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Sammanfattning 

 

Friluftsliv kan ses som en bit av vårt moderna samhälles historia. Politisk välvilja stärker friluftsli-

vet genom tillgänglig natur, ett stöttande forskningsklimat och en skola med specifika kunskapsmål 

inom friluftsliv. Syftet med studien är att undersöka hur unga vuxnas friluftslivsvanor ser ut idag 

samt om upplevd kunskap i ämnet friluftsliv och unga vuxnas friluftslivsvanor har något samband. 

En kvantitativ  undersökning där unga vuxna (åk 2 & 3 på gymnasiet) svarar på en digitalenkät 

visade att i 58 % av respondenterna ägnar sig åt friluftsliv minst en gång i månaden där promenad, 

utomhusbad och cykel är vanliga aktiviteter.  Det föreligger en statistiskt säkerställd (p = 0,022 < 

0,2% ) korrelation (r = 0,241) mellan upplevd kunskap och tillfällen ägnade åt friluftsliv. Unga 

vuxna skiljer sig i val av aktivitet (pulshöjande, tävling) mot äldre, i linje med tidigare forskning. 

 

 

 

Nyckelord: naturpedagogik, fritid, utomhusaktivitet  
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1. Inledning  

 

”Ett friskt och härdande idrottslif allt ifrån barndomen är för visso ett af de viktigaste momenten i 

den folkuppfostran, som afser att stärka nationens lifskraft och höja dess försvarsförmåga. … en 

oeftergiflig plikt [för alla vänner av ett livskraftigt svenskt folk är] att genom ihärdigt arbete för 

idrottens främjande sörja för att de ungas behof af frisk luft och stärkande kroppsöfningar blir 

tillgodosedt … Låt dem följa sin inneboende böjelse för idrott och friluftslif och lär dem älska vår 

nordiska natur, så fager och tjusande vintertid ej mindre än i sommarens glans.” 

 

(Signaturen J.B i Friluftsfrämjandets årsskrift i början på 1900-talet, citerat från Sandell & Sörlin, 2008, s35). 

1.1 Introduktion 
 

När den svenska folksjälen skall beskrivas är det inte sällan stoltheten för vår allemansrätt samt vårt 

intresse för natur och friluftsliv som porträtteras. När det nationella forskningsprogrammet Frilufts-

liv i förändring ställde frågan år 2007  ”Ungefär hur ofta är du i naturen?” svarade nästintill samt-

liga att de ägnade sig åt någon typ av friluftsliv. Nära 90 procent uppgav att dom att dom vistas i 

naturen ”ganska eller mycket ofta” under sin semester och längre ledigheter. Cirka 80 procent valde 

enligt undersökningen att spendera sina helger i naturen (Fredman, Sandell, Stenseke & Emmelin, 

2014). Vistelse i naturen behöver dock inte per automatik innebära att friluftsliv bedrivs. Äldre de-

finitioner av friluftsliv har kritiserats för att vara allt för inkluderande då endast den fysiska närva-

ron räknades utan att ha något bakomliggande syfte (Emmelin, Fredman, Lisberg Jensen & Sandell, 

2010). 

 

Friluftsliv kan ses som en bit av vårt moderna samhälles historia och en del av vår kulturella identi-

tet. Samtidigt använder vi det som ett  pedagogiskt verktyg i skolan och presenterar det som en möj-

lig väg till hälsa och välbefinnande (Fredman m fl., 2014; Sandell, 2009). Det moderna friluftslivets 

historia är drygt 100 år gammal och följer längs med industrialiseringen av Sverige. Friluftsliv som 

begrepp har under den här tiden förändrats beroende av rådande samhällsstruktur och med dess utö-

vare (Sandell & Sörlin, 2008; Sandell, 2009). Från sekelskiftet 1900 var det främst män av över-

klass som tog sig an ett elitistiskt friluftsliv i utmanande miljöer. Därefter kom de naturpedagogiska 

folkliga organisationernas intåg tillsammans med stämpelklockan som delade upp vår tid mellan 

arbete och fritid (Emmelin, m fl., 2010; Eskilsson, 2008; Sandell, 2009).  

 

Friluftslivets politiska resa har varit mer eller mindre aktiv och haft olika fokusområden över tid, 

bortsett från engagemanget gällande skolans friluftsverksamhet som länge varit närvarande (Emme-
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lin m fl., 2010). Sedan 1900 talets början har friluftslivet haft en viktig pedagogisk roll inom id-

rottsämnet då det ansågs ge en ökad kroppslig och själslig hälsa (Sundberg & Öhman, 2008). Under 

1930-talet uppmärksammades även den breda allmänhetens fritid och myndigheterna visade stort 

intresse för att den skulle ägnas åt hälsofrämjande verksamhet såsom friluftsliv (Sandell & Sörlin, 

2008). På 1960-talet var de övergripande politiska viljan att Sveriges landskap skulle göras mer 

tillgängligt för allmänheten, som ett led i statens välfärdsprojekt (Emmelin m fl., 2010). År 1999 

lyfts friluftslivet upp på den politiska agendan igen genom utredningen Statens stöd till friluftsliv 

och främjandeorganisationer där friluftslivet skiljs åt från idrotten. Även vikten av att bevara och 

utveckla friluftslivet och naturturismen samt  det tätortsnära friluftslivet och naturpedagogik  lyftes 

fram (Sandell, 2009). Nutida friluftsliv använder sig till större del av motion som hälsofrämjande 

aktivitet. Den egna upplevelsen och hälsan kopplat till friluftslivsutövande har får många mer rele-

vans än sökandet efter naturens själ som var viktig under friluftslivets etablering (Karlsson, Bladh 

& Haraldson, 2013). Det är det hälsofrämjande perspektivet som våra styrdokument i skolan strävar 

att erbjuda våra barn och ungdomar i samhället. Enligt Lgr11 samt Gy11 har skolan idag ett ansvar i 

utbildandet inom friluftsliv av våra unga. Mer fysisk aktivitet genom friluftsliv samt natursäkra och 

naturmedvetna individer är uttalade mål för utbildningen i dagens skola (Skolverket, 2011a).   

 

Idag finns en uttryckt politisk vilja att göra det möjligt för människor att vistas i natur och utöva 

friluftsliv med allemansrätten som grund. I Regeringens skrivelse 2012 är det ett övergripande mål 

då alla anses ha rätt till naturupplevelser och kunskap om miljö och natur (Regeringens skrivelse, 

2012). Styrdokument för skolan har riktlinjer för att motivera friluftsliv i undervisningen med till-

hörande ämnesspecifika kunskapskrav (Lgr11 & Gy11). Aktuell forskning visar på att friluftslivet 

har en naturlig plats i de flesta svenskars hem och att 95 procent någon gång ägnar sig åt nöjespro-

menader och drygt 30 procent gör det flera gånger i veckan. Andra vanliga aktiviteter hos respon-

denterna var strövtåg i skog och mark samt trädgårdsarbete (Sandell & Fredman, 2014). Forsk-

ningsprogrammet Friluftsliv i förändring kan ses som startskottet för svensk friluftslivsforskning 

och har bidragit med en grundläggande kunskapsbas (Fredman m fl., 2014). Av deltagarna i under-

sökningen var förhållandevis många i medelåldern eller äldre och nära 60 procent var äldre än 45 

år. Bortfallet visade sig också vara störst i den yngsta ålderskategorin (18-30 år) framförallt unga 

män saknades, vilket är ett ökande problem. Unga vuxna (18- 30 år) stod för 15 procent (jmf 23% i 

riket) vilket inte motsvarar den procentuella mängden i riket (Sandell & Fredman 2014; Qvist, 

2000).………………………………………… 

 

Sammanfattningsvis finns en politisk vilja att värna om samt utveckla friluftslivet samt sprida kunskap inom 

fältet. Styrdokumenten inom skolan markerar vikten av att utbilda våra nya unga vuxna inom friluftslivets 
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tekniker samt få en förståelse för dess hälsofrämjande effekter. Aktuell forskning (från forskningsprogram-

met Friluftsliv i förändring) indikerar att den svenska befolkningen är positiva till friluftsliv och utövar det i 

stor utsträckning. Den aktuella forskningen är dock baserad på ett spann mellan 18-75 år där gruppen 18-

30 år hade störst bortfall och inte motsvarade procentuella mängden i riket. Då friluftslivets historia är 

drygt 100 år gammal har den generation som dagens forskning grundar sig på, till stor del varit med och 

format densamma. Den kunskapslucka som avser undersökas i följande studie är vad vår nya generation 

unga vuxna har för friluftslivsvanor. 

1.2 Syfte  

 

Syftet med den här uppsatsen är att åskådliggöra om friluftsliv är ett naturligt val av fritidssyssel-

sättning för vår nya generation, vilket typ av aktiviteter som unga vuxna ägnar sig åt idag samt un-

dersöka om de finns något samband mellan kunskap inom målen för friluftsliv (utifrån kursplaner 

för Idrott och hälsa, Lgr11 & Gy11) och unga vuxnas friluftslivsvanor.  

 

1.2.1 Frågeställning   

- Hur ser unga vuxnas friluftslivsvanor ut idag? 

- Hur kan relationen mellan unga vuxnas kunskap inom ämnet friluftsliv och deras friluftslivsvanor 

beskrivas? 

 

1.2.2 Begreppsdefinition 

Friluftsliv: ”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 

utan krav på tävling” (SFS 2003:133). 

Unga vuxna: De unga vuxna som är föremål för den här studien är elever studerande årskurs 2 eller 

3 på gymnasiet. Eleverna har slutfört skolans gemensamma kurser i ämnet idrott och hälsa 

(motsvarar; avslutad utbildning) med betyg E eller högre och bör därmed inneha de kunskaper inom 

friluftsliv som läroplanerna (Lgr11 & Gy11) befäst. 

Kunskap: De kunskapsmål inom friluftsliv som våra läroplaner i Idrott och hälsa (Lgr11 & Gy11) 

har som mål efter avslutad utbildning (beskrivs mer ingående under Analysförfarande 2.3.2 ). 

Riket i stort: Utgår från resultatet från forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring (se nedan). 

Friluftsliv i förändring: Av Regeringen instiftat forskningsprogram genomfört av ett nätverk med 

15 forskare vid sju lärosäten med friluftsliv i fokus, pågick mellan 2006-2013 och vars resultat 

nedan kommer presenteras som riket i stort (se ovan), förkortas FIF. 
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1.3 Bakgrund 

 

Fokus för den här uppsatsen är att behandla unga vuxnas relation till kunskapsämnet friluftsliv. För 

att få en förståelse för friluftslivet position idag och för vem i samhället, så kommer en historisk 

tillbaka blick göras. Friluftslivets unga historia gör att de som var med och påverkat dess framväxt 

fortfarande är potentiella brukare idag. Även friluftslivets resa inom politiken är av vikt då det är 

dessa bakomliggande faktorer som gör att styrdokumenten för skolan ser ut som dom gör idag. 

Ämneskunskaper i friluftsliv avgränsas till de som läroplanerna Lgr11 och Gy11 föreslår vara efter-

strävansvärda kunskaper. Ett aktuellt forskningsläge kommer även beskrivas vilket ligger till grund 

för den kunskapslucka som uppsatsen ämnar bidra till att fylla ut.  

 

Avgränsning har gjorts mot naturturism även om det är närbesläktat. Det finns ingen vedertagen 

definition av naturturism men föreslås räkna till det bredare begreppet turism (Fredman, Wall Rei-

nius & Lundberg, 2009). Turism kan i generella termer beskrivas som människors vistelse och akti-

viteter bortom den vanliga hem och arbetsmiljön (Lundmark, Brouder, Fredman & Müller, 2014). 

Naturturism nämns inte skolans styrdokument utan enbart friluftsliv och därmed görs avgränsning-

en. Även delar av friluftsliv som jakt, fiske, motoriserat friluftsliv samt svamp och bärplockning har 

utelämnats då det inte har någon direkt koppling till den pedagogiska delen av friluftslivsämnet. Då 

det är bilden av friluftslivsvanor hos svenska ungdomar samt kunskap kopplat till läroplaner i 

svensk skola så är det framförallt nationell forskning som avhandlas. En parallell framväxt av fri-

luftsliv i andra länder under samma tid behandlas dock i samband med det nordiska friluftslivets 

framväxt och även amerikanska brukarstudier nämns i senare avsnitt angående friluftsliv som 

forskningsområde.  

 

1.3.1 Vad är friluftsliv? 

Att ha en statisk beskrivning av ett fenomen som är i ständig förändring beroende på generationen 

utövare och pågående samhällsutveckling blir lätt missvisande. Friluftslivet kan betraktas och 

diskuteras utifrån två olika perspektiv, som mål eller som metod. Friluftslivet som mål kan förklaras 

som att friluftslivet i sig har ett egenvärde. Mötet med naturen bidrar till ökad livskvalitet unikt i det 

kulturtyngda urbaniserade industrisamhället. Att använda friluftslivet som medel innebär att det får 

ett värde i samband med ett annat syfte. Friluftslivet används som verktyg för att nå andra syften för 

att uppnå exempelvis personlig utveckling, naturvård, folkhälsa eller verkan som nationell symbol 

(Sandell 2004b; 2009; Sundberg & Öhman, 2008). Inom skolans pedagogik förekommer båda 

perspektiven även om friluftslivet som metod historiskt har fått större utrymme i kursplaner och 

anvisningar. Friluftsliv som hälsobringare har då främst varit förknippade med den kroppsliga 
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hälsan (Sundberg & Öhman, 2008). I den senaste läroplanen för gymnasieskolan (Gy11) visar sig 

dock ett av ämnet idrott och hälsas huvudsyften vara att elever ska få möjlighet att utveckla 

förmågan att använda naturen som källa till välbefinnande (Skolverket, 2011a).  

 

Definitionen för friluftsliv har ändrats genom åren. Den har tidigare beskyllts för att vara för vag 

och inkluderande samtidigt som det är ett brett ämne och ej går att göra för snäv. Avgränsning krävs 

delvis för att ansvarsfördelning gällande planering och tilldelning av offentliga medel skall kunna 

ske på ett riktigt sätt. Allt ifrån trädgårdsarbete till nöjesfärd med bilen för att skåda landskapet 

skulle kunna inrymmas i tidigare välvilligt inkluderande definitioner (Emmelin m fl., 2010). Den 

nuvarande officiella definitionen av friluftsliv är ”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet 

för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling” (SFS 2003:133). Vilken även 

kommer användas som definition i denna uppsats.  

 

Friluftslivet ses vanligtvis som en aktivitet som hör fritiden till. Det hänger samman med det 

moderna industrisamhällets framväxt med nyvunnen indelning av fritid och arbetstid. Samma 

moderna friluftstradition ser gärna friluftslivet som rekreation, att naturen erbjuder stärkande 

återhämtning (Emmelin m fl., 2010).  Gränsdragningen mellanfriluftsliv och övriga aktiviteter som 

kan förläggas utomhus som exempelvis idrott, naturpedagogik, naturvård, naturturism, motion och 

äventyr är föränderlig. Nya aktiviteter och utrustning utvecklas kontinuerligt och tillsammans med 

en fortsatt ökad urbanisering och en generation som inte nödvändigtvis har naturen runt knuten, 

förändras också begreppet friluftsliv (Fredman m fl., 2014).   

