-
delen med utländsk härkomst.

Som framgår av den beskrivande genom-
gången av svarandegruppens socioekono-
miska bakgrund så skiljer sig denna i några 
avseenden från svenskar i allmänhet i sam-
ma åldersintervall. Vår undersökning har en 
högre andel kvinnor, äldre och högutbilda-
de jämfört med svenska befolkningen i mot-
svarande åldersintervall. Detta är naturligt-
vis faktorer som man bör vara medveten om 
vid tolkningen av resultaten från undersök-
ningen, och det är därför också viktigt att få 
bättre kunskap om den grupp som inte be-
svarade frågeformuläret.

Vilka	svarade	inte?

Drygt en vecka efter den sista brevpåmin-
nelsen (januari 2008) kontaktades per tele-
fon 644 personer som inte svarat på posten-
käten. Telefonnummer (både fast och mobil) 
erhölls genom sökningar på Eniro (www.
eniro.se). Syftet med telefonintervjuerna 
var dels att påminna om enkäten, dels att ta 
reda på orsakerna till varför svaren uteblev. 
Av 644 personer som intervjuades svarade 
23 % att de hade för avsikt att besvara en-
käten, övriga deltog i bortfallsstudien. De 
vanligaste orsakerna till att svaret uteblev 
redovisas i nedanstående tabell. 

Orsaker till att inte besvara postenkäten.
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Andel som uppger att de har vandringskängor (fråga 55), 
redovisat för män och kvinnor i olika åldersgrupper.

Vi vägde ihop svaren för de olika åldersgrup-
perna enligt de andelar som gäller i hela be-
folkningen så att övervikten av äldre perso-
ner inte skulle påverka den totala andelen. 
Sedan vi viktat svaren för att ha tillgång till 
vandringskängor för män, kvinnor samt för 
alla enligt fördelningen i hela svenska folket 
blev de beräknade andelarna något annor-

Resultaten i vår undersökning ska alltså ses 
som ungefärliga beskrivningar av svensk-
arnas friluftsliv och naturupplevelser efter-
som det är en stickprovsundersökning och 
det finns vissa olikheter i sammansättningen 
mellan dem som har svarat och hela svenska 
folket. Vår bedömning är dock sammantaget 
att resultaten i stort sett ger en god bild av 
nuläget  när det gäller svenskarnas frilufts-
liv och naturupplevelser i åldrarna 18-75 år. 
Som vi visar ovan ger skillnader mellan de 
som svarat och inte svarat upphov till vissa 
avvikelser, men när det gäller den totala bil-
den är det ganska små differenser. Som all-
tid när det gäller urvalsundersökningar ska 
resultaten ses som en ungefärlig bild för den 
population de gäller. 

Jämförelse mellan enkätdata och viktad skattning av ande-
lar som har vandringskängor (fråga 55).

Sett till utövande av olika aktiviteter så 
var andelen som strövar i skog och mark 
ungefär lika stor i båda grupperna, det var 
mer vanligt att vara ute i naturen bland 
de som besvarat enkäten medan det var 
mer vanligt att ha tillgång till vandrings-
kängor i bortfallsgruppen. Det senare kan 
delvis ha att göra med skillnader i ålder 
och kön mellan grupperna.

För frågor där svaren skiljer sig åt mel-
lan män och kvinnor och i olika ålders-
grupper får vi förvänta oss viss skevhet i 
svaren som beror på att vi har stort bort-
fall främst bland yngre och män. Frågan 
man då bör ställa sig är hur stort felet är? 
För att illustrera detta viktade vi svaren 
för tillgång till vandringskängor efter 
kön och ålder i riket eftersom detta är en 
fråga där det är stor skillnad mellan oli-
ka ålderskategorier och mellan män och 
kvinnor. Totalt är det 46 % som uppgett 
att de har tillgång till vandringskängor, 
men andelen varierar mellan 30 och 62 % 
om man tittar på män och kvinnor i olika 
åldersgrupper.

lunda. Skillnaden är ungefär en procenten-
het, vilket motsvarar slumpvariationen vid 
undersökningar med nästan 2000 svarande. 
När det gäller den totala andelen som har 
tillgång till vandringskängor var det 46,1 % 
i vår undersökning medan andelen i befolk-
ningen är beräknad till 47,3 %.
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Resultat

I tidigare rapporter har vi framför allt foku-
serat på deltagande i friluftsaktiviteter och 
olika aspekter kring detta. Ytterligare en 
viktig dimension är var, och i vilken typ av 
naturmiljö, friluftsutövandet sker. Exempel-
vis vilka naturtyper som används för olika 
typer av friluftsliv i regionen där de svaran-
de bor. Därför ställdes en fråga där de sva-
rande ombads att ange om de under det se-
naste året besökt naturområden inom 10 mil 
från bostaden. Därefter följde ett ”paket” av 
frågor kring naturen i dessa områden samt 
avståndet från bostaden.

18. Har du under de senaste 12 må-
naderna på fritiden besökt natur-
områden, som ligger högst 10 mil 
från din bostad?

Drygt 60 % av de svarande säger att de be-
sökt naturområden inom 10 mil från bosta-
den under de senaste 12 månaderna. Dessa 
personer ombads i de följande frågorna (frå-
ga 19-27 i enkäten) att svara med avseende 
på det naturområde inom 10 mil som var 
viktigast för dem. Vilken typ av naturområ-
den är då detta och hur långt har de svaran-

	 	 	 	 	 	
    Antal  Procent

  Mest sjö och vattendrag 108  11,1 %
  Mest hav   73  7,5 %
  Mest skärgård   93  9,5 %
  Mest skog   440  45,2 %
  Mest ängs-betes- 
  och hagmark   61  6,3 %
  Mest åker   7  0,7 %
  Mest fjäll   23  2,4 %
  Mest bebyggelse  5  0,5 %
  Mest park   27  2,8 %
  Mest öppen (gräs-) yta  22  2,3 %
  Mer än ett alternativ  115  11,8 %
  Totalt    974  100 %  
  Bortfall   25
 (av de som skulle ha 
  svarat på frågan)
 
	 	 	 	 	

19. Hur skulle du beskriva detta na-
turområde?

En grov uppdelning visar att majoriteten 
av de svarande besökt landdominerade na-
turområden, medan cirka 28 % besökt vat-
tendominerade naturområden (sjö och vat-
tendrag, hav samt skärgård). Den största 
andelen (cirka 45 %) hade besökt naturom-
råden med mest skog. Därefter följde i fal-
lande ordning svarande som hade angett 
flera olika naturtyper (12 %), sjö och vatten-
drag (11 %) samt skärgård (10 %). Övriga 
naturtyper hade markerats av mindre än 
10 % av de svarande.

de rest? En del av de svarande anger om-
råden som ligger mer än 10 mil från bosta-
den. Dessa ingår inte i redovisningen. Här 
visar vi svaren för de 999 personer som 
angett områden högst 10 mil från bostaden.
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Hälften av de svarande hade 5 km eller kor-
tare till naturområdet, medan det genom-
snittliga avståndet var avsevärt högre (cirka 
17 km).

Tidsomfattningen av besök i det viktigaste 
naturområdet inom 10 mil från bostaden 
kan mätas på olika sätt. Vi har mätt detta 
dels genom hur ofta man besökt området, 
dels genom tidsomfattningen för ett enskilt 
besök, vilket återges i kommande två tabel-
ler.

