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möjligt att genomföra.  



 

 

Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med den aktuella studien är att åskådliggöra skillnader 

mellan invånare i en storstadskommun och en landsortskommun gällande faktorer som rör 

skogsvistelse. Frågeställningarna för undersökningen var: Hur frekvent besöker invånare i en 

storstadskommun skogen i jämförelse med invånare i en landsortskommun? Hur skiljer sig 

synen på vad en skog representerar mellan invånare i en storstadskommun och invånare i en 

landsortskommun? I vilka syften nyttjar man skogen i en storstadskommun i jämförelse med 

en landsortskommun? 

 

Metod: En enkät har konstruerats och distribuerats till totalt 146 respondenter i två 

kommuner. Den ena kommunen var belägen i ett storstadsområde och den andra kommunen 

var belägen i en landsortsmiljö. Mätmetoden har använts för att få en tillfredsställande mängd 

data för att kunna uttala sig om de två populationerna. Enkäten är utarbetad utifrån tidigare 

forskning samt i samråd med handledare. Data har samlats in och analyserats med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS 19. 

 

Resultat: Man besökte skogen mer frekvent i landsortskommunen både under sommaren och 

under vintern. Generellt sett minskar antalet besök i båda kommunerna under vintertid. För 

invånare i storstadskommunen representerade en skog ett större inslag av mänsklig påverkan 

såsom fler stigar, vägar och motionsspår. För invånare i landsortskommunen representerade 

en skog ett mindre inslag av mänsklig påverkan såsom enstaka stigar och vägar. Det 

vanligaste syftet till skogsvistelse var naturupplevelsen i båda kommunerna. Naturupplevelsen 

var även det främsta syftet till att besöka skogen. Man utövade till större del fysisk aktivitet i 

skogen i landsorten. Andra syften som var mer populära på landsorten var: jakt och fiske, 

svamp- och bärplockning och hundpromenader. 

 

Slutsats: Det föreligger skillnader mellan de två undersökta populationerna från de två olika 

kommunerna i den här undersökningen. Aktiviteter som på ett eller annat sätt har en koppling 

till skogen var mer populära i landsortskommunen. Att det föreligger en skillnad i hur 

människor på landsorten och människor i storstaden skiljer sig angående faktorer som rör 

skogsvistelse kan dock ej påvisas med den här studien.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Det kan vara för att uppleva lugn och ro i en annars stressig vardag. Det kan handla om den 

där speciella doften av gran och blåbärsris som luktar så gott. Det kan handla om ett sportlov 

med korvgrillning och längdskidåkning under en gnistrande marssol. Det kan handla om den 

där perfekta kantarellen som framåt höstkanten står och väntar under granen. En spännande 

väntan på älgtjuren som synts till. Det kan även handla om en annan form av jakt, nämligen 

jakten på den orange-vita skärmen som nås med hjälp av karta och kompass. Det kan till sist 

men inte minst handla om den där sena juli-kvällen i somras, vid en spegelblank sjö då 

tystnaden plötsligt bröts av ett plask som ekade över landskapet. 

 

Det fanns många aktiviteter som här har sin naturliga plats. De är många till antalet och ter sig 

väsentligt olika men de har just den här miljön gemensamt. Aktiviteter som byts ut beroende 

på den årstid och den väderlek som råder. Denna miljö är ett skafferi som förhöjer många 

maträtter både som huvudingrediens och som krydda. Det är här de flesta däggdjuren i den 

svenska faunan återfinns. Tillgångar finns här som utgör en grundsten i Sveriges ekonomi. Vi 

påverkas av den, vare sig vi vill eller inte. Man utsätts för den mer eller mindre beroende på 

var i vårt avlånga land man bor.  

 

Du hittar spår av den på IKEA, på ditt vardagsrumssgolv, i frysen eller i kylskåpet, på väggen, 

i dina konstverk, du kanske får en blick av den ut genom fönstret. Har du någon gång åkt tåg 

så har du garanterat sett den. För att inte tala om hur omtalad den är av författare och poeter 

som genom sina verk försökt förmedla den här miljön ut till sina läsare. 

 

Många har sett och uppskattat Barnen i Bullerbyn, Ronja Rövardotter och Emil i Lönneberga. 

Inte bara för Astrid Lindgrens karaktärer och handlingen i hennes böcker - utan kanske lika 

mycket för den miljö hennes berättelser utspelar sig i.  

 

Om ett träd faller i skogen – hörs det då? 
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Det handlar om skogen. Svenskarna tycks älska sin natur och sin skog som något som alltid 

varit och som troligtvis alltid kommer vara en del av den svenska folksjälen. Vi har på grund 

av den svenska allemansrätten haft enklast möjliga väg till ett liv under trädkronorna. 

 

Studier har visat detta förhållande. För 80 procent av den svenska befolkningen är det viktigt 

att komma ut i skog och mark (Kairos Future 2005, s. 44). Men hur starkt är förhållandet till 

skogen på två väsentligen olika platser i Sverige? Är det möjligen så att människor från en 

plats till en annan ser på den med olika synsätt? 

 

1.2 Bakgrund 

Bakgrunden ämnar öka förståelsen för vad det är som händer när man besöker en skog. Vad 

finns det tidigare sagt om hur en dylik miljö påverkar vår själ och vårt sinne. Många har 

kanske upplevt en positiv känsla av att vistas i skog och mark, en känsla som har varit svår att 

sätta ord på, men som här kan få sin förklaring. Vidare i bakgrunden skall ett försök göras att 

forma en bild av hur skogsvistelsen och friluftslivet utvecklats under det senaste seklet fram 

till vad det är idag. Vidare behandlas hur den svenska allemansrätten kom till och varför 

skogen och friluftslivet kom att bli en het potatis i svensk inrikespolitik under 1900-talets 

första decennier. Till sist ges här en bild av hur man politiskt ser på friluftslivet idag. 

 

1.2.1 Svensk friluftslivshistoria 

Under senare delen av 1800-talet uppstod ett brinnande intresse för ”de nära vilda och 

exotiska landskapen” för de bäst bemedlade grupperna i samhället (Sandell & Sörlin 2008, s. 

12). Till en början handlade det mestadels om alpinism och friluftsliv i de kustnära 

landskapen men senare kom friluftslandskapet att vidgas till att även bestå av svampskogar, 

parker och fågelmyrar (Ibid., s. 25). 

 

1920 och 1930-talet innebar urbanisering, kortare arbetstid och en allmänt bättre materiell 

standard att intresset för naturen som rekreationskälla ökade. Friluftsliv blev alltmer en fråga 

för den breda allmänheten. Bland de nya inslagen inom friluftslivet fanns vandrarhem, 

vandringsleder och camping. Ett viktigt syfte från myndighetshåll under den här tiden var att 

se till att naturen skyddades för människans fritidsbehov. Man ville säkra möjligheten till 
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friluftsliv även för dem som själva inte var markägare, ett så kallat socialt naturskydd. 

(Sandell & Sörlin 2008, s. 65) 

 

I takt med urbanisering och industrialisering kom också det arbetstidsreglerande arbete som vi 

ser än idag. Man arbetar mellan vissa fasta tider och är ledig resterande tid. Den fria tiden 

oroade politiker, folkbildare och myndigheter. Farhågan var att den fria tiden skulle slösas 

bort med lättjefulla aktiviteter som dans, undermålig litteratur och tvivelaktiga filmer. Från 

ideologiska, samhälleliga och ekonomiska krafter kom idéer som syftade till att få 

befolkningen att använda sin fria tid på ”rätt sätt”. Här kom friluftslivet in som en föredragen 

sysselsättning och friluftslivets befrämjande blev alltmer en politisk fråga som skulle få ett 

slut på befolkningens tvivelaktiga fritidssysselsättningar. Medborgarna rekommenderades att 

vistas i skog och mark. (Sandell & Sörlin 2008, s. 75 ff)  

 

Vid denna tidpunkt kom startskottet till det som kom att bli allemansrätten. Enligt en motion i 

andra kammaren år 1936 krävdes en utredning för att ytterligare underlätta och trygga 

möjligheterna till friluftsliv för den del av befolkningen som själva inte ägde någon mark. 

Resultatet blev en reglering av strandbebyggelsen och ett inrättande av fritidsreservat för 

städernas befolkning. Det dröjde dock till efter andra världskriget innan detta togs i fullt bruk, 

närmare bestämt år 1952. Allemansrätten, i dess rätta bemärkelse, kom något decennium 

senare. Tack vare den fick vem som helst under vissa särskilt bestämda premisser fara över, 

övernatta och plocka bär och svamp på någon annans mark. Under huvudregeln ”inte störa - 

inte förstöra” fick man fritt tillträde att besöka den skog man ville och då också övernatta där 

ett par nätter. År 1974 fastställdes allemansrätten enligt svensk lag och år 1994 blev den en 

svensk grundlag. (Sandell & Sörlin 2008, s. 96 ff) 

 

1.2.2 Vad sker i skogen? 

Enligt miljöpsykologerna och professorerna Rachel och Stephen Kaplan från University of 

Michigan tar vi intryck från vår omvärld på två olika sätt: dels genom riktad uppmärksamhet 

och dels genom spontan uppmärksamhet. Den riktade uppmärksamheten är den mer 

energikrävande av de två och det är genom den vi upplever den största delen av vår vardag. 