 

Friluftslivets moderna historia 

Svensk friluftsliv har en drygt 100 årig historia. Under samma period har det skett stora 

förändringar i våra levnadsmönster och vår relation till naturen. För att beskriva friluftslivets 

framväxt under den här tiden så är fyra perioder som behöver uppmärksammas, sekelskiftet 1900, 

1930-talet, 1969-talet och sekelskiftet 2000 (Emmelin m fl., 2010).  

 

Sekelskiftets urbanisering ger nystart  

År 1880 bodde två av tio svenskar i tätorter jämfört med det omvända förhållandet idag. När fler 

och fler flyttade in till staden, fick kortare arbetsdagar i kombination med bättre materiell standard 

ökade möjligheterna och intresset för naturen som arena för rekreation. Naturen var inte längre 

enbart en källa till försörjning, direkt kopplad till jordbruks-, skogsbruks- och fiskarsamhällena. 

Istället började en ny syn på naturen växa fram som något vackert, exotiskt, förfinat och som kan 

associeras med fritid (Sandell & Sörlin, 2008).  
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I slutet på 1800-talet (år 1885) etablerades Svenska Turistföreningen (STF) och strax därefter gick 

de ut med uppmaningen  ”Känn ditt land” (ibid). STF hade som uppgift att göra vårt svenska fritids- 

och friluftslandskap mer tillgängligt till den breda massan. Några år senare startade 

även ”Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige” som senare blev Friluftsfrämjandet. 

Ytterligare ett par år senare var det Sverigepremiär för scouterna (Sveriges scoutförbund år 1912) 

som  hade en viktig roll för friluftslivets etablerande hos barn och unga (Sandell & Sörlin, 2008; 

Emmelin m fl., 2010). Samtidigt som friluftslivet började få fäste i Sverige pågick samma process  

parallellt i flera andra länder. Tidigare nämnda rörelser har tydliga kopplingar till internationella 

förebilder. I slutet på 1800-talet och under 1900-talets första decennier pågick bland annat en ”back 

to nature” rörelse i Nordamerika. Där aktiviteter som fritidsfiske, camping, fågelskådning och 

stugliv återfinns i den svenska friluftstraditionen. Även i Storbritannien, liksom koloniområden som 

Nya Zeeland, Sydafrika, Kanada samt i Tyskland och alpområderna pågick liknande processer 

(Sandell & Sörlin, 2008). Ett av argumenten för etableringen av friluftsliv såväl i Sverige som 

internationell var skapandet av en nationell identitet. Inte minst samhällets mer inflytelserika 

grupper enades för att skapa en nationell gemensam självbild (Emmelin m fl., 2010). Det som kom 

att särskilja det nordiska friluftslivet är folkligheten, enkelheten och den omfattande allemansrätten 

(Sandell & Sörlin 2008; Sandell, 2009).  

 

1930-talets demokratisering och friluftslivets bredare etablering 

Under 1930-talet demokratiserades friluftslivet och i allt större utsträckning spred det sig bland 

befolkningen. Tidigare hade friluftsliv (i bemärkelsen fritidssysselsättning) varit förunnat den mer 

välbärgade delen av befolkningen. Det var då främst män av överklass som gärna bedrev sitt  

friluftsliv på utmanande platser, exempelvis alpinism eller bergsklättring (Emmelin m fl., 2010); 

Sandell & Sörlin, 2008; Sandell, 2009). Den urbana arbetarklassen utvecklade en mer nedtonad 

friluftslivsform där man umgicks utomhus (ofta) i grupp, i stadsnära utomhusmiljöer (Emmelin m 

fl., 2010). Cykel blev allt mer vanligt och den användes som transportmedel på semester. Allt fler 

vandrarhem öppnades, campingar och tillrättalagda badplatser fanns mer tillgängliga.                               

Myndigheterna blev mer och mer engagerade i att gemenemans fritid skulle användas på ”rätt” sätt 

och uppmanade till friluftsverksamhet (Sandell, 2009).  Det tillsattes en utredning 1937 vari fritid 

och friluftsliv i princip var synonymt. Vistelse i natur förordades och riksdagen beslutade 1939 sig 

för att inrätta en fond för friluftslivets främjande (Eskilsson, 2008). I slutet på 1930-talet 

lagstadgades det även om 12 dagars semester och myndigheterna införde ”socialt naturskydd”. Det 

innebar att även de som inte ägde mark skulle få möjlighet att utöva friluftsliv (Sandell & Sörlin, 

2008). Vilket kan beskrivas som allemansrättens föregångare. 
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1960-talets upprustning 

Då 1960- talet inleddes gjorde de där 1930-talet slutade, med en ny naturvårdslag där strandskydd 

och stängelsgenombrott (att markägare inte har rätt att stänga ute allmänheten från naturområden 

som bör vara tillgängliga för alla) ingick (Sandell, 2008). Under 1960-talet blev det allt tydligare 

med en samhällsplanering för friluftsliv. Statens naturvårdsverk hade friluftsfrågor som ett av sina 

huvuduppdrag.  Friluftsanläggningar, vindskydd och vandringsleder rustades upp, parkeringsplatser 

och bristande information sågs över (Sandell, 2009). En viktig bakgrund till det var att 

friluftslandskapet sågs som ett välfärdsprojekt. Det materiella välfärdssamhället växer sig starkare 

under efterkrigstiden vilket också påverkar friluftslivet. Allt fler friluftslivsspecifika produkter finns 

att tillgå och fritidshus, fritidsbåtar och avancerad friluftsutrustning blir allt vanligare (Emmelin m 

fl., 2010) Det fanns även ett motstånd mot den kommersiella utvecklingen av friluftslivet som 

skedde under den här tiden. Kritiken var stark främst när det riktade sig mot barn och ungdom. Över 

lag var dock den ökade planeringen och standardhöjningen med uppmärkta leder, färdiggjorda 

eldstäder och informationstavlor välkomnat av friluftslivets företrädare (ibid).  

 

Naturvårdsverket drev kampanjen Nära till naturen som gick ut på att informera och uppmuntra 

allmänheten att besöka skyddade naturområden. Staten inrättade även 25 stycken s.k. primära 

rekreationsområden vilket innebar övertagande av ca 460 mil av markerad leder i fjällen (Sandell, 

2009). I naturvårdslagen finns år 1974 allemansrätten för första gången i lagtext med 

orden ”naturen är tillgänglig för alla enligt allemansrätten” utan vidare precisering (Sandell, 2008). 

Myndigheternas intresse för vår påverkan av miljön växte under den här tiden. Miljögifter, 

övergödning, sopberg och hotet mot vår biologiska mångfald  tillsammans med en allt stramare 

samhällsekonomi kan vara en faktor till varför engagemanget för friluftsliv sakta avtog efter 1970-

talet (Emmelin m fl., 2010).     

 

Sekelskifte och friluftslivets självständighet 

I slutet på 1990- talet var det åter tid för friluftslivet på den politiska agendan. I en  statlig utredning 

(SOU 1998:76) föreslogs år 1999 att friluftsliv och idrott administrativt skulle gå skilda vägar 

(Emmelin m fl., 2010). Friluftslivet ansågs skilja sig från idrotten (som samlats under 

Riksidrottsförbundet) dels genom avsaknad av tävlingsinslag och sitt uttalade värn om miljön. 

Friluftslivs organisationer skulle istället få egna övergripande mål samt särskilda verksamhetsmål 

och särskilt ansvar för friluftsfrågor föreslogs Naturvårdsverket få (Emmelin m fl., 2010; Schantz, 

2004.)  
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I regeringens skrivelse till riksdagen ett par år därefter om samlad naturvårdspolitik (Regeringens 

skrivelse 2002) visades tydliga intentioner att skapa goda förutsättningar för friluftsliv. Regeringen 

bedömde att friluftsliv  har en positiv påverkan för folkhälsan, bidrar till livskvalité samt ger en 

social dimension till naturvården. Orosmomentet med ökad fysisk inaktivitet som riskfaktor för 

ohälsa och tidig död tas upp och friluftsliv nämns som en nyckelaktivitet mycket tack vare sin 

utbreddhet. Vikten av Allemansrättens roll befästes som en av grundförutsättningarna för 

friluftslivets fortlevnad. I och med storstädernas tillväxt ansågs tätortsnära naturområden behöva 

extra skydd och tillsyn och så  även bullerfria områden avsedda för friluftsliv (Regeringens 

skrivelse, 2002). Friluftslivet i sig kännetecknas under 2000-talets första decennium  av ytterligare 

kommersialisering. Äventyr och ekoturism har också fortsatt att bredda sin popularitet samtidigt 

som de enklare fritidssysselsättningarna fortfarande utövas av flest (Emmelin m fl., 2010).  

 

1.3.2 Regeringens framtida mål 

I och med tidigare nämnd problematik avseende definieringen av friluftslivet som begrepp så är det 

svårt att veta hur politikernas goda ambitioner om att stärka friluftslivets ställning skall ge uttryck. I 

december 2012 lämnade Regeringen skrivelsen Mål för friluftslivspolitiken (Regeringens skrivelse, 

2012) till Riksdagen vari det förkunnas att Friluftsliv är ett prioriterat politikområde. Det 

övergripande målet uttrycks vara att stödja människors möjlighet att vistas i naturen och utöva 

friluftsliv med allemansrätten som grund. Alla anses ha rätt till naturupplevelser och kunskap om 

natur och miljö. Målet specificerades i tio konkreta punkter:  

1. Tillgänglig natur för alla 

2. Starkt engagemang och samverkan 

3. Allemansrätten 

4. Tillgång till natur för friluftsliv 

5. Attraktiv tätortsnära natur 

6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet  

8. Ett riktigt friluftsliv i skolan  

9. Friluftsliv för god folkhälsa 

10. God kunskap om friluftslivet  

(Regeringens skrivelse, 2012) 
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1.4 Friluftslivets plats inom pedagogiken  
 

Friluftslivets etablering under 1900 talet kan ses som en produkt eller konsekvens av den ständigt 

ökande urbaniseringen. Stadsbefolkningen började använda sin nyvunna fritid till att besöka naturen 

för nöjes skull. Ett starkt motiv var att friluftslivet ansågs bidra till ökad kroppslig och själslig hälsa. 

Tidigare nämna organisationer som växte fram under 1900-talets första decennier; Svenska 

scoutrörelsen, friluftsfrämjandet var ett par exempel som använde friluftslivet som pedagogisk 

metod (Sandell & Sörlin 2008; Sundberg & Öhman, 2008). Även i skolan fick friluftslivs allt mer 

utrymme i det pedagogiska arbetet och har framförallt fått sin plats inom idrottsämnet. 

Friluftsinslaget handlade då främst om utomhusaktiviteter som simning, skridskor, kälke och 

skidlöpning. Friluftslivet förväntades fostra ungdomen till sunt liv och sunda värderingar. Ord som 

nationell identitet, disciplin, hälsa användes gärna i samband med friluftsliv samtidigt som det 

skulle uppmana till känslor om nationell gemenskap. Ungdomen började ses som en resurs,  ett 

humankapital som skulle utvecklas på rätt sätt. Det var stor vikt för såväl individen som samhället i 

stort att sträva efter god hälsa. Fostras in i ett hälsosamt, nyktert leverne och ägna sig åt 

gymnastiska kroppsövningar låg i tiden (Sandell & Sörlin, 2008).  

 

Det fanns under 1900-talets första hälft inga särskilda mål avsedda för friluftlivsverksamheten. 

Däremot lyftes vikten av frisk luft för hälsan fram i mer ämnesövergripande mål (Sundberg & 

Öhman, 2008). Under 1900-talets senare hälft började en tydligare delning mellan idrotten och 

friluftslivet etableras även i skolans värld. Idrottens karaktärsdrag var prestation, resultatinriktning, 

tävling och specialisering vilket speglade en samhällssyn på idrott. I kursplanerna särskildes 

friluftslivet och fick egna mål och värden. Obligatoriska friluftsdagar infördes och 

friluftslivets ”härdande och stärkande” effekter marknadsfördes (Sundberg & Öhman, 2008).          

 

1.4.1 Friluftsliv i läroplanen  

I de inledande raderna i läroplanen inom ämnet  Idrott och hälsa för grundskolan (Lgr11) betonas 

vikten av att få positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under sina uppväxtår då det har 

betydelse för om vi senare i livet blir fysiskt aktiva. Det övergripande syftet med undervisningen i 

idrott och hälsa i grundskolan är att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor, skapa intresse för 

att vara aktiva samt vistas i naturen. Att eleverna skall ”lära för livet” och få förutsättningar för att 

utveckla hälsosamma levnadsvanor genomsyrar läroplanen. I Lgr11 har friluftsliv som aktivitet en 

tongivande roll och undervisningen  förväntas erbjuda eleverna vistelser i naturen under olika 

årstider och utveckla en förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv (Skolverket, 2011b).  



12 

 

 

Friluftsliv och utevistelser har en egen rubrik avseende det centrala innehållet inom ämnet idrott och 

hälsa. I  årskurs 1-3 handlar det om lek och rörelse i naturen med hänsynstagande säkerhetstänk. En 

enklare form av orientering i närmiljö och rumsuppfattning ingår samt grundläggande kunskap om 

allemansrätten. Under årskurs 4-6 ingår samma element men med något fördjupat innehåll. Leken 

sker under olika årstider och i skiftande natur och utemiljö. Eleverna förväntas kunna orientera sig 

med hjälp av karta och förstå kartans uppbyggnad och symboler. Eleven bör även kunna redogöra 

för rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten samt ha ett utökat säkerhetstänk och 

kunna hantera nödsituationer vid vatten. Under grundskolans sista år har nivån ytterligare stegrats. 

Orientering sker  nu i okända miljöer och nya hjälpmedel för positionering. Eleverna skall kunna 

planera, organisera och genomföra friluftsaktiviteter. Ytterligare poängteras säkerheten och nu 

förväntas nödsituationer vid vatten kunna hanteras med hjälp av alternativa redskap enligt principen 

för förlängda armen.  En ny dimension lyfts in och det är kulturella traditioner i samband med 

friluftsliv och utevistelse (Skolverket, 2011b). 

För att få lämna grundskolan med betyg E ska eleven exempelvis kunna uppvisa förmågan att: 

 Simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.  

 Planera och genomföra friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer 

och regler. 

 Med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använda kartor och andra hjälpmedel 

 Hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider  

(Skolverket, 2011b) 

 

I läroplanen för gymnasieskolan (Gy11) beskrivs ämnet idrott och hälsa förvalta ett kulturarv av 

fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Att utövande av exempelvis friluftsliv, motion och 

rekreation inte bara har betydelse för den enskilda individens hälsa utan även för folkhälsan. Ett av 

ämnets huvudsyften är eleverna genom undervisningen ska få möjlighet att utveckla intresse för och 

förmågan att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som källa till välbefinnande 

(Skolverket, 2011a). Idrott och hälsa 1 är en gymnasiegemensam kurs för samtliga program. Det 

finns en tydlig progression i vad som förväntas av eleverna avseende kunskapskrav i friluftsliv från 

grundskolan till gymnasiet. Säkerhetsaspekten i presumtiva nödsituationer i samband med 

utemiljöer följer och en hälso- och miljömedvetenhet adderas. Nu förväntas eleven utveckla sin 

förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer. Som centralt 

innehåll utrycks att kursen skall behandla olika metoder och redskap för friluftsliv och att naturen 

skall användas som arena för rörelseaktiviteter och rekreation. Eleverna ska få förutsättningar för att 

förstå betydelsen av naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa samt kunna applicera sociala 
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och kulturella aspekter (Skolverket, 2011a) För att kunna lämna gymnasieskolan med betyget E i 

idrott och hälsa 1 skall eleven exempelvis kunna uppvisa: 

 Hänsyn till sin egen och andras säkerhet i utövandet av friluftsliv och kan i samråd med 

handledare vida åtgärder vis skada eller nödsituation. 