      
    Antal  Procent
 
  Mindre än 4 ggr/år  117  11,8 % 
  Cirka 4-8 ggr/år  204  20,5 %  
  Cirka 1-3 ggr/månad  263  26,4 %  
  Cirka 1-3 ggr/vecka  258  25,9 %  
  Cirka 4-6 ggr/vecka  89  8,9 %  
  Varje dag   64  6,4 %  
  Totalt    995  100,0 %    
  Bortfall   4       
  (av de som skulle ha svarat
  på frågan)	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

23. Hur länge varade ditt genom-
snittliga besök i detta naturområde 
(förutom resan dit och hem)?

   
   Antal  Procent
 
  Tid genomsnitt
  (timmar)

  Högst 1 timme  245  25,1% 
  1,1-2 timmar  237  24,2 %    
  2,1-3  timmar  119  12,2 %  
  3,1-5 timmar  140  14,3%  
  5,1-8 timmar  50  5,1 %  
  8,1-12 timmar  13  1,3 %   
  12,1-24 timmar  33  3,4 %  
  2 dygn   73  7,5 %
  3-4 dygn  36  3,7%
  5 dygn eller mer 32  3,3 %
  Totalt   978  100,0 %  
  Bortfall  21
  (av de som skulle ha 
  svarat på frågan
      	 	 	

21. Ungefär hur långt är det mellan 
din bostad och detta naturområde?

	 	 	 	 	 	
    Antal  Procent
  Avstånd från hemmet,
  klassindelat
 
  - 100 m   106  10,6 % 
  101-500 m   109  10,9 %     
  0,6-1,5 km   85  8,5 %  
  1,6-3,5 km   121  12,1 %  
  3,6-6 km   108  10,8 % 
  7-10 km   118  11,8 %  
  11-20 km   114  11,4 %  
  21-50 km   140  14,0 %  
  51-100 km   98  9,8 %  
  Totalt    999  100,0 %		
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

22. Hur ofta har du besökt detta 
naturområde under de senaste 
12 månaderna?

Vi kan från tabellerna ovan se att majorite-
ten av de svarande har besökt naturområ-
det upp till 3 gånger per månad, och att de 
svarande är relativt jämnt fördelade mellan 
kategorierna ”cirka 4-8 gånger per år”, ”cir-
ka 1-3 gånger per månad” samt ”cirka 1-3 
gånger per vecka” (20-26 % i respektive 
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grupp i fråga 22). Ungefär 40 % av de sva-
rande har besökt området en gång i veckan 
eller oftare, och drygt 6 % uppger att man 
gör ett besök varje dag. Ser vi till besökets 
varaktighet så visar resultaten att cirka hälf-

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det bety-
delsefullt att studera vilka kostnader som är 
förenade med friluftsliv i boenderegionen, 
liksom värderingen av detta friluftsliv i ter-
mer av människors betalningsvilja (Mitchell 
& Carson, 1989). Frågor rörande betalnings-
vilja är hypotetiska, varför det också är av 
intresse att försöka mäta vilken osäkerhet de 
svarande upplever när de ställs inför frågor 

	 	 	 	 	 	
     
   Antal  Procent
 
  Kostnad totalt i
  kr

  0 kr   265  30,9 % 
  1-50 kr   247  28,8  %  
  51-100 kr  111  13,0 %  
  101-500 kr  194  22,6 %       
  501-1 000 kr  19  2,2 %  
  Mer än 1 000 kr 21  2,5 %  
  Totalt   857  100,0 %  
  Borfall   142
  (av de som skulle
  ha svarat på frågan)  
 	 	 	 	 	 	

24.  Att besöka ett naturområde är ofta förenat med kostnader av olika slag, till 
exempel bilbränsle, buss- eller tågbiljetter, mat, dryck, utrustning, mm. Tänk nu 
på hur du brukar färdas till och från naturområdet du nämnt i fråga 18 och vad 
du brukar göra när du är där. Hur mycket pengar spenderade du i samband 
med ett genomsnittligt besök i detta naturområde?

ten av de svarande stannade högst 2,5 tim-
mar i naturområdet i genomsnitt. En av fyra 
svarande angav att ett genomsnittligt besök 
varade i högst en timme, och cirka 15% an-
gav att besöket varade i ett eller flera dygn.

av denna typ. Det bör också noteras att frå-
gorna i detta fall berör en specifik delmängd 
av friluftslivet, nämligen besök i ett specifikt 
naturområde i boenderegionen (det område 
inom 10 mil som är viktigast för de svaran-
de). Resultaten är därför inte direkt jämför-
bara med mer övergripande frågor kring fri-
luftslivets värde som återfinns i rapport 4.
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25. Tänk dig att du skulle fortsätta att besöka och uppleva naturområdet i 
fråga 18 så som du brukar. Du skulle färdas lika långt och göra ungefär samma 
saker där som du brukar. Men tänk dig också att dina kostnader för att besöka 
området ökade, dvs blev större än vad du angav i föregående fråga. Hur stor 
skulle då din totala kostnad för ett genomsnittligt besök maximalt få bli innan 
du skulle besluta dig för att inte alls besöka naturområdet du nämnt i fråga 
18?

26. Hur säker var du när du besvarade föregående fråga?
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För hälften av de svarande var den totala 
kostnaden 40 kr eller mindre per besök (frå-
ga 24), medan motsvarande betalningsvilja 
för att fortsätta besöka naturområdet upp-
gick till högst 100 kr per besök (fråga 25). 
Detta kan tolkas som att det finns ett ”mer-
värde” (ett s.k. konsumentöverskott) av ett 
besök utöver de kostnader besöket medför. 
Ungefär 5 % av de svarande uppgav att de 
haft kostnader som överstiger 500 kr, och 
på motsvarande sätt ser vi att ungefär 10 
% uppgav en betalningsvilja överstigande 
1100 kr.

 

43. Äger du, brukar du hyra eller har du på annat sätt tillgång till fritidsboende 
(fritidsstuga eller annan fritidsbostad)?

Vi kan här se att 48 % av de som svarade 
på enkäten har tillgång till fritidsboende på 
något sätt. Detta motsvarar SCBs uppgifter 
över fritidsboende i Sverige (SCB, 2004). Av 
de svarande äger 23 % sitt eget fritidsboen-

        
        20                        21

Utifrån ett friluftslivs- och naturturismper-
spektiv har fritidsbostaden visat sig vara 
en viktig plats för naturupplevelser. Det är 
rimligt att tro att det är många som under 
sina lediga dagar i fritidshuset ägnar sig åt 
friluftsliv eller andra naturaktiviteter, även 
om det naturligtvis inte gäller för alla. Till-
gången till fritidsbostäder och den geogra-

Man bör dock notera att de flesta svarande 
också uppgav en osäkerhet i sina svar på 
betalningsviljefrågan, vilket innebär att siff-
rorna egentligen bör justeras med hänsyn 
till denna osäkerhet (fråga 26). Från figuren 
ovan kan vi utläsa att exempelvis 13 % av de 
svarande var helt säkra på sitt svar i fråga 25 
om betalningsvilja, medan 19 % av de sva-
rande uttryckte en säkerhet i intervallet 50-
59 %. Ungefär hälften av de svarande upp-
ger en säkerhet i svaret på 60 % eller mer, 
och följdaktligen uppgav den andra hälften 
en säkerhet under 60 %. 

fiska fördelningen av dessa är intressant 
mot bakgrund av de diskussioner som förs 
angående det bidrag till lokal och regional 
utveckling som en återkommande fritidsbo-
stadsbefolkningen lämnar. Vi ställde därför 
ett antal frågor kring de svarandes eventu-
ella tillgång till och nyttjande av fritidsbo-
ende:

de. Resultaten visar att en knapp majoritet 
av de svarande inte har tillgång till fritids-
boende och att det är så lite som  4 % som 
väljer att hyra fritidsboende på regelbunden 
basis.



 44. Var ligger ditt fritidsboende?

Kartläggningen visar att den geografiska 
fördelningen av de svarandes fritidsbostad 
i stort sett överensstämmer med fritidsbo-
städernas totala fördelning i landet (Marja-
vaara & Müller, 2007). Framför allt fjäll- och 
kustkommuner är populära fritidsbostads-
destinationer. Ett annat tydligt mönster är 
en koncentration av fritidshus kring Stock-

holm och Göteborg. Intressant är att Got-
land trots sitt avsides läge drar till sig en hel 
del fritidshusägare. Undersökningen visar 
också att cirka 4 % av de svarande äger en 
fritidsbostad utomlands. Finland och Spa-
nien är vanligast, följt av Norge, Frankrike 
och Italien.