Det handlar om när vi måste anstränga oss för att uppmärksamma det som är viktigt och 

samtidigt sovra bort det som inte är viktigt. Det kan handla om beslutsfattande, planering och 

att hålla saker i minnet. Det kan även handla om att agera på ett sätt som anses vara socialt 
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önskvärt, såsom att ha förmågan att stänga inne sina känslor för att dessa skulle kunna verka 

negativt på ens roll i det sociala samspelet. I längden, utan ett mentalt avbrott från denna form 

av uppmärksamhet, leder det till mental utmattning. (Kaplan & Kaplan 1989, s. 179 f)  

 

Kaplans menar att i takt med urbaniseringen och industrialismens intåg har vi i vår vardag ett 

ökat krav på oss att använda vår riktade uppmärksamhet (Ibid., s. 182). Den andra formen 

som vi upplever vår vardag genom är den spontana uppmärksamheten. Den spontana 

uppmärksamheten kräver ingen ansträngning till skillnad mot den direkta uppmärksamheten 

(Ibid., s. 179).  

 

Enligt Kaplans är den spontana uppmärksamheten ett vilotillstånd. Med hjälp av den får vi en 

chans att återhämta oss ifrån frekvent och långvarig tid av direkt uppmärksamhet. Naturen är 

en plats som präglas av spontan uppmärksamhet och där kommer informationen in och 

mjuklandar i våra hjärnor utan att vi måste anstränga oss för att fokusera på vad det är som 

egentligen har hänt. Det är inte information som genast behöver bearbetas och tas beslut om. 

Det handlar om sinnesintryck som är mer lättsmält än det som möter oss i stadens brus. (Ibid., 

s. 197)  

 

Den amerikanske forskaren Roger Ulrich ser det ur en annan synvinkel. Enligt honom har 

människan utvecklats evolutionärt för att överleva i en omvärld där en av de största farorna 

människan kunde stöta på var mötet med vilda djur i naturen. Vid ett möte med ett farligt djur 

ställde kroppen in sig på flykt, vilket innebar att energikrävande fysiologiska funktioner sattes 

igång och ett negativt känslotillstånd framkallades. Ett sådant möte inbegrips i vad Ulrich 

kallar för biofobi. Ulrich menar att kroppen efter en sådan utmaning behövde få en chans att 

”andas”, att återhämta sig. För att få den återhämtning som krävdes sökte sig människan till 

platser i naturen som inte präglades av omedelbar fara, exempelvis stilla rinnande vatten. 

Tack vare den stora nytta människor ur ett evolutionärt perspektiv haft av dessa miljöer så 

menar Ulrich att vi än idag får samma effekter av vissa naturliga miljöer. Den positiva 

inställningen till naturen kallas av Ulrich för biofili. Ulrich menar att vi inte har samma 

positiva inställning till, och får inte samma positiva effekter av dagens stadsmiljö. (Ulrich 

1993, s. 96 ff)  

 

I den svenska regeringens proposition 2009/10:238 som överlämnades till riksdagen den 8 juli 

år 2010 var innehållet ”Framtidens friluftsliv”. I propositionen meddelar regeringen ett 
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övergripande mål för friluftspolitiken som lyder: ”att stödja människors möjligheter att vistas 

i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet” 

(Miljödepartementet, 2010 s. 1). Regeringen lyfter friluftslivets koppling till fysisk aktivitet, 

återhämtning och upplevelser och därmed även den betydelse friluftsliv har för människors 

hälsa och välbefinnanden. De positiva hälsoeffekterna är av betydelse både för den enskilde 

och för samhället i stort. Hänsyn för det tätortsnära friluftslivet skall tas genom att attraktiva 

naturmiljöer skall ses över vid alla former av samhällsplanering. Varje kommun har till 

uppgift att tillgodose den stora del av Sveriges befolkning som bor i tätorter med möjligheter 

till naturvistelse. Ett genom tiden förändrat friluftsliv innebär också att forskning behövs 

under benämningen ”Friluftsliv i förändring” i syfte att öka kunskapen om friluftslivets 

betydelse för samhället och naturvården. (Ibid., s. 1 f) 

 

1.3 Forskningsläge 

Forskningsläget ämnar ge en bild av vad man vet om människors förhållande till skogen 

genom olika vetenskapliga undersökningar och rapporter. Här ges exempel på den senaste 

forskningen både från Sverige och från utlandet. Forskningsläget ämnar, så långt det går att 

finna, ge en bild av förhållandet mellan ett storstads- och landsbygdsperspektiv. Till sist 

kommer det presenteras en bild av människors motionsmönster. 

 

”Friluftsliv i förändring” är ett forskningsprojekt som har till uppgift att åskådliggöra de 

trender som för tillfället finns rörande friluftsliv i Sverige. Det består av sex olika delprojekt. 

Bland dessa sex finns ett delprojekt som syftar till att undersöka ”Friluftslivets utövande och 

mönster”, där det handlar om olika motiv till deltagande och icke-deltagande i friluftsliv. 

(Friluftsliv i förändring 2007, s. 1f) 

 

Under nyss nämnda delprojekt kom det år 2008 en rapport baserad på en enkätundersökning 

som besvarades av 1792 svenskar (Bladh & Fredman 2008, s. 9). Titeln på rapporten var 

”Besöka naturen – hemma eller borta?”. En av frågorna som ställdes var ”Har du under de 

senaste 12 månaderna på fritiden besökt naturområden, som ligger högst 10 mil från din 

bostad?”. På frågeställningen svarade 63 procent att de besökt ett naturområde under den 

tiden. Av dessa uppgav 45 procent att naturområdet de besökt var en skog. Frågan rörande 
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besöksfrekvensen gav att 67,6 procent hade besökt det här naturområdet 1-3 gånger i 

månaden eller oftare (Ibid., s. 17 f). 

 

I en annan rapport baserat på samma enkätundersökning innehållande frågan ”Vad är 

friluftsliv?” svarade 87 procent att ”vandra i skog och mark” var friluftsliv. Att ”vandra i 

fjällen” var den enda aktivitet som ansågs vara friluftsliv i högre utsträckning. ”Gå i en park i 

staden” uppfattades i sammanhanget av enbart 8 procent som friluftsliv. (Bladh & Fredman 

2008, s. 17) I samma undersökning kommer det fram att friluftsliv och motion verkar vara tätt 

sammankopplat och slutsatsen som dras är att friluftsliv betraktas vara motion (Ibid., s. 25). 

 

I ytterligare en rapport benämnd ”Vilka är ute i naturen?” baserad på samma 

enkätundersökning får man fram siffror som visar vilka aktiviteter som lockar olika grupper 

av människor. Dessa grupper var män, kvinnor, olika åldersgrupper samt personer med 

föräldrar av svensk respektive utländsk härkomst. Undersökningen visar att andelen kvinnor 

som strövar i skog och mark är högre än andelen män. När man läser av mot respondenternas 

ålder framkommer det att den största andelen som strövar i skog och mark är åldersgruppen 

60 år och äldre. Andelen sjunker sedan med sjunkande ålder och personer under 30 år är den 

åldersgrupp där den minsta andelen strövar i skog och mark. Till sist kan man avläsa att 

personer med svenska föräldrar strövar i skog och mark i större utsträckning än personer med 

föräldrar av utländsk härkomst. (Bladh & Fredman 2008, s. 21 ff) 

 

Analysföretaget Kairos Future genomförde på uppdrag av Skogsstyrelsen år 2005 en 

enkätstudie vid namn ”Allmänhetens syn på och relation till skogen”. Ett av syftena med 

studien var att undersöka allmänhetens brukande av skogen. Det visade sig att för åtta av tio 

var det nödvändigt för livskvaliteten att komma ut i skog och mark. Andelen som ansåg det 

vara absolut nödvändigt att komma ut i skog och mark var högre på landsbygden. Skillnaden 

var liten bland andelarna som instämmer i påståendet att det är viktigt för livskvaliteten att 

komma ut i skog och mark mellan landsbygd och storstad. I studien fick respondenterna ange 

om de var jägare. På landsbygden uppgav en fjärdedel att de jagade. I orter med färre än 4000 

invånare uppgav 10 procent att de jagade medan andelen som jagade i storstad endast var en 

procent. Vidare uppgav 60 procent av respondenterna på landsbygden att de promenerade i 

skogen någon gång i veckan, i storstaden uppgav 34 procent detsamma. På orter med mindre 
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än 4000 invånare motionerade 40 procent i skogen minst en gång i veckan, i storstäder 

uppgav 17 procent samma frekvens. (Kairos Future 2005, s. 42 ff) 

 

Lisa Hörnsten har skrivit en doktorsavhandling på ämnet rekreation i skog. Genom att 

återupprepa en studie från 1983, finner hon att svensken fortfarande håller skogen varmt om 

hjärtat men hur vi ser på den har förändrats. Då man förr använde skogen till större del för att 

plocka svamp och bär används den idag främst till rekreation. (Hörnsten 2000, s. 3) Bland 

övriga resultat framkommer bland annat att avståndet till skogen är betydelsefullt för 

frekvensen av skogsvistelse. Ett långt avstånd till skogen innebär att längre tid går mellan 

varje skogsbesök. Speciellt vid avstånd längre än två kilometer märktes detta samband. Det 

framgick dessutom att det föredragna avståndet var kortare än en kilometer. Med hänsyn taget 

till avståndet så var de mest frekventa skogsbesökarna de som var med i någon 

miljöorganisation eller de som bodde på landsbygden. (Ibid., s. 17 f) 

 

I en finländsk studie från 2004 var ett av syftena att undersöka frekvensen av bärplockandet 

hos människor som bodde på landsbygden och hos de människor som bodde i större städer. 