 Goda rörelsekvaliteter i aktiviteter i naturmiljöer. 

 Översiktligt diskutera friluftsliv som socialt och kulturellt fenomen och översiktligt beskriva 

hur olika livsstilar framträder i friluftsliv och samhället i övrigt (Skolverket, 2011a) 

 

1.5 Vad är Allemansrätten? 

I korta drag ger det oss alla möjligheten att vistas i skog, mark och vattendrag trots att det är annans 

ägor. Vi har möjlighet att färdas över annans mark, framförallt till fots samt uppehålla oss där under 

kortare tid. Detta även utan markägares samtycke. Det gäller dock inte hemfridszonen – den zon där 

boende ska få känna sig ostörda – (Prop. 2009/10:238) vilket innebär att man enkelt sagt, inte får 

beträda annans tomt.  I begreppet skyldigheter innefattas dock att ingen olägenhet eller skada får 

åsamkas. Det innebär att besökaren behöver en del kunskap om områdets ömtålighet och vilka som 

kan finnas att störa. Dessutom förväntas vi ta hänsyn till djur och natur samt övriga människor som 

nyttjar samma område (Bengtsson, 2004).     

 

Allemansrätten beskrivs av Sandell (2009) som ett ”friutrymme” mellan lagar och regelverk som 

begränsar landskapets bruk och tillgänglighet. Grundtanken är att ”inte störa, inte förstöra”. Men 

Allemansrätten har (sedan 1994) även stöd i grundlagen att oberoende av de skydd som grundlagen 

ger enskildes äganderätt så ska alla ta tillgång till naturen (Bengtsson, 2004). Som beskrivet ovan är 

allemansrätten en av saker som gör Svenskt (till viss del nordiskt) friluftsliv unikt. Även om det 

finns liknande ”frirum” även i andra länder så är tillgängligheten mer inskränkt än den svenska. 

Sandell (2009) menar att fritid och friluftsliv är en direkt spegling av vårt samhälles nya 

levnadsmönster i och med urbaniseringen. Att allemansrätten som begrepp är en följd av 

friluftslivets utbredning och fick först och med de, en funktion. Med det inte menat, att man inte 

tidigare spårlöst rört över mark och vatten. Snarare att det inte funnits någon anledning tidigare att 

befästa rätten. I och med den uttalade allemansrätten ökade omfattningen av information till 

allmänheten. Platser som uppmanas nyttjas till vandring, övernattning och matlagning märktes ut i 

större utsträckning (Sandell, 2009). Forskning visar att allemansrätten har en stark ställning i 

Sverige, 95 procent anser att den är viktig att försvara och nästan 80 procent anser att den är viktig 

för de egna utomhusaktiviteterna (Petersson Forsberg, Sandell & Emmelin, 2014).   

 



14 

 

1.6 Aktuell forskning, friluftslivsvanor 

Sökandet efter fysisk litteratur har främst skett hos Stockholms stadsbibliotek samt Örebro 

Universitetsbibliotek. Det är framförallt sökordet friluftsliv i kombination med områdena forskning, 

utbildning samt historia som använts. Digital litteratur har främst sökts genom DIVA och även där 

med det mest frekventa sökordet friluftsliv ensamt eller i kombination med tidigare nämnda 

tilläggsområden. Övriga webbplatser som bidragit med uppslag till ny fysisk litteratur samt 

fulltextartiklar är friuftslivsforskning.se varvid aktuell forskning och verksamma forskare återfinns 

samlade. Sökning där har gjort genom tidigare nämnda ord samt utifrån forskares namn för att hitta 

samlade publikationer samt artiklar utifrån vad som citerats av forskare inom samma fält. 

Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring har under friluftsliv.se en hänvisning till en egen 

webbplats där samtlig information om programmet finns digitalt.  Ytterligare en webbplats att 

nämna i sammanhanget är regeringen.se där sökordet friluftsliv användes.  

 

1.6.1 Friluftsliv som forskningsområde 

Då friluftslivet inte har någon egen gren inom vetenskapen finns ingen organiserad forskningstradit-

ion. Vissa områden inom friluftsliv är sparsamt eller inte alls beforskade och enligt Schantz och 

Silvander (2004) lider fältet av att det saknas kunskapssammanställningar och översiktsartiklar 

inom ämnet. Utbyten med internationell forskning är också mycket begränsat. Närbesläktade ämnen 

som exempelvis miljöforskning, idrottsforskning och forskning inom hållbar utveckling har tradit-

ionellt sett fått betydligt större utrymme i vår nationella forskning (Schantz & Silvander, 2004). I 

och med ämnet är tvärvetenskapligt, brett och svårt att avgränsa mot andra närliggande är en över-

sikt om dess forskningsläge svår att få. Internationellt sätt har USA en gedigen forskningstradition 

inom området friluftsliv (under namnet Outdoor recreation). Sedan 1960-talet har undersökningar 

om friluftslivsvanor gjorts vart femte år. Det är deskriptiva och empiriska studier som kartlägger 

deltagande i friluftslivsaktiviteter utifrån olika gruppers deltagande, intressen och omfattning. Det 

har bland annat visat sig att teknikberoende friluftsaktiviteter (ex skidåkning, kanot, cykling) som 

ökar snabbast. Däremot syns inte samma ökning i konsumerande aktiviteter som jakt och fiske 

(Emmelin, Fredman & Sandell, 2005). Då friluftsliv är starkt knutet till kulturhistoria och den lo-

kala naturmiljön är forskningen inom begreppet Outdoor recreation svårt att direkt översätta till 

nordiskt friluftsliv. Resultat behöver kritiskt granskas och kompletteras utifrån kulturella kontexter. 

(Sandell, 2004a).    

 

 

 



15 

 

Kartläggning av fritids- och friluftslivsvanor 

Statistiska centralbyrån (SCB) har sedan 1976 kartlagt svenska folkets fritidsvanor. Sedan dess fram 

till 2007 har det inte skett några drastiska förändringar i andelen friluftslivsutövare i Sverige (16-84 

år). Att ströva i skog och mark minst någon gång om året har cirka 80 procent av befolkningen gjort 

stadigt under dessa år. Den samhällsgrupp som ligger lägst är ungdomar 16-24 år som ligger mellan 

60-70 procent i samma fråga (Emmelin m fl., 2010). Över tid har det visat sig att det skett en ökning 

av friluftslivsaktivitet men att ökningen främst skett hos äldre människor. Hos yngre finns snarare 

en viss stagnation i utövandet. Högutbildade tenderar att vara mer ute i skog och mark än 

lågutbildade (Svenskt friluftsliv, 2008). De senaste undersökningarna gjordes av  SCB år 2006/2007 

med inriktning fritid och därefter år 2008/2009 samt år 2010. Det finns en svagt uppåtgående trend 

för trädgårdsarbete medan nöjes- och motionspromenader har en kraftigare popularitetsökning 

liksom en stabil ökning av motion på fritiden i allmänhet (Fredman, Lindhagen & Nordström, 2014).  

 

I en jämförelse mellan friluftslivsutövande hos ungdomar 2010 (SCB:s ULF-undersökning) mot 

tidigare år visade det sig att det blir allt mindre vanligt att den yngre generationen spenderar tid i 

skog och mark. Den äldre generationen som var unga under 1980-1990 talet var betydligt mer ute i 

skog och mark än motsvarande åldersgrupp idag. Ett exempel är att cirka 65 procent av 18-31 

åringarna och 33-53 åringarna strövat i skog och mark mer än 5 gånger under en 12 månaders 

period 1982-83, medan ungefär 50 procent av 29-41 åringarna och knappt 40 procent av 16-28 

åringarna gjort detsamma under 2006 (Fredman, Lindhagen & Nordström, 2014). Att intresset för 

att vandra i skog och mark svalnat behöver dock inte betyda att intresset för friluftsliv i stort har 

minskat utan kan snarare bero på ett nytt utbud av friluftslivsaktiviteter där den yngre generationen 

möjligen ägnar sig åt aktiviteter som inte mäts i dagens undersökningar (ibid). SIFO (nu, TNS SIFO, 

tidigare Svenska institutet för opinionsundersökningar) gjorde en undersökning 2006 vari det visade 

sig att 87 procent av Sveriges befolkning är positivt inställda till friluftsliv. Lika många ansåg även 

att friluftsliv leder till ökad hälsa. Enligt undersökningen är de aktiviteter som svenska folket 

starkast förknippar med friluftsliv: vistelser i skog och mark, vandring, skidåkning, cykling och 

fiske (Svenskt friluftsliv, 2008).  

 

 

1.6.2 Friluftsliv i förändring 

Samtidigt som Regeringens skrivelse i sista punkten sammanfattar det uttalade fokusområdet 

Kunskap om friluftslivet håller det sex år långa forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring på att 

avslutas och dela med sig av sina resultat. Friluftsliv i förändring är ett tvärvetenskapligt 

forskningsprogram genomfört av ett nätverk med 15 forskare vid sju lärosäten. Programmets syfte 
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var att studera samspelet mellan friluftsliv och naturbaserad turism i Sverige och bidra med en 

kunskapsbas varifrån vidare forskning och uppföljning därefter skall kunna ske (Fredman m fl., 

2014).  

 

Resultaten är baserade på en nationell enkätstudie som genomfördes under 2007 och kort därefter 

publicerades i 4 rapporter och under de år programmet var verksamt producerades 177 

vetenskapliga publikationer (Fredman m fl., 2014).  Sett till det växande intresset för friluftsliv som 

folkhälsometod, turismnäring, pedagogisk metod, kulturhistoria och mer därtill kan ämnet i sig 

anses underforskat. Författarna i inledningskapitlet till Friluftsliv i förändring –studier från svenska 

upplevelselandskap (2014) resonerar om möjliga förklaringar till att friluftsliv inte är beforskat i 

den utsträckning som dess forskningspotential och roll i samhället enligt dem motiverar (vilket de 

även får stöd för hos Schantz & Silvander, 2004) Författarna menar på att det oftare varit fokus på 

friluftslivets påverkan på samhällsuppgifter som exempelvis social fostran, nationell identitet eller 

folkhälsa snarare än att utreda dess folkliga förankring eller eventuella effekter. Friluftsliv har inte 

heller varit föremålet för någon ideologisk debatt vilket hade kunnat föra in dem på den politiska 

agendan och därmed aktualiseras som forskningsområde. Ett annat resonemang som föreslogs som 

bidragande faktor är det bristande inslaget av teknisk utveckling vilket annars visat sig vara 

forskningsfrämjande. Ytterligare en aspekt är att friluftslivet inte haft någon direkt akademisk 

utbildningsförankring och studieområdet är inte heller knutet till någon specifik vetenskaplig 

disciplin utan anses som tvärvetenskapligt. Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring med sitt 

syfte att bidra med en grundläggande kunskapsbas för fortsatt forskning kan ses som starten för 

friluftsliv som forskningsämne i Sverige (Fredman m fl., 2014).  

 

Av deltagarna i forskningsprogrammet var kvinnor något överrepresenterade (55%). Som tidigare 

beskrivet var det förhållandevis många äldre som svarade på enkäten (59% över 45 år). De som 

saknades bland respondenterna var den yngre ålderskategorin (18-30 år). Bortfallsgruppen 

kontaktades via telefon och fick svara på ett antal frågor och det visade sig att ett bristande intresse 

för friluftsliv inte var huvudanledningen till varför de inte hade svarat på enkäten, snarare tidsbrist 

eller lågt intresse till att fylla i formulär (ibid). Enligt undersökningen anser svenska folket att 

aktiviteter som främst associeras med friluftsliv är  att vandra i skog och mark samt fjällvandring, 1 

respektive 3 procent tycker inte alls att det anses som friluftsliv. Endast 8 procent ansåg att det är 

helt och hållet friluftsliv att gå i en park i staden, däremot ansåg 77 procent att det är friluftsliv i 

någon utsträckning. I undersökningen fick respondenterna svara på hur ofta de ägnat sig åt 43 

stycken olika (samt möjligheten att ange -annan- aktivitet) utomhusaktivitet under en 12 månaders 

period. Av dessa aktiviteter var det sju stycken som en majoritet ägnat sig åt någon gång under det 
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senaste året. Det var: Tagit nöjes och motionspromenader av annat slag, Cyklat på vägar, Badat 

utomhus i sjö/hav, Solbadat, Arbetat i trädgården samt Haft picknick eller grillat i naturen (Sandell  

& Bohman, 2014). Ett urval av svaren presenteras (Tabell 1.1) nedan  (Sandell & Fredman, 2014. 

Tabell 2:5). 

 

Tabell 1.1 Ett urval av procenttalen för hur många gånger den undersökta populationen i 

forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring ägnat sig åt respektive aktivitet utomhus under fritiden de 

senaste 12 månaderna. Sorterade i fallande ordning avseende - minst en gång under 12 månader- 

 

 Ingen gång 

1-5 

gånger 

6-20 

gånger  

21-60 

gånger 

Mer än 60 

gånger 

Tagit nöjes- och motions 

promenader av annat slag 

5,3% 12,6% 21,5% 28,2% 32,5% 

Strövat i skog och mark 9,6% 27,0% 27,1% 20,3% 16,0% 

Arbetat i trädgården 15,7% 17,0% 25,5% 23,8% 18,1% 

Cyklat på vägar  25,4% 17,3% 21,2% 14,6% 21,4% 

Studerat växter/djur/fågelskådat 61,3% 22,8% 9,8% 3,3% 2,7% 

Promenerat med hund  61,5% 11,1% 6,6% 5,0% 15,8% 

Joggat/terrängsprungit 64,1% 12,6% 9,8% 7,6% 6,0% 

Vandrat på vandringsleder i 

låglandsterräng 

69,5% 20,2% 7,2% 2,1% 1,1% 

Tältat/övernattat i naturen 80,0% 14,2% 3,4% 1,4% 1,0% 

Paddlat kanot/kajak 87,5% 10,0% 2,1% 0,2% 0,1% 

Orienterat 94,4% 3,8% 1,0% 0,6% 0,2% 

Spelat paintball, rollspel (lajv) etc 95,6% 3,9% 0,2% 0,2% 0,1% 

Åkt skateboard 97,7% 1,0% 0,6% 0,3% 0,3% 

 

De yngre deltagarna i undersökningen (18-30 år) ägnade sig mer åt aktiviteter som paintball, 

snowboard, skateboard, terränglöpning, vattenskidor, orientering och vandring på leder. De äldre 

respondenterna var mer aktiva inom trädgårdsarbete, stavgång, skogspromenader, turskidåkning och 

fågelskådning (Fredman m fl., 2014). 

