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Tackord 
Vi vill börja med att tacka Mistra Sport and Outdoors styrelse för att de avsatt 
medel för att genomföra studien inom ramarna för forskningsprogrammet. 
Studien har varit en intressant process och är en viktig studie, inte bara för 
forskningen om friluftslivet i Sverige under coronapandemin, men också för 
Västra Götaland, som har arbetat mycket med att få friluftslivet mer på agendan i 
regionen. Denna rapport bidrar med viktiga slutsatser och diskussioner som kan 
bli relevanta i denna process. 

Vi vill också passa på att tacka Misja Melin på Göteborgsregionen för hennes 
insats under studien samt Linus Kron och Luis Monville på Västkuststiftelsen för 
feedback på studien i början av processen. Vi vill också tacka GIS-testgruppen som 
bidrog med bra kommentarer och feedback till studiens innehåll och struktur. 

Sist, men inte minst, vill vi också tacka alla som tog sig tid att sprida och svara 
på studien, personer i våra nätverk såväl som befolkningen i regionen. Det är deras 
insats och svar som möjliggjort studien. 
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Sammanfattning 
Rapporten redovisar resultaten av en regional undersökning med fokus på att 
kartlägga och bättre förstå friluftsvanor och vistelse i naturen under den pågående 
coronapandemin i Västra Götaland. Undersökningen genomfördes som en 
kartläggnings- och enkätstudie med fokus på befolkningens friluftslivsaktiviteter 
i regionen under pandemin. Undersökningen riktades till alla medborgare i 
regionen från 16 år och äldre och pågick från juli till oktober 2020. Studien gjordes 
i samverkan mellan Göteborgs universitet och Göteborgsregionen. Regionen 
bidrog med publicering och utskick av enkäten samt kartanalyserna i rapporten. 
Rapporten är en av tre särskilda studier som ingår i forskningsprogrammet Mistra 
Sport and Outdoors (2020-2024) med fokus på att studera effekten av 
coronapandemin på sport- och friluftslivet i Sverige. 
 
Viktigaste slutsatserna i rapporten: 
 

1. Naturen i närområdet (i nära avstånd till där man bor) har fått en viktig 
roll för utövandet av friluftsliv. Detta kan även kopplas till att många väljer 
att gå, springa eller cykla till naturområden, alltså till områden med kort 
transportavstånd. 

2. Det sker en kraftig ökning samt finns en hög koncentration av besökare i 
populära naturområden. Exempelvis i nationalparker och naturreservat, 
vid kusten samt längs sjöar och vattendrag. Flera av regionens leder 
används mycket. 

3. Nästan hälften av alla svarar att deras friluftslivsvanor har ändrats på 
grund av pandemin och många påpekar att de vistas i naturen oftare nu 
jämfört med tidigare. De söker sig till naturen framförallt för att återhämta 
sig och få energi, för att naturen är ett säkert ställe fritt från oro samt för att 
umgås socialt. 

4. Friluftsliv i kombination med motion har stor betydelse under pandemin 
och kan kopplas till fysisk hälsa. Promenader, vandring, löpning och 
cykling är särskilt populära aktiviteter i det hänseendet. 

5. Naturen har fått en ökad funktion som socialt rum, en ’fristad’, under 
pandemin. Folk umgås mer och oftare med varandra ute i naturen. 

6. Det aktiva friluftslivet och vistelser i naturen har blivit en livsstil för allt 
fler som inte vistades så ofta i naturen innan pandemin. För mer rutinerade 
friluftsmänniskor har pandemin medverkat till att man söker upp nya 
platser. 
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7. Många av deltagarna svarar att de kommer att fortsätta med sina nya 
friluftslivsvanor efter att pandemin är slut. Framförallt vill de fortsätta 
vistas i naturen oftare och under längre tid samt upptäcka nya områden. 