Det visade sig att andelarna som någon gång under det senaste året plockat bär var 69 procent 

på landsbygden och 51 procent i städer med fler än 100 000 invånare. (Pouta 2006, s. 295)  

 

Studier som har mätt frekvensen av skogsvistelse har bland annat genomförts i Skottland av 

”Forestry Commission Scotland”. I rapporten ”A valuation of the economic and social 

contribution of forestry for people in Scotland” har man samlat olika undersökningar som rör 

förhållandet mellan skogen och människan. Här framgår det att 56 procent av de tillfrågade 

varit i en skog någon gång under tiden mellan augusti 2005 till augusti 2006. (Forestry 

Commission Scotland 2009, s. 52) 

 

Det finns även siffror från en undersökning på den engelska befolkningen, dessa har dock en 

annorlunda frågeställning än den skotska undersökningen. På frågan som gav svar på hur 

många gånger man besökt ett skogsområde under de senaste åren, angav 77 procent att de 

gjort så. Vidare visade studien att 15 procent av de tillfrågade, på frågan varför man inte 

besökt skogen oftare under de senaste åren, angav att ”skogen var för långt borta”. Andra 

intressanta fakta från den engelska undersökningen rör frekvensen av skogsvistelse beroende 

på årstid. Fem procent menade att de aldrig besökt skogen under sommarhalvåret (april - 
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september). 35 procent uppgav att de besökt skogen mer sällan än en gång i månaden under 

sommaren. 26 procent besökte skogen en gång i månaden, 23 procent flera gånger i månaden 

och till sist 11 procent som besökte skogen flera gånger i veckan under sommarhalvåret. När 

det gäller vinterhalvåret (oktober - mars) uppgav 31 procent att de aldrig besökt skogen under 

den nyss nämnda tidsperioden. 52 procent besökte skogen mer sällan än en gång i månaden. 

11 procent besökte skogen flera gånger i månaden medan 7 procent gjorde så flera gånger i 

veckan under vinterhalvåret. Till sist fastslås att boende i en lantlig miljö var mer benägna att 

frekvent besöka skogen än de som bodde i andra områden, detta gällde både sommar som 

vinter. (Forestry Commission England 2009, s. 42-51 f) 

 

Från Norges Statistiska Sentralbyrå (SSB) kom år 2009 en rapport om norrmännens motions-, 

friluftslivs- och kulturaktivitetsvanor. Rapporten visar att 32 procent varit i skogen för längre 

promenader under det senaste året, 27 procent har fiskat i insjöar, 9 procent har åkt skidor, 9 

procent har jagat och 35 procent har varit ute och plockat svamp eller bär. (Statistisk 

Sentralbyrå 2009, s. 67) Det förelåg skillnader mellan storstad och landsbygd. Det var 

vanligare med jakt, fiske och svamp- och bärplockning bland norrmän boende på landsbygden 

i förhållande till dem som bodde i en storstad. Andelen som deltog i olika fysiskt krävande 

aktiviteter (såsom vandringar och skidturer med flera) ökade bland dem som hade en hög 

inkomst och bland dem som bodde i städer med 20 000 till 99 000 invånare. I de största 

städerna, mindre städer och på landsbygd var andelen lägre. (Ibid., s. 70 f) 

 

Lars-Magnus Engström, professor i idrottspedagogik, har genomfört en uppföljningsstudie 

där den första studien genomfördes år 1968. Drygt 2000 ungdomar som då var 15 år gamla 

fick svara på frågor om bland annat deras idrottsliga aktiviteter under fritiden och deras 

inställning till skolgymnastiken. Uppföljande studier har genomförts vid ytterligare sex 

tillfällen och på det sättet har deras motionsvanor kunnat kartläggas under en längre tid. Då 

den sista uppföljningsstudien genomfördes var deltagarna 53 år. Studien ligger till grund för 

boken ”Smak för motion”. 

 

Engström drar i boken ett antal slutsatser om hur bland annat social position, utbildningsnivå 

och bostadsort har påverkat motionsvanorna. Hur vanorna har förändrats och även hur 

vanorna ser ut i vuxen ålder hos undersökningsdeltagarna. 47 procent av kvinnorna respektive 

40 procent av männen i vuxen ålder kallar Engström för motionsutövare. Det framgick att den 
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vanligaste motionsformen för kvinnor vid 53 års ålder var promenad och för män var det 

joggning, tätt följt av promenad. De som mest frekvent ägnade sig åt motion på sin fritid var 

de med hög utbildningsnivå, något som Engström indirekt kopplar till ett mått på social 

position. (Engström 2010, s. 78-85) 

 

Bland motionsformer som kan kopplas till ett skogsmöte, såsom längdskidåkning, att vistas i 

naturen och långpromenader var det främst inom längdskidåkning det fanns en tydlig skillnad 

mellan hög- och lågutbildade. 72 procent av kvinnorna med hög utbildning hade smak för 

längdskidåkning medan endast 41 procent av kvinnorna med låg utbildning utövade 

längdskidåkning. Bland männen var motsvarande siffror 65-30. Engström samlar olika typer 

av motion inom olika ”kroppsövningslogiker”, där motiven till varför man motionerar 

kartläggs. En sådan logik är att man motionerar i syfte att få ett ”naturmöte”. Det visade sig 

att 75 procent av de som motionerar var ”mycket intresserade” av aktiviteter som innehöll 

någon form av naturmöte. Det framkommer att de med hög utbildning var mest intresserade 

av ”naturmötet”. Ett fynd i Engströms studie var att antalet motionärer tenderade att öka då 

storleken på bostadsorten ökade. Slutligen konstaterades att de som bodde i en stor stad och 

hade en hög utbildning var den grupp som helst ägnade sig åt motion på fritiden medan de 

som bodde i en liten stad och med låg utbildning var de som i minst omfattning ägnade sig åt 

någon form av motion. (Engström 2010, s. 93-99) 

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

Som en teoretisk utgångspunkt väljer jag att landa i Pierre Bourdieus teori om habitus. 

Habitus är våra inpräglade vanor, de preferenser vi tar för givet, som avgör hur vi tänker 

kring, handlar i och uppfattar alla de situationer och skeenden som vi möter i vår omvärld. 

Det är ett verktyg som gör omvärlden begriplig för oss. Det handlar om smakskillnader då 

habitus ger oss en känsla för vad som är passande när vi bestämmer oss för vilken bil vi ska 

köpa. Det är en djupt inom oss liggande känsla för vad som är det rätta, det som är det mest 

rimliga och passande i fråga om åsikter och livsval. (Engström 2010, s. 43 f) 

 

Man tolkar och värderar sina livsval olika beroende på vilket habitus man har. Känslan man 

får när man möter en person för första gången, och då man på en gång kan avgöra om 
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personkemin mellan oss inte fungerar, är också det beroende av habitus. Får vi en känsla av 

en god personkemi är det troligtvis för att vi har likheter i habitus. (Engström 1999, s. 44) 

 

Habitus bygger på den samlade sociala erfarenhet vi erhållit under våra liv, i relation med den 

omvärld vi möter, och särskilt vår uppväxt och barndom är viktig i bildandet av habitus. Det 

är där vi är som mest formbara och mest mottagliga för intryck utifrån. Av betydelse för 

bildandet av habitus är också den miljö vi lever i. Habitus kan avläsas på gruppnivå då 

individer med liknande objektiva livsmiljöer tenderar att ha likheter i sina habitus. (Engström 

2010, s. 44 f)  

 

På det sättet kan synen på en specifik fritidssysselsättning variera beroende på vilken 

livsmiljö, i vilken omgivning, man lever. Med den utgångspunkten är det intressant att se 

huruvida en fritidssysselsättning som skogsvistelse värderas och utnyttjas olika på två olika 

platser i Sverige. 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den aktuella studien är att åskådliggöra skillnader mellan invånare i en 

storstadskommun och en landsortskommun gällande faktorer som rör skogsvistelse. 

 

 Hur frekvent besöker invånare i en storstadskommun skogen i jämförelse med 

invånare i en landsortskommun? 

 Hur skiljer sig synen på vad en skog representerar mellan invånare i en 

storstadskommun och invånare i en landsortskommun? 

 I vilka syften nyttjar man skogen i en storstadskommun i jämförelse med en 

landsortskommun? 
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2 Metod 

2.1 Val av metod 

Metoden för att besvara undersökningens syfte och frågeställningar var en kvantitativ 

enkätundersökning. Undersökningens intresse var att åskådliggöra tendenser och skillnader 

mellan de två platserna och detta mäts bäst genom att låta respondenter svara på frågor med 

mestadels fasta svarsalternativ, men även med ett litet antal frågor av mer öppen art. Patel och 

Davidsson menar att enkäter är tekniker för att samla in information som bygger på frågor 

(Patel & Davidsson 2003, s. 69). Hassmén och Hassmén menar att ett frågeformulär (enkät) 

innehåller mestadels fasta svarsalternativ, som ibland kombineras med ett mindre antal öppna 

frågor. Frågeformuläret används när det är av intresse att uttala sig om en population. 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 228 f) Enligt Ejlertsson fyller respondenten i frågeformuläret 

själv (Ejlertsson 2005, s. 7).  