1.7 Sammanfattning av forskningsläget 

 

Friluftsliv som forskningsämne beskrivs av tradition snarare utifrån dess roll i samhället som social 

fostrare, nationell identitet eller folkhälsobildare än dess förankring hos utövare och dess eventuella 

effekter. Empiri inom ämnet skildrar hur naturen gick från att vara en arbetsplats och resursbank till 
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att istället bli en arena för nyvunnen fritid i takt med industrialiseringen av Sverige. Friluftslivet 

gick från att vara en utmaning för eliten till att vara en del av den svenska folksjälen och ett 

naturligt sätt att umgås. Friluftslivet var till för alla och den självklara bilden av naturen som 

hälsobringare och friluftslivet som ”rätt sätt” att spendera sin fritid har kommunicerats från 

myndigheterna genom 1900-talets senare hälft. Politisk välvilja har även sett till att friluftsliv fått 

egna kunskapsmål inom ramarna för idrottsämnet i våra läroplaner tillsammans med fortsatt starkt 

stöd för en utbredd allemansrätt. Under rubriken Friluftsliv och utevistelse beskriver grundskolans 

kursplan för ämnet idrott och hälsa en strävan efter att ge eleverna en förståelse för värdet av ett 

aktivt friluftsliv. Återkommande kunskapsmål i friluftsliv inom idrott och hälsa är att kunna planera 

och genomföra friluftslivsaktiviteter, känna till rättigheter och skyldigheter enligt allemansrätten, 

hantera metoder och redskap kopplat till friluftsliv och hantera säkerhet och nödsituationer utomhus. 

Då friluftsliv och utevistelse är ett av tre områden i grundskolans kursplan för ämnet idrott och hälsa 

(de andra två är rörelse och hälsa & livsstil) samt att friluftslivet fortsätter ha en stor del av 

idrottsämnets kunskapsmål även på gymnasiet bör den nya generationen med unga vuxna besitta 

goda kunskaper inom dessa kunskapsmål.  

 

Hur svensken väljer att spendera sin fritid har kartlagts sedan mitten på 70-talet. Avseende 

forskning om vilka vanor som är kopplade begreppet friluftsliv ses forskningsprogrammet 

Friluftsliv i förändring (lanserat år 2007) som startskott och utgör informationsbasen för Sveriges 

friluftslivsvanor. Enligt dess resultat så är vårt utövande utbrett, aktivt och det finns starkt stöd för 

allemansrätten. Den aktuella forskningen är baserad på årsspannet 18-75 men där knappt 15 procent 

av respondenterna i studien tillhörde kategorin 18-30 år och nära 60 procent av respondenterna var 

över 45 år. Då den äldre generationen står för merparten av svaren i studien riskerar det 

generaliserade resultatet om Sveriges friluftslivsvanor ge en bild som inte stämmer överens med 

verkligheten om den yngre generationen skiljer sig avseende vanor. Tidigare forskningen om 

fritidsvanor (SCB´s ULF-undersökning) visade tendenser på att ungdomar år 2010 spenderar 

mindre tid i skog och mark än vad den äldre generationen på 1980-1990-talet gjorde i samma ålder. 

När ålderskategorin 18-30 jämfördes mot de äldre respondenterna i FIF visade att valet av 

friluftslivsaktivitet skiljde sig åt mellan grupperna. Den yngre generationen ägnade sig i större 

utsträckning åt fart- och adrenalinfyllda sportliknande aktiviteterna jämfört mot den äldre 

generationen. Konkurrensen om fritiden är idag hård och det finns fler sätt att bedriva den än att ge 

sig ut och ströva i skog och mark. Friluftslivet förändras i takt med dess utövare och även om de 

enkla, lättillgängliga aktiviteterna som promenad och cykel lockat flest utövare hos den äldre 

generationen kan intåget av en ny generation friluftslivsidkare innebära en sportifiering av 

friluftslivet.   
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2. Metod  

 

2.1 Studiedesign 

Vid litteraturgenomgången visade sig att de studier som tidigare gjorts inom ämnet friluftsliv främst 

gjorts med kvantitativ ansats (exempelvis SCB, SIFO, Friluftsliv i förändring). Vilken analysmetod 

som används avgörs av studiens syfte, frågeställning och dess sammanhang. Då det föreligger en 

avsikt att kvantifiera resultaten och (i möjligaste mån) generalisera dem används en kvantitativ 

forskningsansats. (Ejlertsson, 2003). Studien genomförs med hjälp av en elektronisk enkät (se bi-

laga 1) för att underlätta en geografisk spridning av datamaterialet, ur ekonomisk (inga utskriver, 

inget porto) samt materialhanteringssynpunkt (att logistiskt förflytta fysiskt material samt ta tillvara 

på det). 

 

2.1.1 Etiska överväganden 
Inför en studie bör hänsyn tas till individskyddskravet för att undvika att individer utsätts för obefo-

gad insyn i livsförhållanden eller orsakas skada, förödmjukelse eller kränkning Individskyddskravet 

går att sammanfatta i fyra stycken huvudpunkter: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentia-

litetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med informationskravet skall 

berörda deltagare informeras som den aktuella forskningens syfte (ibid). I den aktuella studien gjor-

des det genom en första informationssida innan enkätens början där uppsatsens syfte preciserades, 

frivilligt deltagande och rätten att avbryta medverkan när som helst under enkäten. Närbesläktat är 

samtyckeskravet som säkerställer deltagarens frivillighet genom ett samtycke. Något som även bör 

sökas hos vårdnadshavare när målgruppen är under 15 år eller studien av etiskt känslig karaktär 

(ibid) I aktuell studie är målgruppen årskurs 2 och 3 på gymnasiet vilket innebär ett åldersspann på 

16-19 år. Därav söktes endast individens samtycke vilket på den första informationssida beskrevs 

inträda då eleven valt att gå vidare till enkätens första fråga. Informationen kring frivilligheten att 

avbryta studien upprepades i samband med informationen angående samtycke.  

 

Konfidentialitetskravet värnar om deltagarnas anonymitet och säkerställande av att personligin-

formation och uppgifter hanteras på ett ansvarsfullt sätt så ingen utomstående kan identifiera svars-

givaren (ibid). Då enkäten i den aktuella studien gjordes genom en duplicerbar länk som ej registre-

rade användaren var enkäten helt anonym och inga personuppgifter har hanterats. Det finns inga 

intentioner att gå emot nyttjandekravet som menar på att insamlade uppgifter från enskilda personer 

endast få användas för forskningsändamål (ibid). Uppgifterna presenteras som gruppdata och rådata 

kommer ej spridas. 



20 

 

 

2.1.2 Reliabilitet och validitet 

Studiens reliabilitet handlar om dess pålitlighet och dess replikerbarhet. Ordet kan kopplas till eng-

elska verbet -Rely on- vilket menas -lita på-. Om studien skulle upprepas med så likartade förhål-

landen som möjligt så bör den ge samma resultat (Eliasson, 2006). Reliabiliteten styrs av hur mät-

ningarna utförs och hur materialet bearbetas. Vid en kvantitativ undersökning som i den aktuella 

studien bör upprepade mätningar genomföras på exakt samma sätt för att reliabiliteten ska bli så 

hög som möjligt (ibid). För att säkerställa detta har samma information gått ut till samtliga respon-

denter. Undersökningsledarna (respektive klasslärare) har deltagit i ett gemensamt informations-

flöde där instruktioner för undersökningen distribuerats. Undersökningen har presenterats för re-

spondenterna utefter ett förskrivet manus. Studiens validitet innebär om den mäter det som avses 

mätas. Begreppet är besläktat med adjektivet -valid- vilket menas -giltig-. För hög validitet krävs att 

undersökningen mäter det som är avsikten att den ska mäta samt att informationen som samlas in är 

sann (ibid). I vår studie har mätinstrumentet (enkät) sin grund i (1) forskningsprogrammet; Frilufts-

liv i förändring, med (2) formuleringar från läroplanerna Lgr11 samt Gy11 och (3) nationella utvär-

deringen av grundskolan.   

  

2.2 Urval 

Den del av befolkningen som undersökningen har för avsikt att uttala sig om benämns som intres-

sepopulation (SCB, 2008) och i det här fallet är det unga vuxna, mer specifikt årskurs 2 och 3 på 

gymnasiet. Den del av intressepopulationen som vi avser undersöka i studien, med andra ord mål-

populationen (ibid) är ett avgränsat antal respondenter i tidigare angivet årskursspan som har en 

geografisk spridning över landet samt bor i mindre, mellanstora och stora städer. I samband men 

fastställandet av populationen bör även objekten definieras (ibid). Objekten som avses undersöka i 

denna studie benämns som unga vuxna och definieras i inledningen som: elever studerande årskurs 

2 eller 3 på gymnasiet. Eleverna har slutfört skolans gemensamma kurser i ämnet idrott och hälsa 

med betyg E eller högre och bör därmed inneha de kunskaper inom friluftsliv som läroplanerna 

(Lgr11 & Gy11) befäst.  

 

Undersökningen kommer genomföras med hjälp av ett stickprov då populationen (unga vuxna i 

årskurs 2 och 3) är för omfattande att göra en totalundersökning på. Urvalet är ett icke-

sannolikhetsurval vilket är motsatsen till att varje individ i populationen har lika stor sannolikhet att 

ingå i studien (Eliasson, 2006). Underordnat till icke-sannolikhetsurval är kvoturval vilket i korthet 

innebär att delgrupper av populationen identifieras. Därefter rekryteras respondenter så att andelar-

na i urvalet ger en överensstämmande proportion med populationen (SCB, 2008). I den aktuella 
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studien fanns en underliggande ambition att få en geografisk spridning på respondenterna samt att 

det skulle uppfylla kriteriet årskurs. Tidigare kontakter kunde nyttjas för att få en kontaktperson till 

varje skola varvid studien bedrevs. Datainsamling har skett på fem olika gymnasieskolor med en 

geografisk spridning från södra- till mellersta Sverige, från västkust till ostkust. Målgruppen som 

studien avser undersöka är unga vuxna som avslutat Idrott och hälsa 1 och för nuvarande går i års-

kurs 2 eller 3 på gymnasiet. Skola 1 och 2 var belägna i städer med mer fler än 200.000 invånare på 

väst- respektive östkusten varvid sammanlagt tre klasser (78 elever) erbjöds deltagande i studien. 

Skola 3 återfinns i en mellanstorstad med cirka 50 000– 200 000 innevånare, centralt beläget i lan-

det varvid tre klasser (83 elever) erbjöds möjlighet att delta i studien. Skola 4 och 5 ligger i två 

mindre städer (färre än 50.000 innevånare) längre söder ut i landet, en på östkusten och den andra i 

inlandet i dessa två skolor fick en klass per skola (tillsammans 51 elever) möjlighet att vara med i 

studien.  

 

Sammanlagt var det 212 elever som tillfrågades om att delta i studien, av dem valde 136 stycken att 

ta emot enkätlänken. Av dessa var det 108 elever att öppnade upp länken och 104 fortsatte efter 

första sidans inledande information. Av de som påbörjade 104 (varav 69% kvinnor och 31% män) 

som påbörjade enkätundersökningen valde 88 stycken att fullföljde samtliga frågor (77 av dessa 

klickade i sista steget som innebar att enkäten markerades som fullständig) och 16 elever svarade på 

delar av dem. Den geografiska spridningen av respondenterna i undersökningen (n 104) var fördelat 

42 stycken (40,4%) från en mindre stad, 38 stycken (36.5%) från mellanstor stad och 24 stycken  

(23,1%) från storstad. Samtliga respondenter (n 104) visade sig genom sina svar på fråga 3 tillhöra 

den grupp unga vuxna som studien avser undersöka vilket innebar att de valt något av de två första 

svarsalternativen 

  

2.2.1 Bortfall  

Bortfallet i undersökningen är ett externt bortfall på 51 procent (n 108). Fördelningen mellan män 

och kvinnor av de 212 tillfrågade var jämn (50% kvinnor, 50% män). Av de 108 som valde att avstå 

från att delta var det en övervägande del män. Det var 32 män som valde att delta i undersökningen 

vilket innebär att drygt 70 stycken (ca: 70%)  tackade nej. Av de drygt 100 tillfrågade kvinnorna 

deltog 72 av dem vilket motsvarar ett bortfall på knappa 30 % hos kvinnorna. När det gäller bo-

stadsort så stod boende i storstäder för ett högre bortfall  (70%) jämfört med den mellanstora (54%) 

och de två mindre städerna (18%). För att förhindra bortfall genomfördes en pilotstudie innan den 

faktiska undersökningen. I pilotstudien avsågs eventuella språkbrister och oklara instruktioner 

fångas upp. Pilotstudien genomfördes av 10 respondenter i blandade åldrar (21-64 år) med olika 

utbildningsbakgrund som fick ge feedback på enkäten. Efterfrågad återkoppling var om förhandsin-
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formationen med syfte, etiska hänsynstaganden samt instruktioner var lätta att förstå. Om frågor och 

delfrågor var begripliga samt om övriga iakttagelser. Det framkom att instruktionerna på en fråga 

(10) behövdes göras tydligare vilket korrigerades. Ytterligare en åtgärd för att minska risken för 

bortfall var dubbla muntliga påminnelser under separata dagar till samtliga elever.  

 

2.3 Procedur 

Enkätundersökningen genomfördes första veckan i december 2015 med hjälp av ett digitalt enkät-

program (enalyzer.se). Enkäten konstruerades i programmet som genererade en länk som kunde 

öppnas multipla gånger. Det var samma länk till samtliga respondenter vilket innebar fullständig 

anonymitet.  Först genomfördes en pilotstudie på 10 respondenter som fick ge feedback på enkäten. 

Efterfrågad återkoppling var om förhandsinformationen med syfte, etiska hänsynstaganden samt 

instruktioner var lätta att förstå. Om frågor och delfrågor var begripliga samt om övriga iakttagelser. 

Efter pilotstudien avbröts lanseringen innan den faktiska studien lanserades. 

 

Enkätlänken var aktiv under en niodagarsperiod och undersökningen gjordes parallellt på fem sko-

lor i åtta olika klasser vid separata tidpunkter. Ansvarig lärare har muntligt informerat eleverna på 

ett identiskt sätt efter ett förskrivet manus. Information bestod av en beskrivning av studiens syfte, 

etiska grundprinciper, tillvägagångsätt vart resultaten kan komma att publiceras samt etiska grund-

principer angående frivilligt deltagande, möjlighet att avbryta och fullständig anonymitet. Även hur 

enkäten besvaras (endast kryssfrågor), ungefärlig tidsåtgång (ca: 10-15 minuter) samt uppmaning 

att besvara enkäten individuellt. Eleverna valde själva om de genomförde enkäten i skolan eller 

hemma. Muntliga påminnelser gick ut till samtliga elever på separata dagar under den aktiva peri-

oden. När lanseringen stängdes fick inblandade kontaktpersoner en verifikation att materialet var 

insamlat och att vidare information angående resultat och när de kommer få ta del av dem kommer 

under våren 2016. 

 

2.3.1 Enkät 

Enkäten (se bilaga 1) bestod av 14 frågor varav flera hade delfrågor samt multipla svarsmöjligheter. 