8. Största problemet som deltagarna observerat, kopplat till pandemin, 
inkluderar trängsel på stigar, spår och leder samt parkeringsplatser. Mer 
skräp i naturen och stora samlingar av människor på samma plats samt för 
lite hänsyn till andra påpekas också som viktiga problem.
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1 Introduktion 

1.1 Coronapandemin och friluftslivet 
 
Sverige är en nation med mycket fokus på ett aktivt friluftsliv och möjligheten att 
vistas fritt i naturen (Emmelin et al. 2010; Hansen 2016). Myndigheterna har 
uppmärksammat detta genom att ta fram tio officiella friluftsmål och en 
friluftspolitik som ett sätt att rama in samt prioritera utvecklingen av friluftslivet i 
Sverige. Till detta kommer forskningen, som genom många år har påpekat 
betydelsen av friluftsliv och relationen till naturen (Emmelin et al. 2010). Den 
senaste, mer systematiska, forskningsinsats med fokus på friluftslivet var 
forskningsprogrammet ’Friluftsliv i förändring’ (2006-2012) som gav en ny och 
detaljerad inblick i samt överblick över betydelsen av friluftslivet i Sverige. 
Forskningsprogrammet pekade bland annat på viktiga kopplingar mellan 
friluftslivet och andra samhällsrelevanta teman som exempelvis transport, 
pedagogik, planering och förvaltning, hälsa och livskvalitet (Fredman et al. 2013). 
Samlat pekar både myndigheter och forskning på samma sak: friluftslivet är på 
frammarsch och inkluderar alla hörn i samhället. 

Då coronapandemin på allvar började ta fart i mars 2020 resulterade det i stora 
förändringar i samt konsekvenser för friluftslivet och dess utveckling. Ganska 
abrupt och nästan från en dag till en annan ändrades förutsättningarna för en 
normal vardag för att minska virusspridningen i Sverige. Exempelvis begränsades 
avstånden som personer rekommenderades förflytta sig utanför sin egen region 
eller kommun. Kollektiva transportmedel blev problematiska, till och med en risk, 
att använda för att ta sig ut i naturen. Många rekommenderades att jobba hemifrån 
och inte socialisera med andra utöver sin egen sociala krets. Med andra ord, hela 
fundamentet för att utöva ett aktivt friluftsliv ändrades. Det medförde 
konsekvenser för alla medborgare och, inte minst, friluftsföreningar- och 
organisationer runt om i landet. Många fick skjuta upp eller helt ställa in aktiviteter, 
med stor osäkerhet om när det kommer bli säkert att samlas igen. Alla upplevde 
samma sak: att grundvillkoren för ett aktivt friluftsliv förändrades fundamentalt. 

Men något annat hände också. Ganska kort tid efter pandemins ingång i Sverige 
kunde flera medier och gradvis fler och fler forskare rapportera om att folk började 
söka upp naturen (se tex Liljeborg & Tersmeden 2020; Olsson & Arfwidson 2020; 
TT 2020). I vissa områden upplevdes stora skillnader jämfört med tiden innan 
coronapandemin. Preliminära observationer kunde konstatera att populära 
naturområden nära staden blev målpunkt för allt fler och en möjlighet att ta sig 
bort från en isolerad tillvaro hemma. Dessutom kunde fler förvaltare och 
föreståndare i nationalparker, naturreservat och andra viktiga naturområden 
rapportera om ett kraftigt ökande antal gäster. I vissa områden så många att det 
upplevdes svårt att ta emot och visa hänsyn till alla. Naturkartan, en app med 
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fokus på att dela och förmedla information om naturen, upplevde en stor ökning i 
antal användare och nedladdningar (Sennerö & Digréus 2020). Även 
användningen av stadens gröna områden ändrades och blev till ’gröna oaser’, där 
man kunde ta sig bort från hemmet, även om det bara var för en kort stund. 
Medierna började också skriva om vikten av motion och att röra på sig ute i 
naturen under en pandemi, vilket sannolikt har medverkat till att locka ut många 
i naturen, både rutinerade utövare och de som kanske upplever naturen mer sällan 
eller för första gången (Nilsson 2020). Hela utvecklingen, som vi fortfarande 
befinner oss i nu i början av 2021, pekar i samma riktning: friluftslivet har fått en 
ny, mer betydande roll och genomgår en utveckling jämfört med tiden innan 
pandemin. 