 

Den här undersökningen ämnar ställa frågor till respondenter i två populationer för att få 

information som skall kunna besvara dess syfte och frågeställningar. Tanken var att kunna 

erhålla tillräckligt många svar så att mönster och särdrag skulle kunna skönjas. Tanken var 

även att den höga graden av fasta svarsalternativ skulle innebära en smidig bearbetning av 

data så att tydliga resultat kunde avges. 

 

2.2 Urval 

I studien ingick två populationer. Den första populationen var vuxna personer över 18 år 

boende i en storstadskommun i Stockholm. Den andra populationen var vuxna personer över 

18 år boende i en landsortskommun i Bergslagen. På grund av begränsningar i tid och 

ekonomiska resurser har här använts ett så kallat bekvämlighetsurval. Detta innebär att de 

kontakter som funnits tillgängliga använts för distributionen av enkäter. Enkäter har i 

storstadskommunen delats ut i en idrottsförening, en pensionärsförening, hos kunder på ett 

företag samt genom hembesök. I landsortskommunen har enkäten distribuerats genom 

hembesök samt till personal på tre arbetsplatser. 
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2.3 Bortfallsanalys 

Enkäten distribuerades elektroniskt till totalt 60 individer i storstadskommunen, av dessa 60 

återkom 20 svar. Av 65 distribuerade pappersenkäter återkom 59 svar. Av sammanlagt 125 

distribuerade, återkom således 79 besvarade enkäter, vilket gav ett totalt externt bortfall 

(personer som får möjligheten men inte vill delta i en undersökning (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 100)) på 36,8 procent i storstadskommunen. Den största delen av det externa 

bortfallet berodde på det stora antalet av obesvarade elektroniskt distribuerade enkäter. 

Författaren menar att det troligtvis är lättare att låta bli att svara när kommunikationen sker 

över Internet och att det stora bortfallet inte bör ges allt för stor betydelse för studiens 

tillförlitlighet.  

 

I landsortskommunen bestod distributionen av enbart pappersenkäter. Av totalt 71 

distribuerade enkäter återkom 69 svar, vilket gav ett externt bortfall på 2,8 procent. Totalt sett 

i båda populationerna besvarades 148 enkäter av 196 distribuerade, vilket gav ett totalt externt 

bortfall på 24,5 procent.  

 

Två enkäter återkom med otillåten hemort varvid dessa räknades som interna bortfall då de 

blivit tillfrågade och har valt att svara (internt bortfall föreligger då vissa delar i 

undersökningen saknas, till exempel då en respondent undvikit/missat att svara på en enskild 

fråga (Hassmén & Hassmén 2008, s. 100)). Dessa två användes ej i databearbetningen. Det 

övriga interna bortfallet i databearbetningen presenteras sedan för varje variabel i 

resultatdelen. 

  

2.4 Procedur 

I undersökningen användes till största del en pappersenkät men efter önskemål från 

respondenter iordningsställdes en elektronisk version som var identisk med pappersvarianten 

av enkäten. Eftersom enkäten delades ut i två olika kommuner blev proceduren lite 

annorlunda. Mestadels beroende på olika ingångsmöjligheter i respektive kommun. Det första 

som gjordes i storstadskommunen var att boka in ett möte med en idrottsförening via en 

bekant. De bad om att få besvara en elektronisk enkät via e-post, något som iordningsställdes 

och utskick och återskick av enkät sköttes således på elektronisk väg. Ett andra möte med en 

lokal pensionärsförening bokades in och ett företag besöktes där företagets kunder agerade 
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som potentiella respondenter. I landsortskommunen var första steget att besöka en arbetsplats 

för att förmedla enkäter till personalen. Här uppmanades personalen att ta med sig enkäter till 

personer i deras närhet om intresse fanns att delta. Efter en vecka hämtades enkäterna upp. 

Steg två var att gå ut i samhället och knacka dörr för att på så vis få tag på respondenter. 

Enkäter delades ut till intresserade och dagen efter hämtades enkäterna upp. Steg tre var att 

besöka ytterligare två arbetsplatser för att distribuera enkäter. Efter ett par dagar samlades 

enkäterna in. 

 

2.5 Enkätens utformning 

Enkäten (se bilaga 2) var från grunden egenproducerad. I början fanns en kortare välkomsttext 

som gav information om studien till respondenten. Syftet med undersökningen samt 

information om den deltagandes anonymitet togs upp här. Själva enkäten var uppdelad i två 

delar. Den första delen bestod av frågor som rörde respondentens bakgrund: ålder, kön, 

utbildning, hemort och hur länge man bott i respektive kommun samt om man har invandrat 

till Sverige. Här fanns frågor som kan kopplas till Bourdieus tes om habitus. Den andra delen 

handlade om själva skogsvistelsen. Frågor rörande uppfattningen om vad en skog 

representerar, hur viktig skogen är för den enskilde, hur frekvent man besöker skogen och 

eventuella förhinder till att besöka skogen. Där återfanns även frågor som behandlade 

avståndet till skogen och i vilka syften man besökte skogen. 

 

Frågorna var till antalet 15 stycken och enkäten beräknades ta någonstans mellan fem och tio 

minuter att besvara. Det ansågs vara av vikt att antalet frågor inte var alltför många, utifrån ett 

antagande om att fler skulle vara benägna att delta om tidsåtgången skulle vara relativt kort. 

 

2.6 Tillförlitlighet 

Vid enkätundersökningar talar man om ett frågeformulärs tillförlitlighet genom termerna 

validitet och reliabilitet. Validitet betyder i sammanhanget frågornas förmåga att mäta det de 

avser mäta. Reliabilitet handlar om upprepbarheten av studien. Huruvida man kan göra om 

studien och erhålla samma resultat. (Ejlertsson 2005, s. 99)  

 

Det bör påpekas att instrumentet (enkäten) ej har studerats i syfte att bedöma dess validitet 

eller reliabilitet. Tiden har inte funnits att genomföra sådana studier. Exempel på hur en 
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bedömning på instrumentets validitet skulle kunna ha genomförts är genom att objektivt mäta 

hur många gånger man vistats i skogen eller via en registerkoll kontrollera om uppgifterna 

gällande utbildning stämmer. Reliabiliteten hade kunnat studeras genom att låta ett antal 

individer få fylla i enkäten vid två tillfällen med en tids mellanrum, för att se om svaren blev 

desamma. 

 

Vissa faktorer kan dock ha påverkat mätmetodens reliabilitet i en antingen positiv eller 

negativ riktning. Vid analys av resultaten framgår att det inte förekommit några större 

missförstånd mellan vad frågorna syftade till och hur respondenterna besvarade dem. 

Tillförlitligheten torde ha stärkts av detta. Enkäten har innan den distribuerats till 

respondenten genomgått en så kallad pilotstudie där den distribuerats till sju personer som alla 

kommit med värdefulla synpunkter på dess utformning. Det var en åtgärd som kan anses höja 

tillförlitligheten i mätmetoden. Det faktum att undertecknad var på plats när majoriteten av 

frågeformulären delades ut anses ha minskat risken för missförstånd. Det gavs möjlighet att 

presentera studien, informera om dess utformning och det innebar slutligen att eventuella 

frågor kunde besvaras direkt på plats. Den information som gavs var densamma vid samtliga 

utdelningstillfällen. Sammantaget var detta faktorer som torde innebära att tillförlitligheten 

stärkts.  

 

Frågorna är nykomponerade för den här studien vilket innebär att de inte tidigare testats på 

respondenter vilket i sin tur kan betyda att tillförlitligheten sänks. Då urvalet inte varit 

statistiskt representativt kan det ha inneburit en sänkning av studiens reliabilitet. 

Undertecknad har inte varit på plats när alla respondenter har besvarat enkäten, därmed kan 

tillförlitligheten har sänkts då möjligheten till att ställa frågor under besvarandets gång inte 

funnits. 

 

2.7 Databearbetning 

Sammanställning och bearbetning av materialet från enkätundersökningen har skett i 

statistikprogrammet SPSS 19. Samtliga frågor har kodats av författaren själv. Samtliga 

enkäter kodades från 1-69 alternativt 1-77 beroende på vilken population enkäten inhämtats 

ifrån. I fråga 1.4.1 (se bilaga 2) kodades svarsalternativen ”0-5 år” och ”5-15 år” om till ”< 15 

år”, och svarsalternativen ”15- år” och ”Hela livet” om till ”> 15 år”. Detta för att om man 
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bott i respektive kommun kortare tid än 15 år så tolkades detta av författaren som en 

möjlighet att respondenten var påverkad av en annan miljö än den aktuella levnadsmiljön. 

Alternativet ”Hela livet” användes i databearbetningen och i diskussionen även åtskiljt då 

uppväxtfaktorn är central i skapandet av habitus (Engström 2010, s. 44). I fråga 1.4.2 kodades 

svaren om till ”storstad” eller ”landsort” beroende på angivet svars invånarstorlek och läge 

innanför eller utanför SCB:s definition på storstadsområden (SCB 2007, s. 95). I fråga 2.1 

rangordnades och kodades alternativen utefter vad som ansågs representera en skog i högst 

utsträckning från 4-1. På fråga 2.6 kodades alternativen ”0-500 meter” och ”500 m – 1 km” 

om till ”< 1 km”, alternativen ”1 km – 2 km” och ”Mer än 2 km” kodades om till ”> 1 km”. 