Fråga 1 och 2 gav en demografisk indelning över respondenterna. Fråga 3 kontrollerade att rätt 

målgrupp nåtts (elever studerande årskurs 2 eller 3 på gymnasiet. Eleverna har slutfört skolans ge-

mensamma kurser i ämnet idrott och hälsa med betyg E eller högre och bör därmed inneha de kun-

skaper inom friluftsliv som läroplanerna (Lgr11 &Gy11) befäst). Fråga 4 angående medlemskap i 

friluftsorganisation jämförs mot övriga riket men även för att se om de som är medlemmar i en fri-

luftsorganisation i större utsträckning anser att de lärt sig merparten av sin kunskap inom friluftsliv 
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utanför skolan jämför med de som inte är medlemmar i någon friluftsorganisation. Fråga 5a-c och 

12 (12a &12b) ämnar undersöka inställningen till allemansrätten samt att vistas i naturen. Tillsam-

mans utgör dessa frågor bakgrundsinformation. Fråga 6a-c, 7a-c och 10 avser bidra med informat-

ion om unga vuxnas friluftslivsvanor genom att mäta frekvens och aktivitetsinnehåll. Fråga 11a-d 

och 12 (12c) har för avsikt att undersöka om unga vuxna upplever att de uppfyller kunskapsmålen 

(avseende friluftsliv, specificeras under analysförfarande) efter att ha avslutat den sista obligatoriska 

kursen i idrott och hälsa. Fråga 13 frågar om kunskapen inom friluftsliv tillskansats i eller utanför 

skolan och fråga 14a-f handlar om tillgång till friluftsmaterial. 

 

En större andel av enkätens frågor är direkt hämtade från den nationella undersökningen Friluftsliv i 

förändring. Vissa av dessa frågor kommer även användas för att jämföra de nationella resultaten 

mot de resultat som framkommit genom denna studie. De frågor som är direkt hämtade från forsk-

ningsprogrammet Friluftsliv i förändring är:  Fråga 1,2,4,10,14a-f, första två påståendena i fråga 

11a-d och även formuleringen i fråga 6a-c där friluftsliv har ersatt natur  Även samtliga svarsskalor 

är hämtade från Friluftsliv i förändring. Delfrågornas text i fråga 11a-d och det sista påståendet i 

fråga 11(11c) är hämtade från kursplanen i Idrott och hälsa 1 (GY 11). Fråga 12 är lånad från Nat-

ionella utvärderingen av grundskolan (NU03): Idrott och hälsa Tabell 5.21 med tilläggsordet Fri-

luftsliv.  

 

2.3.2  Analysförfarande 

Enkäterna hanterades uteslutande digitalt och det vara samma länk för samtliga respondenter. 

Svaren sammanställdes i enkätprogrammet (enalyzer.se) och importerades därefter till Microsoft 

Excel 2016 (Excel). Från Excel exporteras data därefter till IBM SPSS Statistics 23 (SPSS) att 

användas för statistisk analys. 

  

Materialet strukturerades 4 olika sektioner; (1) Demografi, (2) Friluftslivsvanor frekvens och 

innehåll (3) Kunskap och (4) Inställning till natur & allemansrätt.  Enkäten bestod till största del av 

kvalitativa variabler, varpå respondenterna uppskattar huruvida de; inte alls, delvis, eller tillfullo är 

enig med ett påstående. Kvalitativa variabler är i grunden icke-numeriska vilket innebär att de 

används för klassificering (Eilersson, 2003). De flesta svar är av skaltyp ordinalskala (ex. helt enig, 

delvis enig) och går därmed att rangordna men skalstegen är inte ekvidistanta (Eliasson, 2006).  

 

Varje svarsalternativ ges en siffra mellan 1-6 beroende på antalet svarsaltnativ. Exempelvis 

numreras fråga 5a-c med siffrorna 1-5 till tillhörande alternativ: helt oenig (1), delvis oenig (2) 

varken eller (3) delvis enig (4) helt enig (5 ). Siffrorna används som hjälp för registrering av 
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datorsvaren men förändrar inte att materialet är på ordinalskalenivå. Det påverkar vilka typer av 

centralmått och spridningsmått som kan användas vid analysen (Eilertsson, 2003 ). Vid statistiska 

analyser och jämförelser av kvantitativa variabler används i regel det aritmetiska medelvärdet men 

vid kvantitativa variabler på ordinalskalenivå nyttjas istället medianen. Median är det mittersta 

värdet, det värde som delar fördelningen i två lika stora delar (ibid). Typvärde är det vanligaste 

värdet i en fördelning, med andra ord de alternativ som har högst frekvens. Typvärde går att 

använda på alla skalnivåer (ibid). Centralmåtten som används genom analysen är i första hand 

typvärde (mode) och median (md).  

 

För att svara på frågan -hur unga vuxnas friluftslivsvanor ser ut idag kommer i första hand 

deskriptiv statistik användas för att åskådliggöra resultatet. Variablerna som undersökts är: Faktisk 

frekvens, det uppskattade värdet av hur ofta respondenterna ägnar sig åt friluftsliv (6a,6b,6c), 

Önskad frekvens, ett önskat värde av densamma (7a,7b,7c), Aktivitet (10:1-10:44). Den andra 

frågan besvaras dels genom deskriptiv statistik men även genom en statistisk analys där relationen 

mellan unga vuxnas kunskap inom ämnet friluftsliv och deras friluftslivsvanor ämnar beskrivas. 

Variablerna som undersöks är: Kunskap (11a,11b,11c,11d &12c),  Faktisk frekvens (6a,6b,6c),  

Kunskapskälla (13) Frekvens friluftsliv Idh, det uppskattade värdet av antal tillfällen ägnat till 

friluftsliv under lektionstid i Idrott och hälsa (8). 

 

Vid en önskad generalisering av stickprovet till populationen bör ett konfidensintervall för en andel 

(medelvärde vid intervallskala & kvotskala) användas (Eliasson, 2006). Då SPSS inte har något 

motsvarande funktion vid material på nominal eller ordinalskalenivå (som till intervall & kvotskala) 

för att räkna ut konfidensintervall för en andel behöver datan bearbetas innan den statistiska 

analysen kan inledas. För att räkna om andelen till ett värde som SPSS kan använda som ett 

medelvärde skapas nya variabler genom att koda om värdena för den grupp, vars andel avses mätas. 

Den grupp som, vars andel som ska mätas tilldelas exempelvis värde 1 och de som inte avses mätas 

får värde 0 (ibid). Två statistiskt test som beräknar koefficienter kommer användas i analysen. Båda 

klarar av att använda data på ordinalskalenivå,  Spearman´s rangkorrelationskoefficient och 

Kendall´s tau-b. Testen är icke-parametrisks där mätvärdena ersätts med sina rangtal och 

korrelationen mellan dessa beräknas. De ger ett värde mellan -1 och +1 vilket är ett mått på  styrkan 

av variablernas linjära samband. Båda testen kan hantera extremvärden (ibid). 
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3. Resultat 

3.1 Bakgrundsinformation 

Av de 104 som valde att påbörja enkäten var nära 70 procent kvinnor trots att de tillfrågade 

eleverna hade en jämn könsfördelning per stad. Det visade sig att de tillfrågade eleverna från de 

mindre städerna var mer benägna till att svara än de i storstäderna. Av de 51 elever som erbjudits 

deltagande i enkäten i de två mindre städerna genomförde 82 procent (42 st) hela eller delar av 

undersökningen. Motsvarande siffra i de två storstäderna var 78 stycken tillfrågade varav 30 procent 

(24 st) som genomförde delar eller hela undersökningen. Av respondenterna (n 104) var det 2 

procent som hade avslutat kursen idrott  och hälsa 1 med betyg lägre än E och resterande hade 

slutfört kursen men betyg E eller däröver. Avseende frågan om medlemskap i någon 

friluftsorganisation svarade 12 procent (n 104) att de var medlemmar vilket är något lägre än i 

övriga riket (16% enligt FIF). Det var främst män från de två storstäderna som svarade för det 

största bortfallet vilket enligt bland annat  Qvist (2000) är ett växande problem. I de tre frågor som 

avsåg ge en indikation på elevernas inställning till naturen (Figur 3.1) visade sig merparten positiva 

till att spendera tid i naturen och så även i frågan om naturens påverkan på humöret. Påståendet 

angående om respondenten känner sig trygg i skogen var den av de tre som fick mer spridning över 

de fem alternativen. Knappt hälften (48%) av respondenterna svarade att de delvis eller helt höll 

med påståendet och 30 procent var helt eller delvis oeniga. På påståendet ”Jag skulle vilja spendera 

mer tid i naturen” svarade 58 procent att de var delvis eller helt eniga. När det gäller att känna 

glädje av att vara i naturen instämde 74 procent helt eller delvis. Helt oenig var i genomsnitt 10 

procent för de tre påståendena.  

Figur 3.1: (n 104) Respondenternas inställning till naturen 
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3.2 Friluftslivsvanor Frågeställning 1: Hur ser unga vuxnas friluftslivsvanor ut idag? 

 

För att svara på frågan hur friluftslivsvanor ser ut har respondenterna delvis fått ta ställning i frågor 

kring frekvens. De har också fått uppskatta antalet tillfällen under fritiden som ägnats åt friluftsliv 

under vardag, helg och längre ledighet (ex. lov) under de senaste 12 månaderna (Figur 3.2) Även 

ett önskvärt läge har efterfrågats av respondenterna (Figur 3.3). För att undersöka vilken typ av 

aktivitet respondenterna ägnar sig åt har de svarat på vid hur många tillfällen de utövat ett antal (43 

st, samt en möjligt att ange -annan- aktivitet) utomhusaktiviteter under en 12 månaders period 

(Tabell 3.1).  

   

3.2.1 Frekvens 

Respondenterna fick värdera hur ofta de ägnat tid till friluftsliv de senaste 12 månaderna. De fick 

skilja på Vardag, Helg och Längre ledighet (t.ex. lov) och alternativen stäckte sig från Aldrig till 

Någon gång per dag. Det visade sig vara Längre ledigheter som vara den tid då flest deltagare 

oftast idkar friluftsliv (mode: Någon gång per vecka, 22% & Någon gång per månad, 22%, md: 

Någon gång per månad). Utav respondenterna (n 102) uppgav 62 procent att det ägnar sig åt 

friluftsliv någon gång per månad eller mer (Någon gång per vecka, 1 gång per dag (18%)).  

 

Under vardagar (mode: Någon gång per månad (22%), md: Någon gång per månad) var alternativet 

någon gång i månaden de alternativ flest svarat. Helger visade sig vara den tid då färst antal av 

respondenterna har en frekvens av friluftsliv högre än någon gång per månad (mode: Någon gång 

per månad (27%), md: Någon gång per månad) då 44 procent svarade upp till valde alternativen 

Någon gång per termin (18%), Någon gång per år (14%) & Aldrig (12%). I genomsnitt över de tre 

intervallen (vardag, helg & längre ledighet) var Någon gång per månad det mest frekvent valda 

alternativet (24%) och över hälften (58%) av svaren (i genomsnitt) återfinns i svarfälten Någon 

gång per månad eller oftare (Någon gång per vecka & 1 gång per dag).   
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Figur 3.2: (n 102) Respondenternas upplevelse av hur ofta de ägnat sig åt friluftsliv på sin fritid 

(senaste 12 månaderna)? 

 

 

I det önskvärda läget avseende frekvens som efterfrågades hos respondenterna (n 102) med samma 

intervall och alternativ som föregående fråga visade sig att svarsalternativen indikerade ett mer 

frekvent friluftslivsidkande. Den önskade frekvensen för vardagar (mode: Någon gång per vecka, 

md: Någon gång per vecka) stod för störst ökning i antalet respondenter vilka gick från 20 procent 

till 36 procent. De alternativ som tappade flest respondenter (inom alt vardagar) var Någon gång 

per termin (faktisk frekvens 20% , önskad frekvens 6%) och Någon gång per år (faktisk frekvens 

14% , önskad frekvens 8%). Samtliga tre intervaller (vardag, helg & längre ledighet) förflyttades 

respondenternas svar mot ett mer frekvent friluftsidkande. De som vill ägna sig åt friluftsliv någon 

gång i månaden eller mer ökade från sin uppskattade faktiska nivå, under vardag från 58 procent till 

74 procent, helger från 57 procent till 74 procent  och under längre ledigheter från 62 procent till 73 

procent.   

 

Det innebär även att de genomsnittliga siffrorna för de tre intervallerna (vardag, helger, längre 

ledighet) visar på en önskad ökad frekvens av friluftsliv. Det mest valda alternativet var Någon 

gång per vecka (28%) och över 70 procent (73%) av respondenterna svarade (i genomsnitt) att de 

skulle vilja ägna sig åt friluftsliv Någon gång per månad eller oftare (Någon gång per vecka & 1 

gång per dag).   
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Figur 3.3: (n 100) Uppskattad faktisk frekvens jämfört mot ett önskat läge av frekvens hos respondenterna 

(sett över 12 månader) 

 

 

3.2.2 Aktivitet 

De utomhusaktiviteter (43 st) som respondenterna fått uppskatta sitt deltagande i var av olika 

karaktär avseende fysiskt ansträngning, krav på utrustning, förkunskaper samt om de var knutna till 

någon specifik årstid. Respondenterna (n 92) har uppskattat hur ofta det ägnat sig åt varje enskild 

aktivitet under de senaste 12 månaderna (se bilaga 2). Om vi exkluderar svaret aldrig och istället 

räknar med de aktiviteter som utövats minst en gång per år så är det Bad utomhus i 

pool/äventyrsbad (91,3%) samt Nöjes- och motionspromenad (91,3%) som flest har ägnat såg åt 

minst en gång per år. Det vanligaste svarsalternativet (då ”Ingen gång” är borträknat) var 1-5 

gånger då i genomsnitt 57,1 procent av respondenterna valde det alternativet. Näst vanligast var 6-

20 gånger (25,7%), därefter 21-60 gånger (11,4%) och de i genomsnitt minst valda alternativet mer 

än 60 gånger (5,7%). 

 

De vanligaste aktiviteter som respondenterna ägnat sig åt mer än 60 gånger det senaste året är: 

Cykla på vägar (13%), Promenera med hund (10,9%), Nöjes och motionspromenader (8,7%) samt 

Pulka- eller kälkåkning (8,7%). Två av samtliga 43 aktiviteter har utövats av fler än 10 procent av 

respondenterna med en frekvens på 60 tillfällen eller mer per år. Fler än 21 gånger per år 

(alternativen: 21-60 gånger & mer än 60 gånger) ger tillsammans i fallande ordning: Cykla på vägar 

(23,9%), Promenad med hund (21,8%), Bada utomhus i sjö/hav (21,7%), Nöjes och 

motionspromenad (17,4%), Solbadning (17,4%), Bad utomhus i pool/äventyrsbad (15,2%), Picknick 

eller grillat i naturen (10,9%) och slutligen åkt pulka/kälke (10,9%).  