Ur ett forskningsperspektiv, men även myndighetsperspektiv, finns behov av 
ökad kunskap om denna utveckling inom friluftslivet. Framförallt för att det är 
första gången vi upplever den här situationen. Vi vet varken innebörden av det 
som händer nu eller vad som kommer att hända med friluftslivet när pandemin 
tar slut. Det är därför viktigt att vi följer situationen genom att observera vad som 
händer ute i naturen och samlar information och data om utvecklingen, som vi kan 
använda framöver. Ju mer vi vet, desto bättre rustade är vi för att hantera 
situationen.  

Redan nu kan vi se att pandemin har medfört möjligheter såväl som utmaningar 
för friluftslivet. Möjligheterna inkluderar det faktum att allt fler söker upp naturen, 
vilket har varit en uttalad önskan sedan många år bland både förvaltare och 
forskare som jobbar med natur och friluftsliv. Att fler är aktiva ute under 
pandemin bidrar också till en förbättrad folkhälsa. Utmaningarna innefattar 
exempelvis ett ökat tryck på naturens resurser samt större risker för sociala 
konflikter på platser där många vistas samtidig. Data, information och ökad 
kunskap om detta behövs för att kunna följa utvecklingen och ta vara på 
friluftslivets fundament och kvaliteter. 
 

1.2 Syfte och samverkan 

Det är med bakgrund i ovanstående som rapporten togs fram inom 
forskningsprogrammet Mistra Sport and Outdoors. Programmet började i april 
2020 och sammanföll därför med pandemins ingång i Sverige. I samband med 
detta avsatte forskningsprogrammets styrelse medel till att undersöka 
utvecklingen av sporten och friluftslivet i Sverige under pandemin. Denna rapport 
är en av tre studier som tagit del av dessa medel.  

Syftet med rapporten är att undersöka och förstå förändringar i friluftslivet och 
vistelser i naturen under coronapandemin i Västra Götaland. Det väntas leda till ökad 
regional kunskap om förändringarna, vilket i sig bidrar till bättre planerings- och 
förvaltningsstrategier för friluftslivet i regionen under denna och liknande 
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situationer. Arbetet ingår också i den samlade kunskapen om utvecklingen i 
Sverige och internationellt, framförallt i de andra nordiska länderna. 

Rapporten är gjort i samverkan mellan forskare på Göteborgs universitet och 
Göteborgsregionen, som är ett kommunalförbund i Västsverige. Forskningens 
intresse i rapportens innehåll är att få ökad insikt i hur friluftslivet har ändrats 
under en pandemi, något som inte tidigare har varit möjligt att studera eftersom 
det är en unik situation. Förutom detta är ett fokus för forskningen också att testa 
och utvärdera effektiviteten av metoden som används i rapporten till 
datainsamling under en pandemi. Göteborgsregionen och dess 
medlemskommuner ser ett stort värde i att få en ökad kunskap om hur friluftslivet 
ser ut och har förändrats under pandemin. Detta ger kommunerna en bättre 
förståelse för vilka utmaningar det medför och vilka strategier som kan vara 
lämpliga att använda för att hantera utmaningarna. I ett långsiktigt perspektiv 
skapar det bättre möjligheter att planera, förvalta och utveckla regionens gröna 
infrastruktur, vilket är ett centralt fokusområde för Göteborgsregionen. 
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2 Metod 
En central del av studiens inledande skede handlade om att definiera studiens 
ramar, fokus och metoder för att kunna möta det syfte som beskrivs i föregående 
kapitel. Som ett resultat av de inledande diskussionerna framstod det både viktigt 
och nödvändigt att göra en kombinerad kartläggnings- och enkätstudie av 
friluftslivet i regionen under pandemin för att få bättre inblick i situationen och 
utvecklingen. 