På fråga 2.7 har respondenterna, om flera syften till skogsvistelse stämt in, värderat dessa från 

1 och uppåt, där 1 var det främsta syftet till skogsvistelse. De som har angett flera syften som 

främsta syfte (de som har markerat fler alternativ med siffran ”1”) har tolkats som att de 

värderat dessa lika högt. Fråga 2.7 innehöll en rad för frisvar där man kunde ange aktiviteter 

som inte var nämnda som fasta svarsalternativ. Det klart mest förekommande svaret ”svamp- 

och bärplockning” kodades som en egen variabel tillsammans med de redan fastställda 

variablerna. 

 

2.8 Statistiska analyser 

Vid den statistiska bearbetningen av enkätresultaten från respektive kommun användes 

statistikprogrammet SPSS 19. Deskriptiva och analytiska beräkningar genomfördes på de data 

som samlats in. För bakgrundsfrågor av typen kön och utbildningsnivå med flera användes 

korstabuleringar som visade frekvensen och den procentuella fördelningen av respondenter 

för varje variabel i förhållande till undersökt kommun. För dessa variabler beräknades 

signifikansnivån med hjälp av ett chi-två test. För åldersstrukturen på hela omfånget av 

respondenter samt åldersstrukturen för varje undersökt kommun beräknades medelvärden 

med hjälp av ett oberoende T-test.  

 

För frågor som mer specifikt rörde själva skogsvistelsen räknades den procentuella 

fördelningen av data beroende på kommun med hjälp av korstabuleringar. Signifikansnivån 

räknades ut med hjälp av ett Mann Whitney U-test där olika variabler ställdes mot variabeln 

”hemort” för att försöka omkullkasta nollhypotesen som var att fördelningar av den 

undersökta variabeln inte hade något samband med den variabeln (hemort). Signifikansnivån 



20 

 

sattes till 5 % (p < 0,05). Det innebär att risken att man omkullkastar nollhypotesen trots att 

den stämmer är max 5 procent. Om nollhypotesen är att frekvensen av skogsvistelse mellan 

två undersökta kommuner är densamma måste p-värdet efter analys vara mindre än 0,05 för 

att man ska kunna hävda motsatsen, det vill säga att det faktiskt finns en skillnad i 

variationen.  

 

Vidare kontrollerades frekvens av skogsvistelse och definition av skog i en logistisk regression 

(en multivariat analys som studerar hur flera variabler samverkar i relation till en annan 

variabel) mot eventuella confounders (de variabler som samvarierar med den studerade 

variabeln och som samtidigt påverkar variationen). (Andersson 2006, s. 120 ff) Variabeln 

”hemort” ställdes här mot väggen mot flera andra variabler för att se om det istället var dessa 

som förklarade skillnaden i fördelningen mellan de två undersökta kommunerna. Övriga 

variabler utöver ”hemort” som togs med i beräkningen var ”kön”, ”ålder”, ”examen”, ”bott 

sedan”, ”uppväxtort”, ”invandrat”, ”invandrade föräldrar”, ”definition av skog”, ”avstånd 

till skog”, ”avståndets betydelse”, ”skogens värde”, ”naturupplevelse”, ”fysisk aktivitet”, 

”jakt och fiske”, ”hundpromenader” och ”svamp- och bärplockning”. Var variabeln 

”hemort” efter körning mot de andra variablerna fortfarande statistiskt signifikant kan man 

dra slutsatsen att skillnaden i fördelningen mellan de undersökta kommunerna berodde på 

variabeln ”hemort”, och inte på eventuella confounders. 

 

3 Resultat 

Nedan presenteras resultat från den enkätundersökning som ligger till grund för den här 

studien. Den ämnar ge resultat på det syfte och de frågeställningar som tidigare presenterats. 

Del ett behandlar dock bakgrundsfrågor avseende hur populationerna ser ut, i fråga om antal 

respondenter, åldersstruktur, könsstruktur och utbildningsnivå. Vidare vad respondenterna har 

för historik rörande uppväxtmiljö samt miljöer de tidigare bott i. Till sist redovisas även 

avståndet till skogen. Del två behandlar undersökningens första frågeställning, nämligen hur 

frekvent man besöker skogen i de två populationerna. Del tre behandlar frågan huruvida 

synen på vad en skog representerar skiljer sig mellan de två populationerna. Till sist handlar 

del fyra om hur man använder skogen i den ena populationen i förhållande till den andra.  
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3.1 Bakgrundsresultat 

Nedan följer resultat på frågor som rör respondenternas bakgrund, det vill säga deras ålder, 

andelen kvinnor/män, andelen med utbildning från universitet/högskola. Vidare presenteras 

andelen som bott i respektive hemort mer eller mindre än 15 år. Andelen uppväxta i 

storstad/landsort bland de som bott i respektive kommun mindre än 15 år. Till sist presenteras 

andelen som har invandrat till Sverige och vilket avstånd man har till skogen i endera 

kommun. 

Bakgrundsresultat n Storstad Landsort Totalt p 

Respondenter (n) 146 77 69 146   

Respondenter (%) 146 52,7 47,3 100   

Ålder (mv.) 146 60,3 53,7 57,23 0,023 

Kvinnor (%) 146 74 65,2 69,8 n.s. 

Män (%) 146 26 34,8 30,1 n.s. 

Universitet/Högskola (%) 146 37,7 56,5 100 0,023 

Uppvuxen i kommun (%) 145 17,1 31,9 24,1 0,04 

Hemort < 15 år (%) 144 38,2 11,8 25,7 0 

Hemort > 15 år (%) 144 61,8 88,2 74,3 0 

Uppväxtmiljö hos dem som bott < 15 år i storstad (%) 27 25,9 74,1 100 0,02 

Uppväxtmiljö hos dem som bott < 15 år i landsort (%) 8 12,5 87,5 100 n.s. 

Invandrat (%) 144 4 7,2 5,6 n.s. 

Avstånd skog < 1 km (%) 146 68,9 95,7 81,5 0 

Avstånd skog > 1 km (%) 146 31,1 4,3 18,5 0 

 

Respondenterna boende i en storstadskommun var marginellt överrepresenterade med en 

andel på 52,7 procent. De var även något äldre i storstadskommunen i genomsnitt än 

respondenterna i landsortskommunen, 60,3 år i jämförelse med 53,7 år i landsortskommunen. 

Generellt var kvinnorna överrepresenterade, störst var skillnaden i storstadskommunen där 74 

procent var kvinnor. De med utbildning från universitet/högskola var fler i 

landsortskommunen än i storstadskommunen. Andelen som bott i respektive kommun mer än 

15 år var högre i landsortskommunen. Bland de som bott i respektive kommun mindre än 15 

år var merparten uppväxta i en landsortsmiljö. Förhållandevis få hade invandrat i bägge 

kommunerna men med en liten övervikt i landsortskommunen. Till sist hade invånare i 

landsortskommunen ett kortare avstånd till närmaste skog, 4,3 procent uppgav här ett avstånd 

som var längre än en kilometer. 

 



22 

 

3.2 Hur frekvent besöker invånare i en storstadskommun skogen i 

jämförelse med invånare i en landsortskommun? 

Nedan presenteras resultat som besvarar studiens första frågeställning. Siffror redovisas för 

frekvens av skogsvistelse för såväl vår/sommar/höst (Diagram 1) som vinter (Diagram 2). 

 

 

Diagram 1 – Frekvens av skogsvistelse vår/sommar/höst 

P = 0,007 (Mann Whitney U) 

 

När man ser till frekvensen av skogsvistelse under vår/sommar/höst visar det sig att det är 

vanligare för respondenterna i landsortskommunen att vistas i skogen ofta. Totalt 84,1 procent 

uppger skogvistelse 1-2 gånger/vecka eller oftare i landsortskommunen. I storstadskommunen 

uppger 68,8 procent av respondenterna skogvistelse 1-2 gånger/vecka eller oftare. Noterbart 

är att ingen i landsortskommunen uppgav att man ”aldrig” besökte skogen under 

vår/sommar/höst. Efter beräkning av signifikansnivån (P-värdet) med hjälp av ett Mann 

Whitney U test kan konstateras att nollhypotesen förkastas och att det således föreligger en 

signifikant skillnad mellan de två populationerna. 

 

Vid en körning mot eventuella confounders visade det sig att variabeln ”hemort” sjönk i 

signifikansnivå och variablerna ”skogens värde”, ”avstånd till skog” och ”svamp och 

bärplockning” blev statistiskt signifikanta vid p < 0,05 nivån. I och med detta beror inte 

fördelningen av resultatet på att respondenterna bor i olika miljöer, utan snarare hur 
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respondenterna i respektive kommun värderar skogen, hur långt de har till skogen och om de 

plockar svamp eller bär. 