Ytterligare en intressant fråga är hur mycket 
fritidsboendet nyttjas. Ett mått på det är an-
talet endagsbesök och övernattningar män-
niskor gör i fritidsboendet. Om fritidsboen-
det ligger långt från den permanenta

bostaden är det kanske inte möjligt att göra 
endagsturer dit, vilket i sin tur har betydelse 
för hur ofta man kan utöva friluftsliv vid fri-
tidsbostaden. 
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45. Hur många endagsbesök (utan övernattning) har du gjort i ditt fritidsbo-
ende de senaste 12 månaderna?

Vi kan här se att det är relativt få endagsbe-
sök som man gör till fritidsboendet men att 
spridningen är stor bland de svarande. En 
fjärdedel av de svarande gör 12 endagsbe-

sök eller mer. Samtidigt betyder det att 75 % 
besöker fritidsbostaden över dagen 11 gång-
er eller mindre under ett år, dvs. mindre än 
en gång i månaden i genomsnitt.

46. Hur många övernattningar har du gjort i ditt fritidsboende de senaste 12 
månaderna?

Resultatet visar att det är många som till-
bringar en stor del av sin tid i fritidsbosta-
den man äger eller har tillgång till. Precis 
som i fallet med antal endagsbesök är sprid-

ningen bland svaren stor. Medan 75 % av de 
svarande tillbringar 44 nätter eller mindre i 
fritidsbostaden är det 25 % som övernattar 
45 gånger eller mer under ett år.
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Allemansrätten är av stor betydelse när det 
gäller svenska folkets möjligheter till frilufts-
liv och andra utomhusaktiviteter (se t.ex. 
Sandell, 1997 för dess historia och Bengts-
son, 2004, för dess nuvarande innehåll). 
Tidigare undersökningar (t.ex. Fredman & 
Sandell, 2005) har visat att allemansrätten 
som begrepp har en mycket stark ställning 
hos allmänheten. 

Vi har här följt upp dessa resultat med en 
av de frågor som tidigare använts för att 
kunna kontrollera jämförbarheten (den sista 
delfrågan i fråga 36) men också ställt frågor 
om vad allemansrätten egentligen innebär, 
vilken betydelse allemansrätten har och om 
naturens tillgänglighet.

35. Allemansrätten ger möjlighet till att vistas ganska fritt i skog och mark 
utan markägarens tillstånd. Tror du att följande påståenden är sanna eller fal-
ska utifrån vad du vet om den svenska allemansrätten?

Vi konstaterar att de svarandes kunskaper 
om allemansrätten generellt är goda. Av 
de olika påståendena i fråga 35 är det om 
att plocka bär och svamp, det om handred-
skapsfiske och det om tältning sanna, och de 
övriga påståendena (om hundar respektive 
fälla träd) är falska. För alla dessa utom på-
ståendet om handredskapsfiske har omkring 
90 % av de svarande prickat rätt (figuren till 
fråga 35 visar andelen av de svarande som 

svarat rätt, eller fel eller vet ej på respektive 
påstående). Den enda fråga där man varit 
tveksam och ungefär 1/3 har svarat fel (dvs. 
trott att påstående är falskt) gäller det s.k. 
fria handredskapsfisket längs kuster och 
i de fem stora sjöarna, vilket inte heller är 
något som brukar räknas till allemansrätten 
och som infördes i mitten av 1980-talet.
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36. Vad anser du om allemansrätten och naturens tillgänglighet? Ta ställning till 
nedanstående påståenden. 

Vi kan också konstatera att allemansrättens 
ställning är mycket stark. Så mycket som 
94 % av de svarande är helt eller delvis eniga 
med påståendet att allemansrätten är viktig 
att försvara. Om allemansrättens ställning 
har blivit starkare eller svagare under sena-
re år har de svarande inte någon särskilt be-
stämd uppfattning om och likartat är läget 
för parallellfrågan om naturens tillgänglig-
het blivit bättre eller sämre. 

En viktig indikation på allemansrättens 
stora betydelse är att så mycket som 77 % 
anser att allemansrätten är viktig för deras 
utomhusaktiviteter. Naturreservat och na-
tionalparker uppges som viktiga för utom-
husaktiviteterna av  43 %, medan cirka 15 
% av de svarande anger att dessa inte har 
någon betydelse.

Jämte allemansrätten så utgör strandskyd-
det en viktig förutsättning för allmänhetens 
möjligheter till friluftsliv. Sedan lång tid till-
baka har det förts en livlig debatt där man 
i synnerhet från lokalt och regionalt håll 
önskat se en förändrad strandskyddslag-
stiftning med större möjligheter till lokala 
tolkningar. Samtidigt är många oroade för 
att stränderna exploateras för mycket och

blir för otillgängliga för allmänheten om 
de lokala intressena får mer inflytande. 
Knäckfrågan är graden av statligt respek-
tive kommunalt inflytande över planering 
och byggande i strandområden. Därmed är 
det intressant att se hur människor upplever 
tillgängligheten till stränder idag och hur 
de anser att kommunernas inflytande över 
strandskyddet bör se ut i framtiden.

        
        24                      25



37. I Sverige har vi sedan länge också ett strandskydd som innebär att strän-
derna skall vara tillgängliga för allmänheten, och får inte bebyggas eller spär-
ras av. Tag ställning till nedanstående påståenden.

En majoritet av de svarande (69 %) anser att 
tillgängligheten till strandnära områden/
stränder är god. En stor del av de svarande 
(44 %) anser även att kommunerna borde 
få ett större inflytande över hur stränderna 
skyddas, men en fjärdedel av de svarande 
har svårt att ta ställning till påståendet (vet 
ej). Likaså är det 35 % av de svarande som 
inte tar ställning till påståendet att ”tillgäng-
ligheten till stränderna för allmänheten

har under senare år blivit allt bättre”. Däre-
mot uppger 20 % att man är helt eller delvis 
enig med detta påstående, medan ungefär 
lika många är av motsatt åsikt. Sammanta-
get tyder resultaten på att strändernas till-
gänglighet är relativt god och att det finns ett 
visst stöd för att kommunerna ska få större 
inflytande över strändernas skydd, om än 
inte hos en majoritet av de svarande.  
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En viktig aspekt som ofta lyfts fram i an-
slutning till naturintresse och friluftsliv är 
intresse för miljöfrågor. Inte sällan ses just 
fritidsumgänge med naturen som en av de 
viktigaste metoderna för att öka allmän-
hetens miljöengagemang. Utifrån detta är 
det intressant att veta något om i vilken ut-
sträckning våra svarspersoner generellt är

engagerade i miljöfrågorna. 

Huruvida nedanstående individuella mil-
jöfaktorer kan ha betydelse för intresset att 
vistas i naturen eller inte kommer att vara 
en fråga som vi återkommer till i komman-
de analyser. För att utreda detta har vi ställt 
nedanstående fråga. 

39. Vilket av följande gör du av miljöskäl?

För att nämna det vanligaste valet och det 
minst vanliga valet, så sorterar de allra fles-
ta, hela 86 %, sitt hushållsfall mycket eller 
ganska ofta, medan ungefär 24 % väljer att 

ta tåget istället för flyg (för 32 % var inte 
frågan relevant). Ungefär hälften av de sva-
rande väljer att gå, cykla och åka kollektiv-
trakfik istället för att ta bilen.
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Östersund, 1 oktober 2007 

 
 
En studie om fritidsaktiviteter och naturupplevelser 
 
 
Hej 
 
Du ingår i ett slumpmässigt urval av personer bosatta i Sverige som får denna postenkät där vi 
ställer frågor om aktiviteter och upplevelser i naturen under din fritid. (Adresskälla: SPAR) 
 
Utomhusaktiviteter på fritiden är för många människor viktiga inslag till vardags, under 
helger eller längre ledigheter – för andra har det mindre betydelse. Vår forskning ska öka 
kunskapen om detta. Det är därför viktigt att så många som möjligt svarar. Alla svar är lika 
viktiga! 
  