 

2.1 Definitioner och begrepp 

Denna rapport använder den officiella definitionen på friluftsliv, som den 
formuleras inom friluftspolitiken och av Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har 
primärt ansvarar för planering och förvaltning av friluftslivet i Sverige (Svenska 
Regeringen 2010): 

 
”Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande och 
naturupplevelse utan krav på tävling.”  
 
Definitionen innebär en bred syn på vad friluftsliv är och innefattar. Det är värt att 
bemärka formuleringen ”utan krav på tävling”, som i vanliga fall avgränsar 
friluftslivet från aktiviteter av mer sportslig karaktär, där tävlingsmoment ofta 
ingår. Gränsen mellan friluftsliv och sport/idrott kan vara hårfin, och ibland är det 
omöjligt att göra en skarp uppdelning mellan dem. I kraft av pandemins generella 
påverkan på befolkningens kombinerade sports- och friluftsvanor, fokuserar 
denna studie lite bredare än den officiella definitionen. Detta innebär att mer 
vardaglig sport och idrott såsom löpning och cykling, i syfte att motionera, också 
är inkluderat i studien. 
 

2.2 PPGIS 

Studien i rapporten använder en kartläggnings- och enkätmetod som kallas Public 
Participation Geographic Information System (PPGIS). PPGIS är en väletablerad 
vetenskaplig metod. Som GIS delen i PPGIS antyder, syftar PPGIS studier till att 
insamla rumsliga data, exempelvis platser för sport- och friluftslivaktivitet (Kaae 
et al. 2018; Heikinheimo et a. 2020). Till kartläggningen kopplas ofta ett antal frågor 
kring de aktiviteter som kartläggs, exempelvis motivet för att utöva en aktivitet. 
Delen om Public Participation handlar om att metoden inkluderar medborgare i 
undersökningen, som bidrar med data i studiens kartläggnings- och enkätdel. En 
PPGIS studie är därmed ett klassiskt exempel på medborgarvetenskap, eller det 
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som på engelska kallas ’citizen science’. I praktiken fungerar en PPGIS studie 
genom att medborgare på egen hand kartlägger och svarar på detaljer om sina 
aktiviteter, oftast genom en hemsida, som medborgarna bjuds in att besöka. På 
detta sätt kan stora mängder data insamlas snabbt och effektivt.  

För denna studie valdes PPGIS metoden framför andra metoder för att den är 
speciellt passande för att göra olika rumsliga analyser samt studera 
koncentrationer och flöden av olika typer av aktivitet i ett avgränsat geografiskt 
område. Med hjälp av följdfrågorna kan varje kartlagt aktivitet dessutom studeras 
i detalj och jämföras med annat tillgängligt datamaterial, exempelvis skyddade 
naturområden i regionen. 
 

2.3 Geografisk avgränsning 

Studiens geografiska avgränsning är Västra Götaland, inklusive Göteborg. Detta 
val gjordes dels utifrån ett uttryckt behov av att få överblick över utvecklingen av 
friluftslivet under pandemin i regionen, dels på grund av möjligheterna för 
Göteborgs universitet och Göteborgsregionen att samverka kring studien. För en 
PPGIS studie är detta en förhållandevis stor geografisk avgränsning, men 
avgränsningen gjordes för att få med alla regionens kommuner, varav flera har 
visat stort intresse för studiens utförande och resultat. Därtill kommer att regionen 
inkluderar många typer av friluftslandskap, vilket bidrar till mer varierade svar 
med tanke på olika kartlagda friluftslivsaktiviteter. Detta inkluderar både 
kustlandskapet i väst och skogs- och jordbrukslandskapet i öst samt urbana 
landskap med Göteborg som kärna och utgångspunkt för mycket av friluftslivet i 
regionen. Sedan är det viktigt att framhäva att, även om den geografiska 
avgränsningen är gjord som den är, utesluter det inte att resultaten kan vara 
relevanta för andra delar av Sverige. 