 

  

Diagram 2 – Frekvens av skogvistelse under vinter  

P = 0,002 (Mann Whitney U) 

 

När man sedan ser till frekvens av skogsvistelse under vintern ser man att samma mönster 

utspelade sig mellan kommunerna. Man vistades mer sällan i skogen under vintern än under 

vår/sommar/höst. Noterbart är att 8,8 procent bland respondenterna i landsortskommunen 

vistades i skogen varje dag under vintern. Av intresse är också att 15,6 procent av 

respondenterna i storstadsmiljö anger att de aldrig vistas i skogen under vintern medan 4,4 

procent av respondenterna i landsortsmiljö uppgav samma sak. Efter beräkning av 

signifikansnivån (P-värdet) med hjälp av ett Mann Whitney U-test kan konstateras att 

nollhypotesen förkastas och att det således föreligger en signifikant skillnad mellan de två 

populationerna. 

 

Vid en körning mot eventuella confounders visade det sig att variabeln ”hemort” sjönk i 

signifikansnivå och variablerna ”skogens värde” och ”avstånd till skog” blev statistiskt 

signifikanta vid p < 0,05 nivån. I och med detta beror inte fördelning av resultaten på att 

respondenterna bor i olika miljöer, utan snarare på hur respondenterna i respektive kommun 

värderar skogen samt hur långt de har till skogen. 
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3.3 Hur skiljer sig synen på vad en skog representerar mellan 

invånare i en storstadskommun och invånare i en 

landsortskommun? 

Nedan presenteras resultat för studiens andra frågeställning. Resultaten för vardera population 

avseende varje alternativ presenteras i ett stapeldiagram. 

 

 

Diagram 3 – ”Vad är en skog för dig?” 

P = 0,017 (Mann Whitney U) 

 

Det förelåg en marginell skillnad mellan kommunerna bland de som ansåg att ”ödemark” 

stämde in i deras syn på vad en skog representerar. Betydligt fler i landsortskommunen anser 

att ett ”bevuxet område med enstaka stigar och vägar” representerar en skog. Bland de två 

alternativ som skall föreställa en skog i minst utsträckning (”bevuxet närområde” och 

”parkområde”) är procentandelarna högre för storstadskommunen. Det föreligger en 

statistiskt signifikant skillnad på hur resultaten mellan de två undersökningskommunerna 

fördelar sig. 

 

Vid en körning mot eventuella confounders visade det sig att variabeln ”hemort” var den 

variabel som erhöll högst signifikans (P = 0,004) samt var den enda som var statistiskt 

signifikant vid p < 0.05 nivån. Det visar dels att skillnaden mellan populationerna är statistisk 

signifikant och dels att skillnaden beror på att respondenterna bor i olika miljöer. 
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3.4 I vilka syften nyttjar man skogen i en storstadskommun i 

jämförelse med en landsortskommun? 

Nedan presenteras resultat för den tredje frågeställningen. Här presenteras den totala andelen 

av respondenter som uppgett syfte för varje aktivitet i respektive kommun. Samt andelen 

respondenter som angav aktiviteten som det främsta syftet för skogsvistelse. 

 

Syften till skogsvistelse n Fysisk aktivitet Naturupplevelsen Jakt och fiske 

Totalt storstadskommun (%) 76 63,2 81,5 3,9 

Totalt landsortskommun (%) 67 70,2 89,6 19,5 

Som främsta syfte storstadskommun (%) 76 48,7 60,5 1,3 

Som främsta syfte landsortskommun (%) 67 31,3 49,3 9 

P – värde (Mann Whitney-U)  0,008 0,005 0,003 

Tabell 2 – Syften till skogsvistelse 

 

Syften till skogsvistelse n Hundpromenader Svamp och bär 

Totalt storstadskommun (%) 76 11,8 15,8 

Totalt landsortskommun (%) 67 28,4 27,4 

Som främsta syfte storstadskommun (%) 76 10,5 13,2 

Som främsta syfte landsortskommun (%) 67 19,4 13 

P – värde (Mann Whitney-U)  0,009 0,024 

Tabell 2 – Syften till skogsvistelse 

 

Här redovisas resultaten för alla fem syften. En större andel i landsortskommunen uppger att 

fysisk aktivitet är ett syfte till skogsvistelse. Dock uppger en större andel i 

storstadskommunen att fysisk aktivitet är det främsta syftet för skogsvistelse. Andelen som 

anser att naturupplevelsen är ett syfte för skogsvistelse är hög i båda kommunerna, med en 

liten övervikt för landsortskommunen. Noterbart är att man till en högre grad ser 

naturupplevelsen som det främsta syftet till skogvistelse i storstadskommunen. När det gäller 

jakt och fiske är resultatet tydligt. En högre andel har jakt och fiske som syfte till 

skogsvistelse i landsortskommunen. Både totalt och sett som det främsta syftet. En större 

andel i landsortskommunen anger hundpromenader som syfte för skogsvistelse både totalt 

och sett som det främsta syftet. Det är i princip lika stor andel som uppger svamp- och 

bärplockning som det främsta syftet till skogsvistelse. Däremot är den totala andelen svamp- 

och bärplockare högre i landsortskommunen. 
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4 Diskussion  

Syftet med den här undersökningen var att åskådliggöra skillnader mellan invånare i en 

storstadskommun och en landsortskommun gällande faktorer som rör skogvistelse. Här 

kommer de viktigaste resultaten utifrån undersökningens syfte och frågeställningar diskuteras. 

Resultaten kommer även tolkas och diskuteras utifrån bakgrunden, den tidigare forskning som 

återfinns under forskningsläget samt den teoretiska utgångspunkten. Vidare kommer val av 

metod diskuteras. 

  

4.1 Hur frekvent besöker invånare i en storstadskommun skogen i 

jämförelse med invånare i en landsortskommun? 

Det var vanligare att besöka skogen i landsortskommunen i jämförelse med 

storstadskommunen. Oavsett om det var under vår/sommar/höst eller under vintern. Det ska 

nämnas att även om fördelningen av resultatet är statistiskt signifikant, så var det inte 

miljöfaktorn ”hemort” som främst förklarade skillnaden mellan de undersökta kommunerna. 

De variabler som i högst utsträckning förklarade fördelningen var istället hur man värderar 

skogen, hur långt man har till skogen samt svamp- och bärplockning. Resultatet speglar de 

slutsatser som dras i den engelska rapport som sade att invånare i en lantlig miljö besökte 

skogen oftare än dem i en urban miljö (Forestry Commission England 2009, s. 51f).  

 

Resultatet visar att distansperspektivet, hur långt man har till skogen har spelat en avgörande 

roll. Som tidigare har presenterats i bakgrundsresultaten har man i landsortskommunen 

generellt en kortare sträcka att ta sig till skogen. Att avståndet har en betydelse när det 

kommer till frekvensen av skogsvistelse tas upp av Hörnsten i sin doktorsavhandling. De med 

kortast avstånd till skogen har också kortast tid mellan varje skogsvistelse. (Hörnsten 2000, s. 

17) När det kommer till hur man värderar skogen är det inte svårt att dra slutsatsen att ju 

högre man värderar möjligheten att kunna besöka en skog desto oftare är man också benägen 

att ta sig dit. Svamp- och bärplockning är en aktivitet som i princip har sin enda arena i 

skogen, därför är det också för författaren förståeligt att det är en variabel som påverkar i 

vilken utsträckning man besöker skogen. 

 

Ett genomgående resultat oberoende undersökt kommun var att frekvensen av skogsvistelse 

minskade under vintern i jämförelse med perioden vår/sommar/höst. Resultatet återspeglas i 

den engelska rapport som tidigare redovisats (Forestry Commission England 2009, s. 49). 
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4.2 Hur skiljer sig synen på vad en skog representerar mellan 

invånare i en storstadskommun och invånare i en 

landsortskommun? 

Det förelåg en skillnad när det gäller åsikten om vad en skog representerar mellan de två 

undersökta kommunerna. För respondenterna i storstadskommunen representerade en skog ett 

bevuxet område med ett stort inslag av stigar, vägar och motionsspår. Det är ur författarens 

synvinkel det mest intressanta resultatet i och med dess särställning som den bild som för 

respondenterna i storstadskommunen bäst representerade en skog. I landsortskommunen var 

det en mer varierad bild där två alternativ stack ut, ”bevuxet område med enstaka stigar och 

vägar som genomkorsar området” tätt före ”bevuxet område med flertalet stigar, motionsspår 

och vägar som genomkorsar området”. 

 

I landsortskommunen ”kräver” respondenterna mer känsla av obruten skog med ett mindre 

inslag av mänsklig påverkan, såsom stigar, vägar och motionsspår. Fördelningen av resultatet 

var statistiskt signifikant och med kontroll mot confounders kvarstod miljöfaktorn ”hemort” 

som den mest signifikanta variabeln vilket ur författarens synvinkel är intressant då det 

innebär att skillnaden mellan kommunerna beror på att de bor i olika miljöer. Engström menar 

att människor som lever i en specifik miljö lättare bildar ett gemensamt habitus (Engström 

2010, s. 45). Med tanke på att en storstadskommun borde innebära en mer tätbebodd yta så är 

det troligt att den skog som finns nyttjas av ett större antal människor, något som troligen 

innebär ett större utvecklat nät av stigar, vägar och motionsspår. Samtidigt som det i 

landsortskommunen troligen innebär att skogarna har ett mindre utvecklat nät av stigar, vägar 

och motionsspår. Därför är det logiskt för författaren att preferensen för en skog med ett tätare 

system av stigar, vägar och motionsspår är den mest populära i en storstad där skogen 

mestadels har det utseendet. 