Enkäten handlar bl.a. om dina vistelser i naturområden, vilka utomhusaktiviteter du ägnar dig 
åt – eller inte ägnar dig åt – din uppfattning om naturens tillgänglighet mm. Det är viktigt att 
enkäten besvaras av personen den är adresserad till och alla svar behandlas anonymt. 
 
Enkäten är en del i ett större vetenskapligt projekt med forskare från sju olika universitet och 
högskolor i Sverige. Vi som ansvarar för detta utskick arbetar på Mittuniversitetet i 
Östersund. Mer information hittar du på www.friluftsforskning.se 
 
Vi ber dig att posta det ifyllda frågeformuläret så snart som möjligt i det ”portofria” 
svarskuvertet. 
 
Ett stort tack för din medverkan i vår forskning! Är det något du undrar över är du förstås 
välkommen att höra av dig. 

                                                  
Ulla Romild  Peter Fredman 
Projektledare  Forskningsledare 
063-165399  063-195804 
ulla.romild@miun.se   peter.fredman@etour.se 
 

 
 
OBS! Vänd sida för en lista över utomhusaktiviteter  
  
 
 
 
 



Lista över utomhusaktiviteter 
 
Framför varje aktivitet finns ett nummer som vi hänvisar till i formuläret.  
 
1. Strövat i skog och mark (t ex för att titta 
på naturen, plocka svamp och bär) 23. Åkt skridskor / långfärdsskridskor 

2. Tagit nöjes- och motionspromenader av 
annat slag 24. Kört/åkt motorbåt  

3. Promenerat med hund 25. Kört/åkt snöskoter 

4. Vandrat i fjällen 26. Spelat paintball, rollspel (lajv) etc. 
5. Vandrat på vandringsleder i 
låglandsterräng 27. Bedrivit geocaching 

6. Joggat / terrängsprungit 28. Solbadat 

7. Gått stavgång 29. Jagat 

8. Cyklat i terrängen (MTB) 30. Kört/åkt hundspann 

9. Cyklat på vägar 31. Kört/åkt vattenskoter/jetski 

10. Åkt rullskridskor /inlines/rullskidor 32. Spelat golf 

11. Åkt skateboard 33. Orienterat 

12. Badat utomhus i sjö/hav 34. Klättrat, bestigit berg 

13. Badat utomhus i pool/äventyrsbad 35. Åkt pulka/kälke 

14. Dykt, snorklat 36. Ridit i terräng 

15. Paddlat kanot/kajak 37. Arbetat i trädgården 

16. Seglat, vind/vågsurfat 38. Tältat/övernattat i naturen 

17. Kört/åkt vattenskidor/wakeboard 39. Haft picknick eller grillat i naturen 

18. Fritidsfiskat 40. Studerat växter/djur/fågelskådat 

19. Åkt längdskidor/turskidor 41. Mediterat, Yoga el. likn.  i naturen 

20. Gått på snöskor 42. Flugit motor- eller segelflygplan  

21. Åkt utför på skidor 43. Seglat kite/drake, hanggliding, fallskärm, 
basejump och liknande 

22. Åkt snowboard 44. Annat: 
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TÄNK PÅ DETTA NÄR DU BESVARAR ENKÄTEN 
 
 

• Frågorna avser aktiviteter och naturupplevelser på din fritid.  
Inkludera inte aktiviteter och upplevelser i samband med 
yrkesarbete, studier etc. 

 
• Vissa frågor kanske handlar om något du är mindre intresserad av, 

likväl är dina svar mycket viktiga för oss. 
 

• Även om du tycker att några frågor är svåra att besvara exakt, svara 
så gott du kan. Dina svar är värdefulla även om de är ungefärliga. 

 
• Returnera det ifyllda formuläret i det portofria svarskuvertet. 

 
• Om du hellre besvarar enkäten på Internet, gå då till adressen: 

http//gathering.itm.miun.se/fritids.survey  
         Logga in med de uppgifter som finns längst ner på enkätens baksida.  
 



 Först vill vi ställa några frågor om dig, din uppväxt och dina eventuella    
 vistelser i naturen. 
 
 
 
 1. Jag är…   Kvinna  Man 
 
 

 2. Jag är född år…   1 9  _  _ 
 
 
 
  
 3a. Var bor du idag? Kryssa i det alternativ som bäst beskriver ditt bostadsområde. 
 

 Landsbygd med högst ett fåtal hus inom synhåll 
 By eller mindre ort på landsbygden med i huvudsak en- eller tvåfamiljshus 

 By eller mindre ort på landsbygden med blandad bebyggelse, en– eller tvåfamiljshus och flerfamiljshus   
 Tätbebyggt område, stadsdel eller förort med i huvudsak en– eller tvåfamiljshus 
 Tätbebyggt område med blandad bebyggelse, en– eller tvåfamiljshus och flerfamiljshus 
 Tätbebyggt område med i huvudsak flerfamiljshus 

 
 
 3b. Om du fyllt i något av de tre sista alternativen i föregående fråga ("tätbebyggt område…") vill vi att du     
 anger typ av tätort: 
 

 Mindre stad (mindre än ca 50 000 innevånare) 

 Medelstor stad (ca 50 000 - 200 000 innevånare) 
 Storstad (mer än ca 200 000 innevånare) 

 
 
 4. I vilken utsträckning uppfattar du följande som natur? Markera med kryss. 
 
 

 Inte alls Delvis Till stor del Helt och hållet 

Skogar     
Badstränder     
Fjäll     
Beteshagar     
Åkrar     
Trädgårdar     
Parker i städer     
Golfbanor     
Elljusspår     
Sjöar och hav     
Fotbollsplaner     

 



 5. Ungefär hur ofta är du ute i naturen? Kryssa i det alternativ som passar in bäst för dig på vardagar, helger  
 och längre ledigheter. 
 

 Aldrig Sällan Ganska 
ofta 

Mycket ofta 

På vardagarna     
På helger     
Under längre ledigheter, semestrar, lov etc     

 
 6. Ungefär hur ofta var du ute i naturen som barn (innan du fyllde 12 år)? 
 

 Aldrig Sällan Ganska 
ofta 

Mycket ofta 

På vardagarna     
På helger     
Under längre ledigheter, semestrar, lov etc     

 
 
 7. Att vistas i naturen brukar få mig att känna eller uppleva…  
 Markera med ett kryss i vilken grad du instämmer med följande påståenden. 
 

 
 

Helt 
oenig 

Delvis 
oenig 

Varken 
enig eller 

oenig 

Delvis 
enig 

Helt 
enig 

Vet ej 

…en ökad insikt om ”samspelet i 
naturen”, att allt hänger samman       

…en känsla av att staden är beroende 
av den omgivande naturen       

…en känsla av att jag själv och alla 
människor hör samman med, och ingår 
i naturen 

      

 
 8a. Hur bodde du när du växte upp? Kryssa det alternativ som bäst motsvarar ditt huvudsakliga boende fram  
 till 18 års ålder. 
 
 

 Landsbygd med högst ett fåtal hus inom synhåll 
 By eller mindre ort på landsbygden med i huvudsak en- eller tvåfamiljshus 
 By eller mindre ort på landsbygden med blandad bebyggelse, en– eller tvåfamiljshus och flerfamiljshus   
 Tätbebyggt område, stadsdel eller förort med i huvudsak en– eller tvåfamiljshus 
 Tätbebyggt område med blandad bebyggelse, en– eller tvåfamiljshus och flerfamiljshus 

 Tätbebyggt område med i huvudsak flerfamiljshus 
 
 8b. Om du fyllt i något av de tre sista alternativen i föregående fråga ("tätbebyggt område…") vill vi att  
 du anger typ av tätort: 
 

 Mindre stad (mindre än ca 50 000 innevånare) 

 Medelstor stad (ca 50 000 - 200 000 innevånare) 
 Storstad (mer än ca 200 000 innevånare) 

 



 9. Var växte du respektive dina föräldrar upp? Kryssa eller skriv det alternativ som passar bäst. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Här följer en lista över olika utomhusaktiviteter. Framför varje aktivitet finns ett  
 nummer som vi hänvisar till i andra frågor längre fram. Samma lista finns också  
 på baksidan av följebrevet för att underlätta när du svarar på frågorna. 
 