 

2.4 Studiens innehåll 

Inspiration till strukturen för PPGIS studien i denna rapport hämtades från andra 
PPGIS studier, dels en i Danmark med fokus på att kartlägga kust-marint friluftsliv, 
dels en nyligen genomförd PPGIS studie i Västra Götaland från 2019 som också 
fokuserade på kartläggning av kust-marint friluftsliv (se Kaae et al. 2018; Glette et 
al. 2020). Speciellt 2019-studien har till stor del varit modell för denna studie, både 
vad gäller innehåll och metod. 

Förberedelsen av PPGIS studien började i mitten av maj 2020. I teamet bakom 
studien ingick två medlemmar från 2019-studien samt en GIS expert på 
Göteborgsregionen. Förberedelseprocessen innebar diskussion av studiens fokus 
och omfattning. Detta inkluderade att köpa licens till Maptionnaire, ett finskt 



  

6 

företag specialiserat i PPGIS metodik och som erbjuder ett PPGIS 
mjukvaruprogram. Maptionnaire valdes primärt på grund av bra erfarenheter från 
2019-studien, där programmets användarvänlighet och tillgänglighet påpekades. 
Maptionnaire har dessutom använts i flera andra forskningssammanhang och har 
därför ett kvalitetsmässigt innehåll lämpligt för denna studie. 

Under föreberedelsestiden beslutades att lägga upp studien som en hemsida 
med en länk och en QR-kod för att lättare kunna sprida enkäten. Det beslutades 
också att innehållet på hemsidan skulle delas upp i fem olika delar: 

1) En framsida med syfte att introducera studien, inklusive 
kontaktinformation och information om hanteringen av personuppgifter i 
enlighet med GDPR. 

2) En kartläggningssida med syfte att förklara kartläggningsproceduren för 
medborgaren. Denna sida kallades ’Del 1’. 

3) Två enkätsidor med syfte att samla in svar om deltagarnas friluftsaktiviteter- 
och vanor. Dessa sidor kallades ’Del 2’. 

4) En sista sida med frågor om deltagarna själva samt kontaktinformation i 
fall det fanns frågor om studien. 

 
Figur 1 och 2 nedan ger bilden av hur hemsidan och resultaten såg ut. Figur 1 visar 
studiens förstasida och Figur 2 visar en analyssida i Maptionnaire.  
 

 
Figur 1 - Studiens förstasida på hemsidan. 
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Figur 2 - Kartlagda aktiviteter i Maptionnaires analysverktyg. 

 
All text på hemsidan, inklusive frågor i Del 1 och Del 2, blev sammanställd av 
teamet och diskuterat med centrala aktörer i regionen, exempelvis 
Västkuststiftelsen.  

En utmaning var att hitta en lämplig nivå för och längd på studien för att kunna 
samla in tillräckligt mycket data men utan att studien tog för lång tid att 
genomföra och därmed bli ett hinder för deltagarna. Den första PPGIS studien som 
genomfördes i regionen i 2019 gav en viss erfarenhet med denna typ av 
kartläggningsmetoder bland befolkningen, men i och med att 2019-studien var 
begränsad till kustkommunerna i regionen och därmed fick svar från ett begränsat 
antal medborgare, ansågs PPGIS studien denna gång vara ett ganska nytt fenomen 
som de flesta medborgare inte har erfarenhet med. Det blev därmed viktigt att 
hitta en bra balans mellan antal svar och svarstid. En ungefär tidsbedömning för 
att gå genom studien blev därför satt till mellan 6 och 12 minuter, beroende på 
antal kartlagda aktiviteter och hur många detaljer medborgaren fyllde i för varje 
aktivitet. Minimumet på 6 min blev satt utifrån ett genomsnitt under testfasen, där 
3-4 dataobjekt kunde fyllas i samt enkätdelen besvaras på den tiden. Studien 
betonade också att det var viktigt att prioritera aktiviteter som man ansåg som de 
viktigaste. 