 

Vid en sammanslagning av alternativen 1-5 gånger och 6-20 gånger ( -sällan-) kan ett betydligt 

större aktivitetsspann samt respondenter räknas in. De tidigare nämnda aktiviteterna:  Bad utomhus i 
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pool/äventyrsbad och Nöjes och motionspromenader är de aktiviteter som flest respondenter utövar 

1-20 gånger per år och tillsammans med ovanstående begrepp -ofta- har 91,3 procent svarat att de 

utövar dessa minst 1 gång om året. Ytterligare två aktiviteter lockar utövare både -ofta- och -sällan- 

är: Solbadning som när vi lägger till respondenterna som svarade -sällan- till tidigare nämnda -ofta- 

ger 82,6 procent och Cykling på vägarna utövas av 80,5% någon gång per år. Aktiviteter som inte 

återfinns på listan över ofta utövade aktiviteter men istället här under sällan (1-20 ggr per år) är: 

Picknick eller grillning i naturen (71,7%).  Jogging (69,6%), Ströva i skog och mark (67,4%) och 

Bad i sjö/hav (65,2%). Drygt hälften (52,2%) av respondenterna ägnar sig åt att Arbeta i trädgård 

1-20 gånger per år och knappt hälften ägnar sig åt att Paddla kanot/kajak (47,8%), Orientera 

(45,6%) samt Tälta/övernatta i naturen (45,6%). 

 

3.3.4 Jämförelse med Friluftsliv i förändring 

Då frågeställningen söker svar på hur dagens unga vuxnas friluftslivsvanor ser ut jämförs studiens 

resultat med övriga landet för att se om det finns några likheter och skillnader avseende vilka aktivi-

teter som bedrivs. Den aktuella studien avser undersöka Unga vuxnas friluftsvanor (nedan förkortad 

UVF) idag jämförs resultaten med de från Friluftsliv i förändring (nedan förkortad FIF) för att se 

om dagens unga vuxna skiljer sig i sitt utövande mot övriga riket.  

 

De aktiviteter som flest utövade mer än 60 gånger per år hos deltagarna i UVF är Cykla på vägar 

(13%), Promenera med hund (10,9%), Pulka eller kälkåkning (8,7%) samt Nöjes och motionspro-

menader (8,7%). Den sistnämnda är den aktivitet som flest respondenter (32,5 %) i FIF utövat 

minst 60 gånger under det senaste året. Därefter är det Cykling på vägarna som lockar till frekvent 

nyttjande (21,4%) och på tredje plats av aktiviteter hos FIF:s respondenter är Trädgårdsarbete på 

18,1 procent. Trädgårdsarbete är inte lika vanligt hos deltagarna i UVF där motsvarande siffra är 2,2 

procent. Istället svarar de flesta att det inte ägnar någon tid till trädgårdsarbete (41,3%).  

 

Det är få svenskar enligt FIF som under året inte en enda gång väljer att Ströva i skog och mark (t 

ex. för att titta på naturen, plocka svamp och bär). I FIF valde 9,6 procent alternativet, ingen gång, 

medan 36,3 procent är ute fler än 20 gånger per år. Motsvarande siffra i UVF idag är 28,3 procent 

för ingen gång och 4,4 procent är ute fler än 20 gånger. I UVF uppger 78,3 procent att de strövar i 

skog och mark upp till 5 gånger per år. Andelen som ägnar sig åt övriga nöjes- eller motionsprome-

nader som utförs fler än 20 gånger per år är 60,7 procent hos FIF:s respondenter, jämfört med 17,4 

procent av UVF:s.  
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Tabell 3.1 Ett urval av procenttalen för hur många gånger unga vuxna (respondenter i UVF) ägnat sig åt 

respektive aktivitet utomhus under fritiden de senaste 12 månaderna jämfört med övriga riket (resultat från 

FIF)  Sorterade i fallande ordning (utifrån UVF) avseende  - minst en gång under 12 månader- 

 

 

 

I aktiviteten Jogging/terränglöpning är det däremot är det omvänt förhållande där 64,1 procent av 

deltagarna i FIF aldrig utför aktiviteten och 12,6 procent gör det 1-5 gånger om året. Deltagarna i 

UVF är det 23,9 procent som inte ägnar sig åt aktiviteten någon gång per år 54,4 procent gör det 

upp till 5 gånger om året, 21,8 procent joggar eller terränglöper fler än 5 gånger per år. Som tidigare 

 Ingen gång 1-5 gånger 6-20 gånger 21-60 gånger > 60 gånger 

 

Nöjes- och motions 

promenader  

UVF FIF UVF FIF UVF FIF UVF FIF UVF FIF 

8,7% 5,3% 37,0% 12,6% 37,0% 21,5% 8,7% 28,2% 8,7% 32,5% 

Cyklat på vägar 

  

19,6% 25,4% 28,3% 17,3% 28,3% 21,2% 10,9% 14,6% 13,0% 21,4% 

Joggat/terrängsprungit 

 

23,9% 64,1% 54,4% 12,6% 15,2% 9,8% 4,4% 7,6% 2,2% 6,0% 

Strövat i skog och 

mark 

28,3% 9,6% 50,0% 27,0% 17,4% 27,1% 2,2% 20,3% 2,2% 16,0% 

Arbetat i trädgården 

 

41,3% 15,7% 34,8% 17,0% 17,4% 25,5% 4,4% 23,8% 2,2% 18,1% 

Promenerat med hund 

  

45,7% 61,5% 23,9% 11,1% 8,7% 6,6% 10,9% 5,0% 10,9% 15,8% 

Paddlat kanot/kajak 

 

50,0% 87,5% 36,9% 10,0% 10,9% 2,1% 2,2% 0,2% 0,0% 0,1% 

Tältat/övernattat i 

naturen 

52,2% 80,0% 39,1% 14,2% 6,5% 3,4% 2,2% 1,4% 0,0% 1,0% 

Orienterat 

 

54,4% 94,4% 32,6% 3,8% 13,0% 1,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,2% 

Vandrat på 

vandringsleder i 

låglandsterräng 

56,5% 69,5% 34,8% 20,2% 2,2% 7,2% 6,5% 2,1% 0,0% 1,1% 

Spelat paintball, 

rollspel (lajv) etc 

76,1% 95,6% 19,6% 3,9% 4,4% 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 

Åkt skateboard 

 

76,1% 97,7% 10,9% 1,0% 10,9% 0,6% 2,2% 0,3% 0,0% 0,3% 

Studerat 

växter/djur/fågelskådat 

84,8% 61,3% 10,9% 22,8% 2,2% 9,8% 2,2% 3,3% 0,0% 2,7% 
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nämnt så ägnar sig 45,6 procent av respondenterna i UVF åt Orientering jämfört med FIF där 94,4 

procent aldrig ägnar sig åt aktiviteten. Även Paddling som nämnts tidigare som en aktivitet där nära 

hälften (47,8%) av UVF:s respondenter svarat att de ägnar sig åt upp till 20 gånger per år ger 

motsvarande siffra på 12,1 procent hos FIF (87,5% ingen gång).  Att Tälta/övernatta i naturen 

svarade 80 procent av FIF att det inte gjort någon gång de senaste 12 månaderna och 17,6 procent 

har ägnat sig åt aktiviteten 1-20 gånger det senaste året. Deltagarna i UVF har en högre frekvens där 

45,6 procent svarade de att de bedrivit aktiviteten 1-20 gånger det senaste året och 52,2 procent 

svarade att de inte gjort det någon gång. Såväl aktiviteten Paintball som Skateboard återfinns bland 

de 10 bottenplaceringarna (35:e respektive 36.e plats) hos FIF. Bland UVF ligger de istället bland 

de 10 i toppen ( plats 9 respektive 10).   

  

3.3 Kunskapsmål, Frågeställning 2: Hur kan relationen mellan unga vuxnas 

kunskap inom ämnet friluftsliv och deras friluftslivsvanor beskrivas? 

 

Respondenterna fick ta ställning i fem påståenden som består av kunskapsmål, hämtade från 

kursplanerna för ämnet Idrott och hälsa (Lgr11 & Gy11) under rubriken friluftsliv (Figur 3.5).  

Respondenterna skattar sin egen kunskap genom att vara Helt oenig, Delvis oenig, Varken oenig 

eller enig, Delvis enig eller Helt enig i påståendet. De fem kunskapsområdena beskrivs först var och 

en för sig för att därefter räknas samman och ge ett genomsnitt på respondentens upplevda 

kunskapsnivå. Därefter används Spearman´s korrelationsanalys för att undersöka om det finns något 

samband mellan upplevd kunskap och variablerna Faktisk frekvens av friluftsliv, Önskad frekvens 

av friluftsliv & Kunskapskälla. Respondenterna har även angett antalet tillfällen de upplever att 

idrottsundervisningen ägnat tid åt friluftslivsaktiviteter (Figur 3.6). 

 

3.3.1 Kunskapsmål i friluftsliv 

De fem teman som genomgående finns med som kunskapskrav under rubriken friluftsliv  i 

grundskolans (Lgr11) och gymnasiskolans (Gy11) kursplaner i idrott och hälsa är: (1) metoder och 

redskap inom friluftsliv, (2) säkerhet i utomhusmiljö, (3) bedriva rörelseaktiviteter och rekreation,  

(4) Orientering med karta (och senare även kompass) och (5) rättigheter och skyldigheter enligt 

allemansrätten. I första påståendet tog respondenterna (n 90) ställning till i vilken grad de 

instämmer med: Jag har goda kunskaper om olika typer av metoder och redskap för friluftsliv 

(mode: Delvis enig (33%), md: Delvis enig). De flesta (33%) höll delvis med om påståendet och 

tillsammans med de som var helt eniga (18%) utgjorde gruppen drygt hälften (51%) av 

respondenterna. Helt (11%) eller delvis oeniga (22 %) var 33 procent. I påstående nummer två: Jag 
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har goda kunskaper om säkerhet i samband med fysisk aktivitet utomhus och friluftsliv (mode: 

Delvis enig (36%), md: Delvis enig) ansåg majoritet (58%) sig helt eller delvis eniga. De som inte 

allt ansåg sig ha goda kunskaper i säkerhet koppat till utomhusaktiviteter utgjorde 13 procent, 

ytterligare 13 procent var delvis oeniga till påståendet. I tredje påståendet: Jag har goda kunskaper 

om hur jag kan bedriva rörelseaktiviteter och rekreation i naturen (mode: Delvis enig (36%), md: 

Varken oenig eller enig) var det 9 procent som vart helt eniga (förutsättning för  betyg E eller 

högre). Knappt hälften (45%)  kunde helt eller delvis hålla med om påståendet och 34 procent var 

helt eller delvis oeniga i påståendet.   

 

Påstående nummer fyra: Jag har goda kunskaper om hur man orienterar med karta och kompass 

(mode: Delvis enig (33%), md: Delvis enig). Drygt hälften (51%) av respondenterna ansåg sig helt 

eller delvis vara eniga med påståendet. Helt eller delvis oeniga var tillsammans 33 procent till 

påståendet att de skulle inne ha goda kunskaper i  kunskapskriteriet. Även i femte och sista 

påståendet: Jag har goda kunskaper om vilka rättigheter respektive skyldigheter jag har enligt 

allemansrätten (mode: Delvis enig (30%), md: Varken oenig eller enig/delvis enig) upplevde en del 

av respondenterna att de har bristande kunskaper. 14 procent av deltagarna var helt oeniga till 

påståendet att de har goda kunskaper om allemansrättens rättigheter och skyldigheter, därtill var 16 

procent delvis oeniga. Hälften (50%) av deltagarna var helt eller delvis eniga med påståendet. 

Figur 3.4: (n 90 ) Kunskaper inom friluftsliv kopplat till kursmål inom ämnet Idrott och hälsa (Lgr11 & 

Gy11  ) 

Ett 
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genomsnitt av de fem olika kunskapsmålen inom friluftsliv visar att flest respondenter har valt 

alternativet delvis enig (35%), tillsammans med helt enig (16%) ger dessa två alternativ drygt 

hälften (51%) av svaren. Av de som var varken oeniga eller eniga återfanns 18 procent av 

respondenterna och de som var helt oeniga (13%) tillsammans med delvis oeniga (18%) utgjorde 31 

procent av respondenternas svar. Av de som deltar i undersökningen har 98 procent avslutat kursen 

Idrott och hälsa 1 med betyg E eller högre var i dessa fem kunskapsmål ingår. I samband med det 

femte påståendet fanns ytterligare två med koppling till allemansrätten. I det första påståendet: 

Allemansrätten är viktig att försvara  (mode: Helt enig (48%), md: Delvis enig) instämde 48 

procent helt, 9 procent var dock helt oeniga. I det andra: Allemansrätten är viktig för mina 

utomhusaktiviteter (mode: Helt enig (32%), md Varken oenig eller enig/Delvis enig) instämde 

hälften av respondenterna helt eller delvis med om att allemansrätten är viktig för den egnes 

utomhusaktiviteter. 

 

3.3.2 Relationen mellan kunskap och utövande av friluftsliv 

Med hjälp av Spearman´s korrelationsanalys och Kendall´s tau-b analyseras ett eventuellt samband 

mellan de två variablerna Kunskap (n 90) och Faktiskt frekvens av friluftsliv (n 90). Enligt Spe-

arman´s finns en statistiskt säkerställt (p = 0,022 < 0,2%) korrelation (r = 0,241) mellan de två vari-

ablerna. Även Kendall´s tau-b indikerar en signifikant (p = 0,020 < 0,2%) korrelation (r = 199) mel-

lan självskattad god kunskap och tid ägnat åt friluftsliv. Ett identiskt test  mellan Kunskap och Öns-

kad frekvensen av friluftsliv (n 90) visat även det på samvariation. Enligt Spearman´s är det linjära 

sambandet (r = 0,401) statistiskt säkerställt  (p = 0,000 < 0,1%). Kendall´s tau-b går i samma linje (r 

= 0,334) med en signifikans på ( p = 0,000 < 0,1%) 

 

 Vart ifrån kommer kunskapen? 

Respondenterna (n 88) tog ställning till var de tror att de lärt sig de mesta om friluftsliv (mode: Det 

mesta vid sidan av skolarbetet (38%), md: Lika mycket genom som vid sidan av skolarbetet) varvid 

de flesta (38%) ansåg att det lärt sig de mesta utanför skolan. De respondenter som ansåg att de lärt 

sig de mesta eller allt genom skolarbetet utgjorde 28 procent, nästintill lika många som menade på 

att de lärt sig lika mycket i skolan som utanför (28%).Såväl de som svarat att det lärt sig allt utanför 

skolan (7%) som de som svarade att det lärt sig allt i skolan (5%) hade svarat att de inte var 

medlemmar i någon friluftsorganisation. Hälften (50%) av de som svarat att de var medlemmar i en 

friluftsorganisation svarade att de hade lärt sig lika mycket vid sidan av som genom skolarbetet. För 

att se om det finns något samband mellan Kunskap och om respondenten anser sig lärt sig de mesta 

genom skolan eller tvärt om det mesta utanför skolan används en lättöverskådlig felstapel.  Genom 
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en felstapel ilustreras nedan att det finns ett samband mellan respondenter som skattar sina 

kunskaper som goda och om de anser sig lärt sig mer kunskap om friluftsliv utanför skolan.  

 

Figur 3.5: Genom en felstapel ilustreras nedan att det finns ett samband mellan kunskap och vart kunskapen 

upplevs komma ifrån.  