 

4.3 I vilka syften nyttjar man skogen i en storstadskommun i 

jämförelse med en landsortskommun? 

De syften som fanns att välja på för respondenterna var fysisk aktivitet, naturupplevelsen, jakt 

och fiske och hundpromenader. Det klart mest förekommande fria alternativet svamp- och 

bärplockning togs också med i beräkningen. Det ska nämnas att resultaten inte är 
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kontrollerade mot confounders i en logistisk regression, därav kan fördelningen bero på någon 

annan variabel än miljöfaktorn ”hemort”. Variationen av svaren och den statistiskt 

signifikanta skillnaden mellan kommunerna kvarstår dock. 

 

Fysisk aktivitet under skogsvistelse utövades i högst grad av respondenterna i 

landsortskommunen. Men de som hade fysisk aktivitet som sitt främsta syfte för skogsvistelse 

var respondenterna i storstadskommunen. Skillnaden mellan den totala andelen utövare 

mellan de undersökta kommunerna var liten i jämförelse med skillnaden bland de som angav 

fysisk aktivitet som främsta syfte för skogvistelse.  

 

När man ser till den totala siffran stämmer resultatet överens med data från Kairos Future, där 

de som motionerade i skogsmiljö i högst utsträckning var från landsbygdsmiljö (Kairos Future 

2005, s. 46). Engström menar att de som motionerar på sin fritid till störst del bor i en stor 

stad och har en hög utbildning (Engström 2010, s. 93-99). Sett till bakgrundsresultaten har 

respondenterna i landsortskommunen en högre utbildning och där stämmer Engströms tes. 

Den omkullkastas dock av att respondenterna i den betydligt mindre landsorten är (totalt sett) 

mer fysiskt aktiva i skogen. Engström har inte uttryckligen motion i skogen i åtanke, därav 

ges möjligheten till att resultatet från den här undersökningen kan förklaras. Dessutom var, 

som tidigare nämnts, andelen som uppgav fysiskt aktivitet som främsta syfte störst i 

storstadskommunen.  

 

Här vill författaren dock säga att ett bias kan ha påverkat fördelningen av resultatet. Ett 

tjugotal enkäter i storstadskommunen distribuerades till respondenter i en löpargrupp. Det är 

fullt möjligt att dessa bedriver sin träning till stor del i skogsmiljö, åtminstone under 

vår/sommar/höst. Det kan möjligtvis förklara den stora skillnaden i fysisk aktivitet som 

främsta syfte för skogsvistelse mellan de två undersökta kommunerna.  

 

Fördelningen kändes igen när man studerade resultaten för naturupplevelsen som syfte för 

skogsvistelse. Den totala andelen som besökte skogen med naturupplevelsen som syfte var 

högst i landsortskommunen medan andelen som angett naturupplevelsen som främsta syfte 

var högst i storstadskommunen.  

 

Naturupplevelsen ligger på första plats av alla de syften som respondenterna har tagit 

ställning för, oberoende kommun. Både totalt och sett som främsta syfte. Det är för 
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författaren i det här läget intressant att lyfta fram Ulrich tes om vår funktionellt evolutionära 

utveckling i en miljö präglad av naturliga element. Precis som Ulrich menar har vi en 

fallenhet att uppskatta den naturliga miljö vi tidigare hade som hemmiljö. Människan tolkade 

den då både som farlig (biofobi) och som hemtam (biofili). (Ulrich 1993, s. 98 ff) Med den 

förklaringen i bakhuvudet känns det för författaren inte främmande att vi till så stor grad 

väljer att besöka naturen och i det här fallet skogen. Skillnaden i naturupplevelsen som 

främsta syfte är annars det som författaren anser är mest intressant att diskutera utifrån 

Bourdieus tes om habitus (Engström 2010, s. 43 ff). Lever man i en storstadsmiljö bör den ha 

en större del byggd mark än vad som är fallet i en landsortsmiljö. Man utsätts på det sättet i 

högre grad av ”onaturliga” miljöer. Det är något som i författarens ögon skulle kunna förklara 

att man besöker skogen mer aktivt i syfte att få uppleva naturliga element i skogen i kontrast 

till den byggda miljön i staden.  

 

När det kommer till jakt och fiske var resultatet tydligt. I landsortskommunen jagade och 

fiskade man i högre utsträckning. Man hade dessutom i högre grad jakt och fiske som främsta 

syfte till skogsvistelse. Resultatet stämmer bra överens med den norska rapport som visade att 

jakt och fiske var vanligare bland människor som levde i landsbygdsmiljö i förhållande till en 

storstad (Statistisk Sentralbyrå 2009, s. 70 f). Den svenska undersökningen från Kairos Future 

(2005, s. 43) underbygger även den resultatet från den här studien. 

 

Även när det gällde hundpromenader fanns skillnader mellan populationerna. Det var 

vanligare med hundpromenader totalt sett i landsortskommunen. Det var dessutom i högre 

grad det främsta syftet till skogsvistelse i landsortskommunen. Det har inte hittats forskning 

som kan stödja resultatet. Det närmaste man kan se till är promenader. Skillnader gällande 

promenader i skogen finns i Kairos Futures undersökning (2005, s. 46) som visade att man på 

landsbygden promenerade i skogen i högre utsträckning än i storstaden. Författaren anser att 

det kan tänkas att några av dessa promenader kan inbegripa hundpromenader, men det går det 

inte med säkerhet att säga. Med facit i hand skulle alternativet hundpromenader i 

frågeformuläret ha bytts ut mot promenader. Det skulle ha inneburit en enklare koppling till 

den forskning som finns på området. Anledningen till att promenader inte valdes som 

alternativ var en misstanke om att det skulle vara alltför närbesläktat med fysisk aktivitet.  

 

Svamp- och bärplockning togs med i beräkningen då det var det klart mest frekventa svaret på 

den öppna frågan, där respondenterna fick ange ett annat syfte än de fasta alternativ som 
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redan fanns. Resultatet visade att svamp- och bärplockning var totalt sett vanligare i 

landsortskommunen. Däremot var andelen som hade svamp- och bärplockning som främsta 

syfte i princip lika stor mellan populationerna. I den finländska studien och i den norska 

rapporten ser man samma mönster när det gäller frekvens av svamp- och bärplockning (Pouta 

2006, s. 295; Statistisk Sentralbyrå 2009, s. 70 f).  

 

Författaren anser att alla de resultat som lyfts fram i den här undersökningen mer eller mindre 

kan kopplas samman med Bourdieus tes om habitus. För att diskutera de två undersökta 

kommunerna utifrån deras möjligheter till att ha ett gemensamt habitus kan man diskutera 

några av bakgrundsresultaten. Engström menar att habitus bygger på den samlade 

erfarenheten vi erhållit under våra liv, i relation med den omvärld vi möter (Engström 2010, s. 

44). Nästan nio av tio i landsortskommunen har bott där mer än 15 år, vilket torde vara en 

indikator på att respondenten under dessa 15 år hunnit samla på sig en del erfarenheter från 

den omvärld man mött. Respondenten borde vara mer präglad av den miljön än någon annan 

miljö om man bott där så pass länge. Om man ser till storstadskommunen så hade drygt sex av 

tio bott där i mer än 15 år. En mindre andel som har hunnit präglas av den miljö de dagligen 

möter i storstadskommunen.  

 

I storstadskommunen finns fler som har flyttat dit från andra miljöer och dessa kan i 

författarens ögon vara påverkade av något annat än just det gemensamma habitus som finns i 

storstadskommunen. Detta accentueras när man ser till resultaten från de som uppgett att de är 

födda och uppväxta i respektive kommun. Drygt tre av tio är uppväxta i landsortskommunen 

medan knappt två av tio är uppväxta i storstadskommunen. Precis som Engström menar är 

uppväxten särskilt viktig i bildandet av habitus (Engström 2010, s. 44). Går man vidare kan 

man se om de som bott i respektive kommun en mindre tid än 15 år är uppväxta i en storstads- 

eller landsortsmiljö. Det visar sig att den stora andel som bott i storstadskommunen mindre än 

15 år till stor del är uppväxta i en landsortsmiljö. Hur ska man tolka detta? Författaren väljer 

att tolka det som att man i landsortskommunen har ett gemensamt habitus i högre grad som 

bygger på den miljö de bor i. Samtidigt som invånarna i storstadskommunen i mindre 

utsträckning har ett gemensamt habitus. Det kan vara så att resultatet från landsortskommunen 

är närmare sanningen när man försöker uttala sig om huruvida den omgivande miljön spelar 

roll i hur du uppfattar och använder skogen. 
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4.4 Metoddiskussion 

Som tidigare nämnts var metoden för den här studien en kvantitativ enkätundersökning. 

Rekryteringen av respondenter i studien har inte skett på ett sätt som kan anses vara statistiskt 

representativt. Anledningen till detta är att författaren helt enkelt inte sett någon annan 

möjlighet att få tag på respondenter än att göra på det viset. Det kan få till följd att vissa 

resultat fått felkällor då bakomliggande faktorer hos de tillfrågade kan ha påverkat resultatet. 

Ett exempel är att undertecknad såhär i efterhand borde ha tänkt till både en och två gånger 

innan individer ur en löpargrupp tillfrågades om deltagande. En som aktivt springer gör det 

säkerligen i en skog minst någon gång i veckan. Det innebär att det troligtvis har påverkat 

resultatet.  