 
 10. Hur många gånger har du ägnat dig åt respektive aktivitet utomhus under fritiden de senaste 12   
 månaderna? Kryssa ett alternativ för varje aktivitet. 
 
 

 Ingen gång 1-5 
ggr 

6-20 
ggr 

21-60 
ggr 

Mer än 
60 ggr 

1. Strövat i skog och mark (t ex för att titta 
på naturen, plocka svamp och bär) 

 
     

2. Tagit nöjes- och motionspromenader av 
annat slag      

3. Promenerat med hund      
4. Vandrat i fjällen      
5. Vandrat på vandringsleder i 

låglandsterräng      
6. Joggat/ terrängsprungit      
7. Gått stavgång      
8. Cyklat i terrängen (MTB)      
9. Cyklat på vägar      
10. Åkt rullskridskor/inlines/rullskidor      
11. Åkt skateboard      
12. Badat utomhus i sjö/hav      
13. Badat utomhus i pool/äventyrsbad      
14. Dykt, snorklat      
15. Paddlat kanot/kajak      
16. Seglat, vind/vågsurfat      
17. Kört/åkt vattenskidor/wakeboard      

 I Sverige I annat land, (ange vilket):

Jag själv växte upp  ____________________ 
Min mor växte upp  ____________________ 
Min far växte upp  ____________________ 



 Ingen gång 1-5 
ggr 

6-20 
ggr 

21-60 
ggr 

Mer än 
60 ggr 

18. Fritidsfiskat      

19. Åkt längdskidor/turskidor      

20. Gått på snöskor      

21. Åkt utför på skidor      

22. Åkt Snowboard      

23. Åkt skridskor/långfärdsskridskor      

24. Kört/åkt motorbåt      

25. Kört/åkt snöskoter      

26. Spelat paintball, rollspel (lajv) etc      

27. Bedrivit geocaching      

28. Solbadat      

29. Jagat      

30. Kört/åkt hundspann      

31. Kört/åkt vattenskoter/jetski      

32. Spelat golf      

33. Orienterat      

34. Klättrat, bestigit berg      

35. Åkt pulka/kälke      

36. Ridit i terräng      

37. Arbetat i trädgården      

38. Tältat/övernattat i naturen      

39. Haft picknick eller grillat i naturen      

40. Studerat växter/djur/fågelskådat      

41. Mediterat,Yoga eller liknande i naturen      

42. Sportflugit motor- eller segelflygplan      
43. Seglat kite/drake, hanggliding, fallskärm, 

basejump och liknande      
44. Annat:      

 
 

 Om du inte ägnat dig åt någon enda av aktiviteterna ovan kan du kryssa här  och gå vidare till fråga 14 



 Olika utomhusaktiviteter kan ha olika betydelse på vardagar, på helger  
 och under längre ledigheter. Titta på listan över utomhusaktiviteter  
 på baksidan av följebrevet och besvara nedanstående frågor. 
 
 
 11. Vilken av aktiviteterna på listan har varit viktigast för dig på vardagar, under helger respektive under  
 längre ledigheter de senaste 12 månaderna? Ange en aktivitet per rad. Du kan naturligtvis ange samma   
 aktivitet på mer än en rad om den återkommande är den viktigaste. 
 
 
Aktivitet nr _____  har varit viktigast för mig på vardagar 

 
Aktivitet nr _____  har varit viktigast för mig på helger 

 
Aktivitet nr _____  har varit viktigast för mig under längre ledigheter 
 
 
 12. Tänk nu på de aktiviteter du angav i föregående fråga. Varför har de varit viktiga för dig? Kryssa för de   
 faktorer som haft betydelse för dig vid utövandet av respektive aktivitet. 
 
 

 Den aktivitet som 
varit viktigast för mig 

på vardagar 

Den aktivitet som 
varit viktigast för mig  

på helger 

Den aktivitet som 
varit viktigast för mig 

under längre 
ledigheter 

Utöva fysisk aktivitet    

Vara nära naturen    

Umgås med vänner    

Umgås med familjen    

Uppleva avkoppling    

Uppleva ensamhet    

Uppleva äventyr och utmaningar    

Komma bort från arbetet    

Komma bort från hemmet    
Ha kul    
Möta nya människor    

Vinna anseende och respekt    

Uppleva en andlig dimension    
  



 
 Nu ställer vi några frågor om framtiden. Vi frågar också om vilka   
 utomhusaktiviteter som du inte kan utöva i den utsträckning du skulle vilja. 
 
 
 13. Titta på listan över utomhusaktiviteter på baksidan av följebrevet. Finns det någon eller några aktiviteter   
 som du tror att du kommer ägna dig mindre åt om 5 år jämfört med idag? Ange högst en aktivitet per rad. 
 
 

 Nej   

 Ja  På vardagar minskar framför allt aktivitet nummer _____ 

   På helger minskar framför allt aktivitet nummer _____ 

   Under längre ledigheter minskar framför allt aktivitet nummer _____ 
 
 
 14. Titta på listan över utomhusaktiviteter på baksidan av följebrevet. Finns det någon eller några aktiviteter   
 du tror att du kommer ägna dig mer åt om 5 år jämfört med idag? Ange högst en aktivitet per rad. 
 
 

 Nej   

 Ja  På vardagar ökar framför allt aktivitet nummer _____ 

   På helger ökar framför allt aktivitet nummer _____ 

   Under längre ledigheter ökar framför allt aktivitet nummer _____ 
 
 
 15. Var skulle du önska att du kunde ägna dig åt utomhusaktiviteter i framtiden (om ca 5 år eller mer)?  
 Markera med ett kryss per kolumn. 
 

 På vardagar På helger Under längre 
ledigheter 

På ungefär samma platser som idag    
Närmare min bostad    
Längre bort från min bostad    

 
 
 16. Titta återigen på listan över utomhusaktiviteter på baksidan av följebrevet. Finns det någon eller några  
 aktiviteter du skulle vilja ägna dig mer åt i dagsläget?  
 
 

 Nej   Gå till fråga 18 

 Ja          På vardagar skulle jag vilja ägna mig mer åt aktivitet nummer _____ 

      På helger skulle jag vilja ägna mig mer åt aktivitet nummer _____ 

      Under längre ledigheter skulle jag vilja ägna mig mer åt aktivitet nummer _____ 
 



 17. Det kan finnas många olika orsaker varför man inte har möjlighet att ägna sig åt utomhusaktiviteter i den   
 utsträckning man önskar. Tänk nu på de aktiviteter du angav i föregående fråga. Varför kan du inte ägna dig  
 åt dessa aktiviteter i den utsträckning du önskar? Kryssa de faktorer som har betydelse för respektive aktivitet. 
 
 

 Den aktivitet jag 
helst skulle vilja 
ägna mig mer åt 

på vardagar 

Den aktivitet jag 
helst skulle vilja 
ägna mig mer åt 

på helger 

Den aktivitet jag helst 
skulle vilja ägna mig mer 
åt under längre ledigheter 

Kostar för mycket pengar    

Alltför fysiskt krävande    
Saknar tillgång till lämpliga platser / 
områden     

Saknar någon att utöva den med    

Saknar kunskap/ utbildning    

Saknar utrustning    

Saknar tid    

Saknar mod    

Familjesituationen    

Funktionshinder/sjukdom    

Annan orsak, ange: __________    
 
 
 Nu följer några frågor om det naturområde som är viktigast för dig att    
 besöka på fritiden i regionen där du bor. Frågorna avser dina besök de senaste  
 12 månaderna.  
 
 
 
 18. Har du under de senaste 12 månaderna på fritiden besökt naturområden, som ligger högst 10 mil från din   
 bostad? 
 
 

  Nej    Gå till fråga 28 
  Ja   Vilket naturområde är viktigast för dig?  