Innan publiceringen genomgicks varje sida i flera omgångar för att till slut 
testas av flera oberoende personer, inklusive ett antal GIS specialister på 
Göteborgs universitet. Efter några få justeringar blev studien publicerad under 
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första veckan i juli. Enkäten var sedan aktiv fram till och med sista veckan i oktober, 
totalt fyra månader. Den ursprungliga planen var att publicera studien redan i 
mitten på juni månad med tanke på att många går på sommarsemester i juli. På 
grund av en del tekniska problem lyckades inte detta, varför studien kom ut ett 
par veckor senare än planerat. Samlat bedömer vi att detta inte har haft någon 
särskilt betydelse, eftersom studien var aktiv över en lång period, också efter folk 
i regionen var tillbaka efter sommarsemestern. 
 

2.5 Spridning och utskick 

På grund av studiens tidsmässiga och ekonomiska begränsningar kunde studien 
inte genomföras som en befolkningsstudie, där ett urval av befolkningen 
slumpmässigt väljs ut för att besvara studien, vilket kanske hade varit mest 
lämpligt sett till representativiteten i studien. Istället valdes en annan 
spridningsstrategi med inspiration från danska PPGIS studien från 2018 och 
PPGIS studien i regionen från 2019. Strategin var att använda olika centrala 
kanaler för att sprida studien regionalt, vilket inkluderade Göteborgsregionens 
egna nätverk, universitetets nätverk samt egna professionella nätverk i teamet. På 
detta sätt blev strategin en kombination av selektiv spridning och snöbollsmetodik, 
med mål att nå ut till så många medborgare i regionen som möjligt under studiens 
aktiva period. Studien riktades till alla från 16 år och äldre som uppehöll sig i 
Västra Götaland under studieperioden, oavsett om de bodde i eller utanför 
området. Förutom medborgare i regionen, inkluderar detta då också gäster i 
regionen, exempelvis personer med sommarstuga eller på semester i regionen.  

Följande strategier användes för att nå ut till befolkningen i regionen: 

• Mailutskick och affischer via kommunernas egna kommunikationskanaler, 
inklusive till natur- och friluftsplanerare och -förvaltare i varje kommun. 

• Utskick via Göteborgsregionens, Västra Götalandsregionens och 
Göteborgs universitets kommunikationskanaler/sociala medier. 

• Utskick till representanter i Länsstyrelsens friluftslivsgrupp (vilket bland 
annat består av Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna, Skogsstyrelsen, 
Turistrådet Västsverige, Göteborg et Co.). 

• Utskick via turistkontor och besöksmål i hela regionen. 
• Direktutskick till föreningar, organisationer och förbund med aktiviteter 

kopplade till friluftsliv (kontakter erhölls från kommunernas 
föreningsregister eller kontaktades direkt).  

• Diverse grupper på Facebook med fokus på olika typer av friluftsliv i 
regionen.  

• Projektteamets yrkesmässiga och privata nätverk. 
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Under perioden juli-oktober skickades 3 påminnelser och utskick till alla kanaler 
för att delta i studien. Utöver detta blev det också beslutat att informera om 
undersökningen i samtliga 24 lokaltidningar i regionen. Under en vecka publiceras 
en annons i varje lokaltidning för därmed att nå ut till den allmänna befolkningen. 
Detta gjordes i början på oktober månad. I utskickstexten och i annonserna 
förklarades syftet med studien och det fanns med en QR-kod för att göra det lättare 
att nå fram till hemsidan.  