 
Friluftsliv finns med som en av de tongivande delarna i kursplanerna för ämnet idrott och hälsa 

vilket också innebär att en del tid i anspråk. Nästa fråga som respondenterna tog ställning till är 

antalet lärotillfällen i friluftsliv.  En uppskattning av respondenterna (n 100) hur ofta undervisning i 

ämnet idrott och hälsa ägnas åt friluftsliv (per år) (mode: Någon gång per termin (46%), md: Någon 

gång per termin), svarade nära hälften att det sker någon gång mer termin. Tilsammans med de som 

uppskattade frekvensen till någon gång per termin eller mer sällan (någon gång mer år, aldrig) 

utgjorde svaren 66 procent.  

Figur 3.6: (n 100) Uppskatta hur ofta undervisning i ämnet idrott och hälsa ägnats åt friluftsliv (per år). 
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4. Diskussion 

4.1 Återblick 

Syftet med den här uppsatsen var att åskådliggöra om friluftsliv är ett naturligt val av fritidssyssel-

sättning för vår nya generation, vilket typ av aktiviteter som unga vuxna ägnar sig åt idag samt un-

dersöka om de finns någon relation mellan kunskap inom målen i friluftsliv och unga vuxnas fri-

luftslivsvanor. Den  frågeställning som utgör utgångspunkten för studien är:  

(1) Hur ser unga vuxnas  friluftslivsvanor ut idag? 

(2) Hur kan relationen mellan unga vuxnas kunskap inom ämnet friluftsliv och deras friluftslivsva-

nor beskrivas?. 

 

4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1. Friluftslivsvanor 
En stor del av unga vuxna hänger sig åt vardagsnära friluftsaktiviteter där nöjes och 

motionspromenad, cykla på vägar, promenera med hund och ströva i skog och mark är några av de 

vanligaste aktiviteterna. Även säsongsbetonade aktiviteter som bad utomhus i både sjö/hav och 

äventyrsbad eller pool, solbad, picknick och grilla i naturen kommer högt upp på listan trots 

begränsade möjligheter att ägna sig åt aktiviteten året runt. Så långt liknar unga vuxnas 

friluftslivsvanor övriga landet.  

 

Det som främst skiljer dem åt är de pulshöjande, sporterna som till viss del är mer 

prestationsinriktade. Exempelvis Jogging/terränglöpning och orientering har fler utövare hos den 

yngre generationen än i övriga riket. Så även mer äventyrsintriktade aktiviteterna 

kajak/kanotpaddling och övernattning/tältning i naturen. Idrottsinriktade aktiviteter med 

adrenalinpåslag som exempelvis snowboard, skateboard och paintball hamnade även dessa betydligt 

högre upp på frekvenstabellen hos unga vuxna. Det behöver dock inte ha något att göra med just 

den här generationen unga vuxna utan Sandell och Bohman (2014) menar på att näst efter kön så är 

ålder den faktor som är starkast avgör vårt deltagande i olika aktiviteter.  

 

Enligt resultat från FIF ägnar sig yngre (enligt FIF, 18-30 år) mer åt exempelvis snowboard, paint-

ball, skateboard, orientering och jogging. Äldre ägnar sig mer åt stavgång, skogspromenad, träd-

gårdsarbete och fågelskådning (Fredman m.fl., 2014). Det går helt i linje med aktuellt resultat som 

bland annat visar att stavgång och trädgårdsarbete har fler utövare i övriga riket än deltagarna i den 

aktuella studien. De aktiviteter som hamnade längst ner på listan såväl hos unga vuxna som hos 

övriga landet är Kört/åkt hundspann, Geocaching, Sportflygning av motor eller segelflygplan, gå på 
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snöskor och att Segla kite/drake, hoppa fallskärm, basejump eller liknande. Svenskt friluftsliv (2008) 

pekar på en trend där friluftsaktivitet ökar men att ökningen sker hos äldre och att det snarare sker 

en stagnation hos yngre.  Även Emmelin (m fl., 2010) framhåller ungdomar mellan 16-24 som av-

vikande när det gäller det unisont utbredda friluftslivutövandet. Ytterligare en studie som pekar på 

att ungdomens spenderar mindre tid i skog och mark är SCB:s Ulf-undersökning från 2010. Dock 

behöver inte det här betyda att unga vuxna idag är mindre benägna att ägna sig åt friluftsliv. Det kan 

ju vara så att vi inte når fram till dem med de undersökningar som görs men också att de mätinstru-

ment vi har kanske inte fångar de aktiviteter som är i ropet just nu. Fredman, Lindhagen och Nord-

ström (2014) diskuterar just detta och menar på att enbart för att engagemanget för att vandra i skog 

och mark har svalnat så behöver det inte betyda att intresset för friluftsliv i säg har minskat utan 

snarare för att den yngre generationen ägnar sig åt aktiviteter som inte syns i undersökningarna.  

 

Förutom valet av aktivitet så skiljer sig övriga landet från de unga vuxna i den här studien när det 

gäller vilka dagar ägnas åt friluftsliv. För respondenterna i aktuell studie var det längre ledigheter 

och på andra plats vardagar som ägnades åt frilufslivsaktiviteter. I övriga riket däremot så är det 

helger och ledigheter som nyttjas till friluftsliv (Sandell & Boman, 2014).  Resultatet från FIF visar 

att allemansrätten har en stark ställning i Sverige, 95 procent anser att den är viktig att försvara och 

nästan 80 procent anser att den är viktig för de egna utomhusaktiviteterna (Petersson Forsberg, San-

dell & Emmelin, 2014). När de unga vuxna i den här studien svarar på samma frågor är resultatet  

knappt hälften och 32 procent instämmer helt med att den är viktig för ens utomhusaktiviteter. 

 

4.2.2 Kunskap 

Redan i inledningen av läroplanen inom  ämnet  Idrott och hälsa för grundskolan (Lgr11) framhålls 

vikten av positiva upplevelser av friluftsliv under uppväxtåren då de påverkar oss längre fram i live. 

Det handlar om att skapa intresse för att vara aktiva samt vistas i naturen och att eleverna skall ”lära 

för livet” (Lgr11). När deltagarna i studien fick ta ställning påståenden kring de fem 

kunskapsområden som ingått kontinuerligt i friluftslivsutbildning (inom ramen för ämnet idrott och 

hälsa) genom både grundskola och gymnasiet så var det ungefär hälften av deltagarna som helt eller 

delvis ansåg sig saknar förväntade kunskaper inom ämnet. Detta trots att 98 procent av deltagarna i 

studien har avklarat utbildningen med betyg E eller högre. Det kunskapsområde som flest 

respondenter ansåg sig sakna kunskap inom var att bedriva  rörelseaktiviteter och rekreation i 

naturen. Det kunskapsämne som flest ansåg sig behärska var säkerhet i utomhusmiljö.  

 

Samtidigt som idrotten etablerar sig finns i den här undersökningen stora upplevda kunskapsbrister 

inom friluftsliv. I påståendet att ha goda kunskaper inom orientering och handhavande av kompass 
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var 11 procent var helt oeniga. Motsvarande siffra för kunskap inom metoder och redskap, 11 

procent, Säkerhet i samband med friluftsliv 13 procent, kunskaper i att bedriva rörelseaktiviteter 

och rekreation 16 procent och rättigheter och skyldigheter inom allemansrätten 14 procent. I 

kunskapsmålen svarar i genomsnitt 13% att de är helt oeniga, nästan 30 procent är helt eller delvis 

oeniga i påståendet att a goda kunskaper inom målen för friluftsliv. Trots detta var det endast 2% av 

de som genomförde enkäten som inte hade fått E eller högre i betyg.  

 

Vid frågan om vart respondenterna hade tillskansat sig sin kunskap inom friluftsliv fick alternativet 

-mest vid sidan om skolarbetet- den högsta svarsfrekvensen. Tillsammans med dem som ansåg att 

de lärt sig allt vid sidan om skolarbetet utgjorde de nästan hälften av deltagarna. I Regeringens skri-

velse 2012 lyfts målen ”Ett riktigt friluftsliv i skolan” och ”God kunskap om friluftslivet”  fram 

som, två av de 10 konkreta punkter att jobba mot. Det politiska stödet finns, styrdokumenten för 

skolan har konkreta ämnesspecifika mål inom friluftsliv.  När respondenterna tillfrågades om hur 

ofta undervisningstid inom idrott och hälsa ägnats åt friluftsliv, svarade 46% att det sker någon gång 

per termin. Adderas de som valt alternativet någon gång per år samt aldrig till de förstnämnda ut-

gör dessa tillsammans 66 procent av respondenterna. Det positiva är 58% av respondenterna ägnar 

sig åt friluftsliv minst någon gång i månaden och det föreligger även ett statistiskt säkerställt sam-

band mellan upplevd kunskap inom ämnet friluftsliv och antal tillfällen ägnad åt friluftsliv.   

 

4.3 Metoddiskussion 
 

En kvantitativ ansats lämpade sig väl då studiens syfte efterfrågade en bredd och en 

generaliserbarhet. Forskningsprogrammet friluftsliv i förändring som belyste kunskapsluckan som 

ligger till grund för den här studien är även den kvantitativ vilket ytterligare motiverade valet. Nu i 

efterhand skulle en kombinationsstudie alternativt en kvantitativ studie med möjlighet till fritextsvar 

möjligtvis kunnat ge en mer nyanserad bild av vilken typ av friluftslivsaktiviteter unga vuxna idag 

ägnar sig åt. Som ovan diskuterat så kan det ju vara så att de aktiviteter som bedrivs av unga vuxna 

inte inkluderas i dagens undersökningar. De kanske även behöver ske på ett annat sätt om trenden 

med bortfall av unga män ska avta. Om det är så som Sandell och Bohman (2014) tidigare beskrev, 

att kön är det starkaste  faktorn när det gäller deltagande i en aktivitet så ökar risken för missvisande 

resultat i takt med männens avhopp. En av studiens svaga punkter är just det, bortfallet från män 

(70%), samt boende i storstäder (70%).  I övrigt var det en bra geografisk spridning på urvalen och 

de som responderade föll inom den tilltänka rampopulationen. Att genomföra en enkätstudie via en 

anonym länk visade sig vara ett tidseffektivt, enkelt och billigt sätt att nå ut till en stor population 
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och samtidigt behålla en geografisk bredd. För att inte tala om miljöaspekten med minskad transport 

för distribution av travar med utskrifter för enkät i pappersform.  Nackdelen när det personliga 

mötet rationaliseras bort ökar risken för bortfall.  

 

Att enkäten hämtat hade vetenskaplig förankring genom sitt ramverk från FIF, tillägg från 

kursplaner i Idrott och hälsa gjorde positiv inverkan för reliabiliteten. Dock var frågorna riktade till 

en äldre målgrupp vilket kan ha påverkat bortfallet negativt. I flera av enkätfrågorna ombads 

respondenten att se tillbaka under en 12 månader period (december-november). Det var en 

förutsättning för att kunna inkludera aktiviteter som är säsongbetonade samt få en helhetsbild över 

ungas friluftslivvanor. Däremot kan det vara svårt med tillförlitliga svar vid en så lång tillbakablick. 

Den tid på året som undersökningen gjordes (början på december) kan också ha påverkat dess utfall. 

Den mörkaste av årets årstider kan antingen ha hämmat lusten för utomhusaktiviteter eller tvärt om 

ökat lusten hos de som ägnar sig åt vintersporter. För att ge mer utrymme för statistisk analys skulle 

variabler på intervall eller kvotskalenivå blandats upp med den klassificerande datan, samt fritext 

som nämnt innan. Intressant skulle även vara att byta ut variabeln frekvens mot tid. Det är inte 

säkert att frekvens som använts som mått i FIF och därav följt med till den här studien är det bästa 

måttet för att mäta förekomsten av friluftsliv utan hur mycket tid som faktiskt ägnas åt friluftsliv. 

 

4.4 Analys 

 

Studien ger en bild av unga vuxna som i mindre utsträckning ägnar sig det vardagliga enkla 

friluftslivsaktiviteterna än övriga riket. Det är överlag få aktiviteter som unga vuxna ägnade sig åt 

mer än 60 gånger under ett år och flertalet aktiviteter som merparten inte utövar någon gång alls. De 

flesta ägnar sig åt utomhusaktiviteterna 1-5 gånger per år. Även om promenad, cykling och 

utomhusbad var de aktiviteter som utövas mest frekvent visade de det sig unga vuxna i högre grad 

ägnar sig åt fartfyllda sportliknande aktiviteter än övriga riket. Det som är gemensamt i de 

aktiviteter som unga i högre grad ägnar sig åt är att naturen används som arena, där aktiviteten i sig 

är i fokus snarare än naturupplevelsen (även om den kommer på köpet). Naturen agerar då mer som 

kuliss förr att uppnå andra värden som inte sällan genomsyras av 2000-talets ökade materialism och 

äventyrsjakt. Urvalet av utrustning kopplat till friluftslivsaktiviteter har exploderat under 2000-talet. 

Ingen behöver längre vara varken kall, våt, trött eller hungrig då utvecklingen för att uppfylla alla 

tänkbara behov ständigt pågår. Skidor har blivit självsvängande, fårull blandat med nanoteknik ger 

överlevnadskläder med nya egenskaper och precisionssäkra GPS-hjälpmedel överskuggar 

långsammare tekniker att hitta rätt. Några 10.000 timmar behöver inte längre ägnas åt att nöta in 
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olika tekniker för att kunna ägna sig åt olika typer av aktiviteter. De tidigare så naturknutna 

aktiviteterna behöver inte längre pågå utomhus. Bergsklättring kan ske inomhus med perfekt 

avvägda grepp men rätt svårighetsgrad, paddling utförs motströms i simulator och joggning kan ske 

med rätt lutning på ett temporeglerat band. Sportifieringen av friluftslivet har möjligen fått den 

yngre generationen att tappa kopplingen till naturen då den inte behövs längre.  

 

Även de pulshöjande aktiviteter som i större utsträckning utövas av unga vuxna som exempelvis 

jogging/terränglöpning och orientering kan möjligtvis peka mot att friluftslivet används som ett 

medel för att nå andra mål där motionen i sig är ett starkare motiv än naturupplevelsen. Eller att det 

helt enkelt handlar om effektivisering då ett ständigt ökande utbud av tidsfördriv erbjuds. Cykel och 

promenad behövs inte för att transportera sig då det blir fler som har tillgång till bil och andra 

kommunikationsmedel används för att maximera nyttjandet av fritiden.  

 

Den tid som idrottsämnet har till sitt förfogande är även den begränsad och mycket skall hinnas med. 