   Ange om möjligt områdets namn: _______________________________________  
 

 
 19. Hur skulle du beskriva detta naturområde? Markera med ett kryss. 

 

 Mest sjö och vattendrag 
 Mest hav 
 Mest skärgård 
 Mest skog 
 Mest ängs-, betes- och hagmark                         

 Mest åker 
 Mest fjäll 

 Mest bebyggelse 

 Mest park 

 Mest öppen (gräs-) yta 
 



 20. Vilken aktivitet har du huvudsakligen ägnat dig åt i detta naturområde under de senaste 12 månaderna?   
 Svara med aktivitetens nummer från den bifogade listan över utomhusaktiviteter på följebrevets baksida. 

 
 

Jag brukar huvudsakligen ägna mig åt aktivitet nummer: _____ 
 
 
 21. Ungefär hur långt är det mellan din bostad och detta naturområde? Skriv på en av de tomma raderna. 
 

 
 

Cirka ________ kilometer, eller cirka ________ meter 
 

 
 
 22. Hur ofta har du besökt detta naturområde under de senaste 12 månaderna? Markera med ett kryss. 
 
 

Mindre än 4 
ggr per år 

Cirka 4-8 ggr per 
år 

Cirka 1-3 ggr 
per månad 

Cirka 1-3 ggr 
per vecka 

Cirka 4-6 ggr 
per vecka Varje dag 

      
 
 
 
 23. Hur länge varade ditt genomsnittliga besök i detta naturområde (förutom resan dit och hem)? Skriv på en   
 av de tomma raderna. 

 
 

Cirka_______ dagar,  eller cirka _______ timmar,  eller cirka _______ minuter 
 
 
 
 24. Att besöka ett naturområde är ofta förenat med kostnader av olika slag, till exempel bilbränsle, buss- eller   
 tågbiljetter, mat, dryck, utrustning, mm. Tänk nu på hur du brukar färdas till och från naturområdet du nämnt  
 i fråga 18 och vad du brukar göra när du är där. 
 
 Hur mycket pengar spenderade du i samband med ett genomsnittligt besök i detta naturområde?  
 
 

Resa dit och hem: Cirka ___________ kronor per besök 

Övriga kostnader: Cirka ___________ kronor per besök 

Total kostnad:  Cirka ___________ kronor per besök 
 
 
 
 25. Tänk dig att du skulle fortsätta att besöka och uppleva naturområdet i fråga 18 så som du brukar. Du skulle   
 färdas lika långt och göra ungefär samma saker där som du brukar. Men tänk dig också att dina kostnader för att   
 besöka området ökade, dvs blev större än vad du angav i föregående fråga. 
  
 Hur stor skulle då din totala kostnad för ett genomsnittligt besök maximalt få bli innan du skulle besluta dig   
 för att inte alls besöka naturområdet du nämnt i fråga 18? 
 
 
 
Min totala kostnad skulle maximalt få bli _____________ kronor per besök 
 



 26. Hur säker var du när du besvarade föregående fråga? Markera med ett kryss på skalan. 
 
 
 Ytterst     Helt 
 osäker     säker 

 
          I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I 

 0%    50%      100% 
 
 
 27. Mina vistelser i naturen nära där jag bor har gjort att jag känner mig… Kryssa det alternativ som bäst   
 stämmer med din åsikt för respektive påstående. 
 
 

 Helt 
oenig 

Delvis 
oenig 

Varken 
enig eller 

oenig 

Delvis 
enig 

Helt 
enig 

Vet ej 

… tryggare eftersom jag träffar 
andra människor där       

… tryggare eftersom jag lärt 
känna mitt närområde bättre       

 
 
 
 I detta avsnitt finns ett antal påståenden om naturupplevelser som vi ber dig  
 ta ställning till. Vi ställer också några frågor kring besök i särskilda naturom- 
 råden i Sverige. 
 
 
 28. Tag ställning till nedanstående påståenden. Kryssa det alternativ som bäst stämmer med din åsikt för varje  
 påstående. 
 

 Helt 
oenig 

Delvis 
oenig 

Varken 
enig eller 

oenig 

Delvis 
enig 

Helt 
enig 

Vet ej 

Möjligheter till friluftsliv har 
påverkat mitt val av bostadsort 

      

Möjligheter till friluftsliv har 
påverkat mitt val av 
bostadsområde 

      

Att vistas utomhus gör min 
vardag mer meningsfull       

Jag känner mig otrygg när jag 
vistas ute i naturen       

Jag känner mig tryggare när jag 
vistas i naturen än när jag vistas i 
bostadsområden 

      

 



 29. Har du någon gång besökt följande områden? 
 

 Vet ej Nej Ja Ungefärligt antal dagar du besökt 
området senaste 12 månaderna 

Kosterhavet utanför Bohuslän         →         ______ 
Kinnekulle i Västergötland         →         ______ 
Torup skogsområde öster om Malmö         →         ______ 
Järvafältet i norra Stockholm         →         ______ 
Laponia i Norrbottens fjällvärld         →         ______ 
Delsjöns skogsområde i Göteborg         →         ______ 
Blekinge skärgård         →         ______ 
Tyresta nationalpark i Stockholm         →         ______ 
Glaskogen i västra Värmland         →         ______ 
Söderåsens nationalpark i Skåne         →         ______ 

Muddus nationalpark i Norrbotten         →         ______ 

Hamra nationalpark i södra Härjedalen         →         ______ 

Tivedens nationalpark i Västergötland         →         ______ 

Store Mosse nationalpark i Småland         →         ______ 
 
 Nu följer några frågor som handlar om begreppet friluftsliv och utövande av   
 friluftsliv.  
 
 
 30. I vilken utsträckning anser du att följande är friluftsliv? Kryssa det alternativ som bäst stämmer med din  
 åsikt. 
 

 Inte alls Delvis Till stor 
del 

Helt och 
hållet Vet ej 

Vandra i skog och mark      
Köra/åka med motorbåt      
Fjällvandringar      
Orienteringstävling      
Fågelskådning      
Köra/åka snöskoter      
Trädgårdsodling      
Gå i en park i staden      
Utförsåkning på skidort      
Bada i havet      
Paddla havskajak       
Spela golf      



 Om du inte alls är intresserad av friluftsliv så sätt ett kryss här  och gå vidare till fråga 33 
 
 
 
 31. Vad är negativt och positivt för dig vid utövande av friluftsliv? Kryssa det alternativ som bäst stämmer med  
 din åsikt för varje påstående. 
 
 

 Mycket 
negativt 

Negativt Varken 
eller 

Positivt Mycket 
positivt 

Att det finns iordninggjorda 
lägerplatser med toalett, soptunnor, 
eldstad, mm 

     

Att det finns markerade leder och 
informationsskyltar 

     

Att det finns bullerfria områden      

Att man kan förflytta sig långa 
sträckor utan att se hus, vägar eller 
andra besökare 

     

Att området har sällsynta växter och 
djur 

     

Att området är obetydligt påverkat 
av människor 

     

Att det finns naturvägledning i form 
av guidade turer 

     
 
 
 32. Olika faktorer i omgivningen kan påverka ditt utbyte av friluftsliv. Kryssa för i vilken grad du anser att   
 följande aspekter är negativa eller positiva för ditt friluftsliv. 
 
 

 Mycket 
negativt 

Negativt Varken 
eller 

Positivt Mycket 
positivt 

Buller från trafik, industriverksamheter 
och liknande      

Buller från andra fritidsaktiviteter som 
t ex motorbåtar, snöskotrar och musik      

Närvaro av andra människor      

Minskad tillgänglighet till attraktiva 
områden pga stängsel, bebyggelse etc      

Bristande skötsel och underhåll av 
stigar, bänkar, grillplatser etc      

Skräp i naturen      

Tecken på miljöproblem som 
algblomning och liknande      

Spår av aktivt skogsbruk som 
kalhyggen, skogsbilvägar etc      

Lukt och ljud från jordbruk      



 33. Tag ställning till nedanstående påståenden. Kryssa det alternativ som bäst stämmer med din åsikt för varje  
 påstående. 
 