 

Men i och med att studiens urval inte kan anses vara statistiskt representativt blir inte dess 

övergripande mål att uttala sig om en sanning om hur skillnaderna eller likheterna mellan de 

två populationerna ser ut. Det övergripande målet för studien blir att belysa vilka tendenser 

som kan skönjas när man studerar svaren från de två populationerna. 

 

4.5 Slutsats  

Resultaten från undersökningen är i författarens mening inte förvånande. Utifrån den här 

studien framträder signifikanta skillnader mellan de två populationerna. Det är dock inte så 

enkelt som att hävda att skillnaderna endast beror på att man bor i en landsorts- eller en 

storstadsmiljö. Den slutsatsen kan jag dra utifrån mina data på besöksfrekvensen under 

vår/sommar/höst och vinter. Här var det bland annat vilket avstånd man har till skogen som 

gav signifikans. Har du en kort sträcka till skogen så besöker du skogen oftare – åtminstone 

utifrån resultaten i den här studien. Men i vissa fall beror de skilda synsätten verkligen på var 

man bor. Skillnaden i vad man tycker en skog ska representera är en skillnad där variabeln 

”hemort” blev den mest signifikanta. Man utför samtliga aktiviteter i skogen på båda 

platserna, dock i olika utsträckning. Att jakt, fiske, svamp- och bärplockning var mer frekvent 

i en lantlig miljö är inte så underligt att förstå, där finns det mer skog och med mer skog finns 

det till exempelvis mer bär att plocka. Till sist kan man konstatera en sak. Vi svenskar söker 

oss ut i skogen i ett huvudsakligt syfte. Det är för att uppleva någonting extra, något som inte 

finns bland asfalt och betong, som vi traskar ut bland granar och tallbarr. Vi är där för 

naturupplevelsens skull. 
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4.6 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att genomföra samma studie på ett representativt urval som hade 

kunnat bekräfta resultaten från den här studien. Generellt finns det lite forskning som har ett 

storstads- och ett landsortsperspektiv som huvudsakligt tema. Huvudsakligen handlar det 

oftast om mönster av ett visst beteende utifrån hela Sveriges befolkning. Skillnader regionalt 

kommer i dessa som en parentes. Samma studie kunde ha gjorts om men då kompletterats 

med intervjuer för att få en djupare förståelse för människors upplevelse av skogen. Den här 

studien har inte fokuserat på hur åldern påverkar faktorer som rör skogsvistelse. Det hade 

varit intressant att se hur dagens äldre uppfattar och använder skogen för exempelvis svamp- 

och bärplockning i förhållande till dagens ungdom. En sådan studie skulle inte ha ett 

storstads/landsortsperspektiv. Till sist kan konstateras att det är ett spännande område att 

beforska, inte minst med tanke på den dramatiska förändring det svenska samhället genomgått 

från ett lantbrukssamhälle till ett urbant storstadssamhälle. 
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Bilaga 1 - Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med den aktuella studien är att åskådliggöra 

skillnader mellan invånare i en storstadskommun och en landsortskommun gällande faktorer 

som rör skogsvistelse. Frågeställningarna är som följer 1: Hur frekvent besöker invånare i en 

storstadskommun skogen i jämförelse med invånare i en landsortskommun? 2: Hur skiljer sig 

synen på vad en skog representerar mellan invånare i en storstadskommun och invånare i en 

landsortskommun? 3: I vilka syften nyttjar man skogen i en storstadskommun i jämförelse 

med en landsortskommun? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Friluftsliv, forest recreation, rekreation skog, upplevelse av skog, skogens värde, vad skogen ger, 

forestry, forest visits, forest distance, rural, urban, rural urban lifestyle, forest health, scb folktäthet, 

kaplan, ulrich, experience of nature, framtidens friluftsliv 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, PubMed, Google Scholar 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar: ”experience of nature” Kaplan 

Google Scholar: “biophilia” Ulrich 

GIH:s bibliotekskatalog: “friluftslivshistoria” Sandell 

Google: ”framtidens friluftsliv” regeringen 

Google: ”friluftsliv i förändring” 

Google Scholar: Kairos Future, skogsstyrelsen *skrevs ut från Internet i Nov-10, finns i 

författarens ägo. 

Google Scholar: ”Outdoor recreation” Lisa Hörnsten 

Google Scholar: “recreational wild berry picking” Pouta 

Google Scholar: “forestry commission Scotland” 

Google Scholar: “forestry commission England” 

GIH:s bibliotekskatalog: ”Lars-Magnus Engström” 

Kommentarer 

 
Började leta forskning via PubMed, däremot hittade jag få eller bara sådana som inte fanns 

tillgänglig som free fulltext. Via Google Scholar hittade jag mycket av min forskning. GIH:s 

bibliotekskatalog har varit till stor hjälp att hitta relevant litteratur. Sökningen skedde med 

hjälp av de angivna sökorden, från vilka litteraturen senare hittades. Söksträngarna leder till 

omnämnd litteratur.  

 



37 

 

Bilaga 2 - Frågeformulär 
 
Dra åt skogen! – En studie kring 
människors relation till skog. 

 
       

Hej, det här är ett kortare frågeformulär som jag satt ihop i syfte att ta reda på hur 

människors relation till skogen ser ut på två till utseendet olika platser i Sverige. Denna enkät 

kommer delas ut till personer boendes i xxxx och xxxx kommuner. Personer som väljer att 

delta kommer behandlas med fullständig anonymitet.Resultatet från undersökningen 

kommer ligga till grund för mitt examensarbete på hälsopedagoglinjen på Gymnastik- och 

Idrottshögskolan i Stockholm (GIH). Jag är mycket tacksam till alla er som väljer att besvara 

dessa frågor. 

 
Del 1 – Bakgrundsfakta  
1.1    Jag är en.. Kvinna   

 Man   

 
1.2    Jag är  år gammal 
 
 

1.3    Min högsta examen är Grundskola   

 Gymnasium   

 Folkhögskola   

 Universitet/Högskola   

 KY-utbildning   

 
 

   

1.4    Jag bor i.. xxxx   

 xxxx   

 
 

   

1.4.1 Jag har bott här sedan 0-5 år   

 5-15 år   

 15- år   

 Hela livet  Hoppa till 
1.6 

 
1.4.2 Skriv namnet på den/ de ort/er där du är uppväxt   
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1.5    Har du invandrat till Sverige? Ja   

 Nej   

    
Om ja, från vilket land? Skriv här    
    
    

1.6    Har dina föräldrar invandrat till Sverige? Ja, båda   

 Ja, en   

 Nej   

 
Om ja, från vilket/vilka land/länder? Skriv här 

 
Del 2 – Skogsvistelse 
 
2.1 Vad är en skog för dig? Kryssa i det/de alternativ som stämmer in i din syn på 
innebörden av ordet ”skog” (observera att fler alternativ får kryssas)   

 

  
  

Ödemark med mycket litet inslag av mänsklig påverkan  

  

Bevuxet område med enstaka stigar och vägar som genomkorsar området  

  

Bevuxet närområde med flertalet stigar, motionsspår och vägar  

  

Parkområde med ett stort inslag av träd placerat nära eller mitt i bebyggelsen  

 

 

2.2 Hur värderar du 
möjligheten att besöka en 
skog? 

  

 Inte alls viktigt  

 Lite viktigt  

 Ganska viktigt  

 Mycket viktigt  
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2.3    Jag uppskattar att jag 
besöker en skog så här ofta 
under vår/sommar/höst? 

 
 

 
 
 

 Aldrig  

 Någon/några enstaka gång/er  

 1-2 gånger i veckan  

 3-4 gånger i veckan   

 5-6 gånger i veckan  

 Varje dag  

   
 
2.4    Jag uppskattar att jag 
besöker en skog så här ofta 
under vintern? 

  

 Aldrig  

 Någon/några enstaka gång/er  

 1-2 gånger i veckan  

 3-4 gånger i veckan  

 5-6 gånger i veckan  

 Varje dag  

   
 
2.5    Har du någon skada, sjukdom eller handikapp 
som förhindrar dig att besöka skogen så ofta som du 
skulle vilja? 

  

 Ja  

 Nej  

 
2.6    Jag har 
uppskattningsvis så här 
långt till närmaste skog 

(Här är definitionen av en skog 
ett bevuxet område där du kan 
gå i en riktning i 500 meter utan 
att stöta på bebyggelse) 
 

 

 0-500 meter  

 500 m-1 km  

 1 km - 2 km  

 Mer än 2 km  

 Vet ej  
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2.7    Har avståndet till 
skogen någon inverkan på 
hur ofta du besöker skogen? 

 
 
 

 

 Ja  

 Nej  

 
2.7.1 Om Ja, på vilket sätt?  
 

 

 
 
2.8    I vilket eller vilka syften besöker du 
skogen? (Om fler alternativ stämmer in, gradera 
dessa 1,2,3 o.s.v. där 1 stämmer bäst) 
 

 

För att träna/fysisk aktivitet  

För naturupplevelsen  

Jakt och fiske  

Hundpromenader  

Annat, nämligen..  Skriv här 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tack för din medverkan! 
Robert Broström 
Mobiltelefonnummer: xxxx xx xx xx 
Mail: xxxxxxxxx@gmail.com 
Hälsopedagoglinjen, Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