Friluftsliv har enligt kursplanerna i idrott och hälsa för såväl grundskolan som gymnasieskolan, en 

betydande roll. Unga vuxna upplever dock inte att tid ägnas åt friluftsliv i så stor omfattning. De 

flesta unga vuxna i studien ansåg att tid ägnats åt friluftsliv någon gång per termin. Det visade sig 

också att många upplever att de saknar kunskaper inom mål som är kopplade till friluftsliv i 

kursplanerna som bör vara uppfyllda för att erhålla betyget E. Det visade sig vara en koppling 

mellan goda kunskaper i friluftsliv och ett mer frekvent friluftslivsidkande. De respondenter i 

undersökningen som uppgav att de erhållit de mesta av sin kunskap inom friluftsliv i skolan var de 

som ägnat minst tid åt friluftsliv. Jämfört med de som istället menade på att de tillskansat sig 

merparten av sina friluftslivskunskaper utanför skolan, som hade en högre frekvens av friluftsliv på 

sin fritid. Studien visar på att kunskapsmålen inom friluftsliv inte uppfylls genom den utbildning 

elever får under sin skolgång. Det ägnas inte tillräckligt mycket tid till friluftsliv, alternativt att det 

inte framgår för eleverna att det är friluftsliv som bedrivs. Det framgår dock inte genom 

undersökningen vart någonstans det brister. Om det är utbildningen som dagens pedagoger innehar, 

brist på tillgång till naturområden, friluftslivsmaterial eller om det är en fråga om inställning hos 

elever. Vidare forskning som visar på socioekonomiska skillnader skulle vara intressant för att se 

om alla erbjuds förutsättningar för friluftsliv.    
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4.5 Studiens kunskapsbidrag 

 

Studien visar en tydlig indikation på en vilja att bedriva friluftsliv hos dagens unga. Där fartfyllda 

aktiviteter med adrenalin och fart gärna blandas med säsongbetonade aktiviteter som bad, cykelturer 

och promenad. En enad röst visar på att få tillfällen ägnas åt friluftsliv inom idrottsämnet och att 

kunskapsluckorna upplevs stora. Det positiva är viljan, att fler vill använda sin fritid till friluftsliv, 

att majoriteten känner sig både glada, trygga och vill spendera mer tid i naturen. Det finns då ett bra 

utgångsläge för idrottslärarkåren att ta vara på positiviteten. De kunskapsluckor som visat sig i 

undersökningen är framförallt hur rörelseaktivitet och rekreation bedrivs i naturen. Ett av de mål 

som är med hela vägen från grundskolan. Det finns en koppling mellan att kunskap och hur ofta tid 

ägnas åt friluftsliv. Merparten av de som anser sig uppfylla de kunskapsmål som återfinns i 

kursplanerna för idrottsämnet har lärt sig de mesta utanför skolan. Sen kanske det är vi som behöver 

lära av ungdomen vilken typ av aktiviteter som bedrivs just nu för att vidga våra vyer som 

pedagoger. 

Slutord  

Friluftslivet står i ständig förändring i förhållande till de som utövar de just nu och är beroende av 

rådande samhällsklimat. Det finns inget färdigt facit av aktiviteter, ingen regelbok som bedömer när 

utövaren är offside (utom möjligtvis när hemfridzonen kränks). Undersökningen visade att det finns 

ett samband mellan en upplevelse av att ha god kunskap inom ämnet friluftsliv och fler tillfällen 

ägnade åt friluftsliv. Det finns mer kunskap att sprida, mer utrymme för utomhuspedagogik för att 

ge fler förutsättningar till friluftsliv.  
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Bilaga 1, Enkät -Unga vuxnas friluftslivsvanor  

Hej 

Mitt namn är Caroline Nilsson och jag studerar till Gymnasielärare på Örebro Universitet. Den här 

enkäten är en del i mitt examensarbete. Målet med arbetet är att studera unga vuxnas relation till 

Friluftsliv. Resultatet kommer finnas tillgängligt på er skola under våren 2016. 

Enkäten är anonym och givetvis frivillig att genomföra.  

Ungefärlig tidsåtgång 10-15 minuter 

 

Genom, att gå vidare från denna informationssida till enkätens första fråga ges samtycke till att 

delta i studien men med ovan nämnda rätt att avbryta vid egen vald tidpunkt. 

 

 

Om dig 

1. Jag är… 

- Kvinna 

- Man 

 

2. Jag bor i en… 

- Mindre stad ( färre än 50 000 innevånare)  

- Medelstors stad (ca 50 000 innevånare – 200 000 innevånare)  

- Storstad ( fler än ca 200 000 innevånare 

  

3. Kursen idrott och hälsa 1 är för mig…  

- Avslutad med betyg E eller högre 

- Avslutad med ett betyg lägre än E 

- Pågående 

 

4. Jag är medlem i någon friluftsorganisation 

- Ja 

- Nej 

 

 

5. Uppskatta i vilken utsträckning håller du med om följande påståenden (kryssa i ett 

svar för varje). 
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 Helt oenig Delvis oenig  Varken oenig 

eller enig 

Delvis enig Helt enig 

Jag skulle vilja spen-

dera mer tid i naturen 

 

     

Jag blir glad av att 

vara i naturen 

 

     

Jag känner mig trygg i 

naturen 

 

     

 

         

6. Hur ofta har du ägnat dig åt friluftsliv på din fritid (senaste 12 månaderna)? 

Definition: Vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan 

krav på prestation eller tävling 

 1 gång 

per dag 

Någon gång 

per vecka  

Någon gång 

per månad 

Någon gång 

per termin 

Någon gång 

per år 

Aldrig  

Vardagar  

 

      

Helger 

 

      

Längre 

ledigheter 

(lov) 

 

      

 

 

 

 

 

7. Hur ofta skulle du ägnat din fritid åt friluftsliv om du fått bestämma helt fritt (senaste 

12 månaderna)? 
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Definition: Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 

utan krav på tävling (SFS,2003:133). 

 

 1 gång 

per dag 

Någon gång 

per vecka  

Någon gång 

per månad 

Någon gång 

per termin 

Någon gång 

per år 

Aldrig  

Vardagar  

 

      

Helger 

 

      

Längre 

ledigheter 

(lov) 

 

      

 

8. Uppskatta hur ofta undervisning i ämnet idrott och hälsa ägnats åt friluftsliv (per år)  

 

Definition: Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 

utan krav på tävling (SFS,2003:133). 

 

- 1 gång per dag 

- Någon gång per vecka 

- Någon gång per månad 

- Någon gång per termin 

- Någon gång per år 

- Aldrig 

 

9. Hur ofta tror du att du kommer ägna tid till friluftsliv efter din gymnasiala utbildning 

(per år)?  

Definition: Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 

utan krav på tävling (SFS,2003:133). 

 

- Ingen gång 

- 1-5 gånger 

- 6-20 gånger  

- 21-60 gånger 
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- Mer än 60 gånger 

 

10. Hur många gånger har du ägnat dig åt respektive aktivitet under fritiden (de senaste 

12 månaderna)? 

 Ingen gång 1-5 ggr 6-20 ggr 21-60 ggr Mer än 60 ggr 

Strövat i skog och mark (t ex 

för att titta på naturen, plocka 

svamp och bär) 

     

 

Tagit nöjes- och motionspro-

menader av annat slag 

     

 

Promenerat med hund 

     

 

Vandrat i fjällen 

     

 

Vandrat på vandringsleder i 

låglandsterräng 

     

 

Joggat/terrängsprungit 

     

 

Gått stavgång 

     

 

Cyklad i terrängen (MTB) 

     

 

Cyklat på vägar 

     

 

Åkt rullskidor/ 

inlines/rullskidor  

     

 

Åkt skateboard 

     

 

Badat utomhus sjö/hav 
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Badat utomhus i  

pool/äventyrsbad 

 

Dykt/snorklat 

     

 

Paddlat kanot/kajak 

     

 

Seglat/vågsurfat 

     

 

Kört/åkt vattenskidor/ 

wakeboard 

     

 

Fritidsfiskat 

     

 

Åkt längsskidor/turskidor 

     

 

Gått på snöskor 

     

 

Åkt utför på skidor 

     

 

Åkt Snowboard 

     

 

Åkt skridskor/ 

långfärdsskridskor 

     

 

Kört/åkt motorbåt 

     

 

Kört/åkt snöskoter 

     

 

Spelat paintball,  

rollspel (lajv) etc 

     

 

Bedrivit geocaching 
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Solbadat 

 

Jagat 

     

 

Kört/åkt hundspann 

     

 

Kört/åkt vattenskoter/jetski 

     

 

Spelat golf 

     

 

Orienterat 

     

 

Klättrat, bestigit berg 

     

 

Åkt pulka/kälke 

     

 

Ridit i terräng 

     

 

Arbetat i trädgården 

     

 

Tältat/övernatttat i naturen 

     

 

Haft picknick eller grillat i 

naturen 

     

 

Studerat väx-

ter/djur/fågelskådat 

     

 

Mediterat/Yoga eller liknande i  

naturen 

     

 

Sportflugit motor- eller  

segelflygplan 
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Seglat kite/drake, hanggliding,  

fallskärm, basejump och lik-

nande 

 

Annat 

     

 

11. Uppskatta i vilken utsträckning håller du med om följande påståenden.  

 

 Helt oenig Delvis oenig  Varken oenig 

eller enig 

Delvis enig Helt enig 

Jag har goda kunskap-

er om olika typer av 

metoder och redskap 

för friluftsliv  

 

     

Jag har goda kunskap-

er om säkerhet i sam-

band med fysisk akti-

vitet utomhus och 

friluftsliv  

 

     

Jag har goda kunskap-

er om hur jag kan bed-

riva rörelseaktiviteter 

och rekreation i natu-

ren   

 

Jag har goda kunskap-

er om hur man orien-

terar sig med karta 

och kompass 

     

 

12. Uppskatta i vilken utsträckning håller du med om följande påståenden. 
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 Helt oenig Delvis oenig  Varken oenig 

eller enig 

Delvis enig Helt enig 

Allemansrätten är 

viktig att försvara  

 

     

Allemansrätten är 

viktig för mina utom-

husaktiviteter  

 

     

Jag har goda kun-

skaper om vilka rät-

tigheter respektive 

skyldigheter jag har 

enligt allemansrätten  

 

     

13. Var tror du att du lärt dig det mesta om Friluftsliv? 

Definition: Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 

utan krav på tävling (SFS,2003:133). 

 

- Allt vid sidan om skolarbetet 

- Det mesta vid sidan av skolarbetet 

- Lika mycket vid sidan av skolarbetet 

- Det mest genom skolarbetet  

- Allt genom skolarbetet 

 

14. Vilken eller vilka av följande saker har du tillgång till (egna eller möjlighet att låna) 

markera med ett eller fler kryss. 

- Regnkläder 

- Gummistövlar 

- Vandringskängor 

- Skidor 

- Tält 

- Kikare 
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Bilaga 2, Tabell -Unga vuxnas friluftslivsvanor  
Tabell (n 92) Hur många gånger har du ägnat dig åt respektive aktivitet under fritiden  

(de senaste 12 månaderna)? Fullständig lista över procenttalen för hur många gånger den undersökta popu-

lationen ägnat sig åt respektive aktivitet utomhus under fritiden de senaste 12 månaderna. Sorterade i fal-

lande ordning avseende - minst en gång under 12 månader- 

 

Svar Ingen gång 1-5 gånger 6-20 gånger  21-60 gånger Mer än 60 gånger 

Tagit nöjes- och motionsprome-

nader av annat slag 8,7% 37,0% 37,0% 8,7% 8,7% 

Badat utomhus i 

pool/äventyrsbad 8,7% 47,8% 28,3% 8,7% 6,5% 

Badat utomhus sjö/hav 13,0% 30,4% 34,8% 15,2% 6,5% 

Haft picknick eller grillat i natu-

ren 17,4% 41,3% 30,4% 8,7% 2,2% 

Solbadat 17,4% 30,4 % 34,8% 15,2% 2,2% 

Cyklat på vägar 19,6% 28,3% 28,3% 10,9% 13,0% 

Joggat/terrängsprungit 23,9% 54,4% 15,2% 4,4% 2,2% 

Strövat i skog och mark (t ex för 

att titta på naturen, plocka 

svamp och bär) 28,3% 50,0% 17,4% 2,2% 2,2% 

Arbetat i trädgården 41,3% 34,8% 17,4% 4,4% 2,2% 

Promenerat med hund 45,7% 23,9% 8,7% 10,9% 10,9% 

Paddlat kanot/kajak 50,0% 36,9% 10,9% 2,2% 0,0% 

Tältat/övernatttat i naturen 52,2% 39,1% 6,5% 2,2% 0,0% 

Orienterat 54,4% 32,6% 13,0% 0,0% 0,0% 

Vandrat på vandringsleder i 

låglandsterräng 56,5% 34,8% 2,2% 6,5% 0,0% 

Dykt/snorklat 63,0% 19,6% 8,7% 6,5% 2,2% 

Åkt pulka/kälke 63,0% 19,6% 6,5% 2,2% 8,7% 

Åkt utför på skidor 65,2% 19,6% 8,7% 6,5% 0,0% 

Åkt skrid-

skor/långfärdsskridskor 69,6% 21,7% 4,4% 4,4% 0,0% 

Fritidsfiskat 71,7% 23,9% 2,2% 0,0% 2,2% 

Spelat golf 71,7% 17,4% 10,9% 0,0% 0,0% 

Vandrat i fjällen 76,1% 13,0% 8,7% 2,2% 0,0% 

Åkt skateboard 76,1% 10,9% 10,9% 2,2% 0,0% 

Spelat paintball, rollspel (lajv) 

etc 76,1% 19,6% 4,4% 0,0% 0,0% 

Kört/åkt motorbåt 78,3% 15,2% 6,5% 0,0% 0,0% 

Kört/åkt snöskoter 78,3% 15,2% 4,4% 2,2% 0,0% 



53 

 

Kört/åkt vattenski-

dor/wakeboard 80,4% 10,9% 6,5% 2,2% 0,0% 

Åkt längsskidor/turskidor 80,4% 10,9% 6,5% 2,2% 0,0% 

Kört/åkt vattenskoter/jetski 80,4% 15,2% 4,4% 0,0% 0,0% 

Klättrat, bestigit berg 80,4% 15,2% 4,4% 0,0% 0,0% 

Cyklad i terrängen (MTB) 80,4% 10,9% 2,2% 4,4% 2,2% 

Mediterat/Yoga eller liknande i 

naturen 82,6% 10,9% 4,4% 0,0% 2,2% 

Åkt Snowboard 84,8% 8,7% 6,5% 0,0% 0,0% 

Ridit i terräng 84,8% 10,9% 2,2% 0,0% 2,2% 

Studerat växter/djur/fågelskådat 84,8% 10,9% 2,2% 2,2% 0,0% 

Åkt rullskidor/inlines/rullskidor  87,0% 8,7% 2,2% 2,2% 0,0% 

Gått stavgång 89,1% 6,5% 2,2% 2,2% 0,0% 

Seglat/vågsurfat 89,1% 4,4% 2,2% 2,2% 2,2% 

Gått på snöskor 93,5% 4,4% 0,0% 2,2% 0,0% 

Bedrivit geocaching 93,5% 4,4% 0,0% 2,2% 0,0% 

Jagat 93,5% 4,4% 0,0% 2,2% 0,0% 

Kört/åkt hundspann 93,5% 2,2% 2,2% 2,2% 0,0% 

Sportflugit motor- eller segel-

flygplan 97,8% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 

Seglat kite/drake, hanggliding, 

fallskärm, basejump och lik-

nande 97,8% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Annat 67,4% 21,7% 4,4% 4,4% 2,2% 

Totalt 65,0% 20,0% 9,0% 4,0% 2,0% 
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