 

 Helt 
oenig 

Delvis 
oenig 

Varken 
enig eller 

oenig 

Delvis 
enig 

Helt 
enig 

Vet ej 

Att resa bort från min vanliga 
omgivning (minst 10 mil från min 
bostad) är viktigt för mig vid 
utövande av friluftsliv 

      

Jag kommer i framtiden i högre grad 
betala för guidning, paketresor och 
liknande kopplade till friluftsliv än 
jag gör idag 

      

Min kommun är bra på att skydda 
mark för friluftslivets behov       

Min kommun är bra på att skydda 
mark för naturvård       

I min kommun är allmänheten 
delaktig i planeringen av hur mark- 
och vatten bäst bör användas 

      

Det är kommunens ansvar att 
skydda markområden för friluftsliv       

Det är statens ansvar att genom 
lagstiftning skydda markområden för 
friluftsliv 

      

Det är viktigt att samhället satsar 
resurser för att underlätta 
människors möjligheter till 
naturupplevelser 

      

Det är viktigt att friluftslivets behov 
prioriteras högre än behovet av ny 
bebyggelse, gator och vägar 

      

Det är viktigt att friluftslivets behov 
prioriteras högre än traditionella 
näringar såsom jord- och skogsbruk 

      

Samhället satsar tillräckligt med 
resurser för att underlätta för 
funktionshindrade att komma ut i 
naturen 

      

 
 
 



 34. Människors möjligheter att utöva friluftsliv beror bland annat på tillgång till lämpliga områden,   
 parkeringsplatser, leder, skidspår, vägvisning, information etc. Enligt din åsikt, hur bör nedanstående   
 huvudsakligen finansieras? Kryssa för ett alternativ per rad. 
 
 

 Bör huvudsakligen finansieras genom… 

 Skatter 
(alla ”betalar”) 

Avgifter 
(användarna 

”betalar”) 

Ideellt arbete 
(intresseföreningar 

”betalar”) 

Vet ej 

Vandrings- och skidleder     

Elljusspår, preparerade skidspår     

Parkering vid friluftsområden     

Informationsmaterial (hemsidor, 
broschyrer, kartor mm)     

Skyltning och utställningar vid 
friluftsområden     

Badplatser     

Guidade turer i naturen     

Övernattningsstugor     
 
 
 I detta avsnitt ställer vi några frågor om naturens tillgänglighet,  
 allemansrätt, strandskydd, hälsa och miljö. 
 
 
 
 35. Allemansrätten ger möjlighet till att vistas ganska fritt i skog och mark utan markägarens tillstånd. Tror  
 du att följande påståenden är sanna eller falska utifrån vad du vet om den svenska allemansrätten? Kryssa ett  
 alternativ för varje påstående. 
 

 Sant Falskt Vet ej 

Du får plocka bär och svamp i skogen utan att fråga markägaren om 
lov    

Hundar får springa lösa i skog och mark året runt    

Du får fritt fiska med kastspö (handredskap) i våra fem största sjöar 
Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön    

Du får utan att fråga tälta en natt på mark som inte används för 
jordbruk och som ligger långt från hus där folk bor    

Du får utan att fråga fälla enstaka större träd i någon annans skog om 
du bara använder veden på platsen    

 
 
 



 36. Vad anser du om allemansrätten och naturens tillgänglighet? Ta ställning till nedanstående påståenden.      
 Kryssa ett alternativ för varje påstående. 
 
 

 Helt  
oenig 

Delvis 
oenig 

Varken 
enig eller 

oenig 

Delvis  
enig 

Helt  
enig 

Vet ej 

Allemansrätten är viktig att försvara       

Allemansrättens ställning har under 
senare år blivit allt starkare       

Naturens tillgänglighet har under 
senare år blivit allt bättre       

Allemansrätten är viktig för mina 
utomhusaktiviteter       

Naturreservat och nationalparker är 
viktiga för mina utomhusaktiviteter       

 
 
 
 37. I Sverige har vi sedan länge också ett strandskydd som innebär att stränderna skall vara tillgängliga för   
 allmänheten, och får inte bebyggas eller spärras av. Tag ställning till nedanstående påståenden.  Kryssa i ett   
 alternativ för varje påstående. 
 
 

 Helt  
oenig 

Delvis 
oenig 

Varken 
enig eller 

oenig 

Delvis  
enig 

Helt  
enig 

Vet ej 

Tillgängligheten till strandnära 
områden/stränder är god       

Tillgängligheten till stränderna för 
allmänheten har under senare år 
blivit allt bättre 

      

Kommunerna, i stället för staten, 
borde få större inflytande över hur 
stränderna skyddas 

      

 
 



 38. För att förstå hur bra eller dåligt ett hälsotillstånd är har vi i denna fråga ritat en skala där bästa tänkbara   
 hälsotillstånd har värdet 100 och sämsta tänkbara hälsotillstånd har värdet 0. Vi vill att du på skalan markerar   
 hur bra eller dåligt ditt hälsotillstånd är i olika situationer. 
 
 
 a) Enligt din egen uppfattning, hur bra eller dåligt är ditt hälsotillstånd idag? Markera med ett kryss på skalan. 
 

 
 
 

 
 b) Enligt din egen uppfattning, hur bra eller dåligt skulle ditt hälsotillstånd vara idag om du under det senaste   
 året (12 månader) inte alls hade haft möjlighet att utöva friluftsliv? Markera med ett kryss på skalan. 
 

 
 
 
 
 39. Vilket av följande gör du av miljöskäl? Kryssa ett alternativ per rad. 
 
 
 
 

Mycket 
sällan 

Ganska  
sällan 

Ganska  
ofta 

Mycket 
ofta 

Vet ej /  
ej relevant 

Jag sänker hastigheten vid 
bilkörning      

Jag väljer att gå, cykla och nyttja 
kollektivtrafik istället för att ta bil      

Jag väljer tåg istället för flyg      

Jag sorterar hushållsavfall      

Jag äter ekologiskt odlad mat      

Jag handlar miljömärkta varor      

 



 Nu följer tre tabeller med ett antal ”motsatspar”. Sätt krysset i rutan närmast   
 det ord du tycker bäst överensstämmer med din uppfattning. Om inget av orden  
 är bättre än det andra sätter du ett kryss i mitten. Försök göra dina val snabbt! 
 
 
 
 40. Friluftsliv är för mig… 
 

Dåligt        Bra 

Fritt        Tvång 

Gemenskap        Enskildhet 

Otrygghet        Trygghet 

Passivt        Aktivt 

Skadligt        Hälsosamt 

Meningslöst        Meningsfullt 

Smutsigt        Rent 

Lätt        Tungt 

Konkurrens        Samarbete 

Manligt        Kvinnligt 

Allvar        Glädje 

Billigt        Dyrt 

Vardag        Helg 

Hemma        Borta 
 
 
 
 41. Motion utomhus är för mig… 
 
 

Dåligt        Bra 

Fritt        Tvång 

Gemenskap        Enskildhet 

Otrygghet        Trygghet 

Passivt        Aktivt 

Skadligt        Hälsosamt 

Meningslöst        Meningsfullt 

Smutsigt        Rent 

Lätt        Tungt 

Konkurrens        Samarbete 

Manligt        Kvinnligt 

Allvar        Glädje 

Billigt        Dyrt 

Vardag        Helg 

Hemma        Borta 
 
 



 
 42. Turistande i naturen är för mig… 
 
 

Dåligt        Bra 

Fritt        Tvång 

Gemenskap        Enskildhet 

Otrygghet        Trygghet 

Passivt        Aktivt 

Skadligt        Hälsosamt 

Meningslöst        Meningsfullt 

Smutsigt        Rent 

Lätt        Tungt 

Konkurrens        Samarbete 

Manligt        Kvinnligt 

Allvar        Glädje 

Billigt        Dyrt 

Vardag        Helg 

Hemma        Borta 

 
 
 Nu några frågor om fritidsboende. 
 
 
 43. Äger du, brukar du hyra eller har du på annat sätt tillgång till fritidsboende (fritidsstuga eller annan   
 fritidsbostad)? Markera ett eller flera alternativ. 
 

  Ja, jag äger eget fritidsboende 
 Ja, jag hyr regelbundet fritidsboende 

 Ja, jag har tillgång till fritidsboende på annat sätt 

  Nej, jag har inte tillgång till fritidsboende   Gå vidare till fråga 47 
 
 
 44. Var ligger ditt fritidsboende? 
 

 
Om fritidsboendet är i Sverige, ange vilken/vilka kommun(-er); _______________________________________ 
 
Om fritidsboendet är i utlandet, ange vilket/vilka land/länder; _________________________________________ 
 
 
 45. Hur många endagsbesök (utan övernattning) har du gjort i ditt fritidsboende de senaste 12 månaderna?  
 
 
Jag har gjort ungefär _______ endagsbesök 
 
 
 
 46. Hur många övernattningar har du gjort i ditt fritidsboende de senaste 12 månaderna?  
 
 
Jag har gjort ungefär _______ övernattningar 



 Nu följer några frågor om din bakgrund. Svaren behövs för att jämföra olika  
 grupper i samhället. Vi redovisar aldrig enskilda svar.  
 
 
 
 47. Postnumret till min bostadsadress är:      _____________ 
 
 
 
 
 48. Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på dig? 
 
 

 Ensamstående/singel 

 Gift/sammanboende 
 Särbo 

 
 
 49. Ingår det barn/ungdomar i ditt hushåll? 
 

 Nej 

 Ja   antal 0-5 år: ____ 
          antal 6-12 år:____ 
          antal 13-18 år:____ 
          antal 19 år eller äldre: ____ 
 
 
 
 50. Vilken eller vilka av följande beskrivningar stämmer bäst in för dig? Kryssa för ett eller flera alternativ. 
 
 

 Arbetar där de flesta tillhör fackförbund inom LO 

 Arbetar där de flesta tillhör fackförbund inom TCO 

 Arbetar där de flesta tillhör fackförbund inom SACO 
 Arbetar i eget eller familjemedlems jordbruk/skogsbruk  

 Arbetar i eget eller familjemedlems företag 

 Arbetar inom offentlig sektor 

 Arbetar inom privat sektor 

 Arbetar inom föreningsliv/ideell verksamhet 

 Har chefsbefattning 

 Har pension 

 Har sjuk- eller aktivitetsersättning 

 Arbetslös 

 Föräldraledig 

 Tjänstledig av andra skäl än föräldraledighet 
 Värnpliktig 

 Studerande 

 Hemarbetande 

 Annat:_____________________________ 
 
 
 
 51. Vilken utbildning har du? Kryssa den högsta utbildning du har. Om du ännu inte avslutat din utbildning,   
 kryssa då för den utbildning du just nu deltar i. 
 

 Obligatorisk skola (t ex grundskola, folkskola) 

 Gymnasieutbildning (även realexamen, folkhögskola, yrkesskola, fackskola etc) 
 Universitets- eller högskoleutbildning 

 
 
 



 52. Ungefär hur stor är ditt hushålls sammanlagda disponibla inkomst (efter skatt men inklusive ev bidrag  
 etc) per månad? Avrundat till närmaste tusental. 
 
 

  Lägre än 10 000 kr per månad 
  10 000 – 20 000 kr per månad 

  21 000 – 30 000 kr per månad 
  31 000 – 40 000 kr per månad  

  41 000 – 50 000 kr per månad 
  51 000 – 60 000 kr per månad 

  61 000 – 70 000 kr per månad 

  Mer än 70 000 kr per månad 
  
 
 53. Inkomsten ska räcka till många olika slags utgifter som boende, mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter  
 etc. Uppskatta ungefär hur mycket pengar du använt för utgifter som kan relateras till friluftsliv för egen del  
 och för medlemmar i ditt hushåll under de senaste 12 månaderna.  

 
 

Jag har använt cirka ___________________  kronor för utgifter som kan relateras till mitt friluftsliv  
de senaste 12 månaderna.  
 
 
 
 54. Är du medlem i någon friluftsorganisation? 
 
 

 Nej  Ja  
 
 
 55. Vilket av följande saker har Du tillgång till? Markera med ett eller flera kryss. 
 
 

  Regnkläder 
  Gummistövlar 

  Vandringskängor 

  Skidor 
  Tält 
  Kikare

 
 
 
 
 
 

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN ! 
 
Enkäten du just besvarat ingår i ett forskningsprojekt om svenskarnas friluftsliv. I den avslutande delen av  
projektet kommer vi bl a studera hur friluftslivet varierar under olika årstider. Det gör vi genom en enkät på 
Internet som består av fyra delar vilka besvaras en gång i kvartalet med start i december 2007. Vi hoppas att du 
har möjlighet att medverka också i denna del av undersökningen. 
 
För att kontakta dig och meddela när det är dags att fylla i enkäten behöver vi din e-postadress. Vi kommer 
naturligtvis inte att använda adressen för något annat ändamål, inte heller skicka den vidare till någon annan.  
 
 
JA, jag ställer upp i den avslutande undersökningen. Ni kan kontakta mig på följande e-post adress.  
OBS, skriv tydligt! 
 
 

E-post: __________________________________________________ 



 



Ulla Romild
Projektledare

Mittuniversitetet
Telefon: 063- 16 53 99
E-post: ulla.romild@miun.se

Inloggningsuppgifter till webbenkät: http://gathering.itm.miun.se/fritids.survey
Användarnamn: N
Lösenord: ute



Bilaga 3 
 
 
Frågor till telefonpåminnelse: 
 
 

1. Vilket är främsta orsaken till att du inte har besvarat frågeformuläret? (Alternativen 
läses först inte upp. Lyssna på svaret respondenten spontant ger och välj alternativ. Om du är 
tveksam läser du upp alternativen för respondenten)  

 
( 1 ) Är inte intresserad av friluftsliv 
( 2 ) Har inte haft tid att fylla i frågeformuläret 
( 3 ) Har glömt bort att fylla i/sända in frågeformuläret eller: Det har inte blivit av 
( 4 ) Svarar av princip aldrig på några frågeformulär 
( 5 ) Språkproblem 
( 6 ) Har inte lust 
( 7 ) Påstår sig inte ha fått någon enkät 
( 8 ) För långt frågeformulär och/eller för komplicerade frågor. Orkar inte fylla i hela. 
 
Om du får ett svar som inte passar in i något alternativ: skriv in svaret 
 

2. Hur ofta är du ute i naturen på helger? 
 
( 0 ) Aldrig 
( 1 ) Sällan 
( 2 ) Ganska ofta 
( 3 ) Mycket ofta 
 

3. Har du strövat i skog och mark, t ex för att titta på naturen, plocka svamp eller bär, mer 
än 20 ggr de senaste 12 månaderna? (Motsvarar c:a 2 ggr/månad) 

 
( 1 ) Ja 
( 0 ) Nej 
 

4. Har du tillgång till vandringskängor? (särskilda skor/kängor för vandring) 
 
( 1 ) Ja 
( 0 ) Nej 
 

5. Har du själv eller någon av dina föräldrar vuxit upp i något annat land än Sverige? 
(Vilket/vilka land/länder behöver inte anges) 

 
( 1 ) Ja 
( 0 ) Nej 
 

6. Vilket är ditt födelseår? 
 



Friluftsliv i förändring är ett forskningsprogram med uppgift att skapa och kommunicera forskningsbaserad kunskap om friluftsliv och naturturism i Sverige. 
Programmet finansieras av Naturvårdsverket, som har gett turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet uppdraget att leda verksamheten, där även 
Karlstads-, Göteborgs-, Örebro- och Umeå universitet, Högskolan i Blekinge samt Sveriges lantbruksuniversitet ingår. I rapportserien från Friluftsliv i förändring 
presenterar vi resultat från forskningen. Samtliga rapporter finns nedladdningsbara på:  www.friluftsforskning.se
                    
                   
                   
         

Friluftsliv i förändring • SE- 831 25 Östersund • Tel: 063 - 19 58 08 • Fax: 063 - 19 58 10 • info@friluftsforskning.se
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