På detta sätt lyckades studien nå ut relativt brett och samla in data från nästan 
alla delar av regionen och från olika grupper av medborgare. Det bör ändå 
understrykas att studien inte är representativ för hela regionens befolkning. 
Spridningsstrategin betydde att svaren i studien primärt kommer från 
medborgare som redan är aktiva friluftsutövare eller vana vid att vara ute i 
naturen. Andra grupper i samhället som är mindre aktiva av olika anledningar, 
såsom vårdpersonal och andra grupper drabbade av hög arbetsbelastning under 
pandemin eller personer med fysiska funktionsnedsättningar, finns sannolikt inte 
med i samma utsträckning som aktiva friluftsmänniskor. Detta är dock inget vi har 
haft möjlighet att undersöka närmare. Med dessa förutsättningar ska resultaten i 
rapporten därmed inte ses som slutgiltiga sanningar eller som heltäckande för alla 
medborgare i hela regionen. De bör snarare ses som indikationer på mer generella 
tendenser för friluftslivet i regionen med utgångspunkt i inspelen från de personer 
som deltog i studien. 

 

2.6 Rådata 

Totalt besökte 4832 unika personer hemsidan under studiens aktiva period, varav 
1506 lämnade svar (ca 32%). Ungefär hälften av dessa, lite fler än 700 personer, 
svarade på kartläggningsdelen, medan alla 1506 personer svarade på hela eller 
delar av enkäten. Deltagarna bidrog med 3177 unika dataobjekt (punkter och linjer) 
i kartläggningsdelen, vilket motsvarar ett genomsnitt på ca 2-3 punkter per person. 

Att bara hälften av alla som deltog i studien fyllde i kartläggningsdelen kan ha 
flera orsaker. Som nämns ovan kräver kartläggningsdelen en del tid, tålamod och 
teknisk förmåga att fylla i, vilket kan ha medverkat till att färre personer fyllde i 
kartläggningsdelen. En annan förklaring kan vara att en del personer fick tillgång 
till studien genom att följa QR-koden och därmed fick upp studien i 
mobiltelefonen. Maptionnaires mjukvara är inställt till att kunna fyllas i via 
mobiltelefonen, men det är svårare att göra jämfört med att fylla i via en PC eller 
surfplatta på grund av mindre skärm och sämre upplösning. Vissa personer har 
kanske därför tyckt att det var för svårt att fylla i via mobiltelefonen och därför 
valt att bara fylla i enkätdelen. För en vidare diskussion kring PPGIS metoden läs 
nedan under diskussionsavsnitt 4.5. 
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Fler än 700 svar och 3000 dataobjekt i kartläggningsdelen bedömer vi ändå är 
tillräckligt för att kunna göra rumsliga analyser över friluftslivsaktiviteter i 
regionen under pandemin och dra vissa slutsatser utifrån detta.  
 

2.7 Datafiltrering 

Efter närmare genomgång av datamaterialet blev det nödvändigt att göra en viss 
filtrering av materialet eftersom inte alla dataobjekt i kartläggningsdelen kunde 
användas av olika skäl. Exempelvis fanns det dataobjekt i områden utanför Västra 
Götalandsregionen. Det fanns också flera punkter och linjer som inte gav mening 
eller var för svåra att tolka, exempelvis linjer över väldig långa sträckor (fler 
hundra kilometer). För att sortera bort dessa dataobjekt genomfördes en 
datafiltrering baserat på följande parametrar: 

1. Geografisk avgränsning: bara dataobjekt inom Västra Götaland 
inkluderades. Datapunkter och linjer ute i havet, men inom 
kommunernas planeringsområde inkluderades. 

2. Längd på linjeobjekt: längsta raksträcka blev satt till 100 km och var i 
första hand båtaktivitet över längre avstånd. 

Efter filtreringen togs 189 linjer och 75 punkter bort, vilket då resulterade i att 1795 
linjer och 1114 punkter gick vidare till analysdelen.  
 

2.8 Analyser 

I resultatdelen, som följer efter detta avsnitt, presenteras olika både rumsliga och 
statistiska analyser. Tabellen nedan visar en översikt över de rumsliga 
analysdelarna (kartanalysen) med förklaringar kring vad de olika karttyperna 
visar. Studien följer 2019-studien, vad gäller uppdelningen av kartlagda 
friluftslivaktiviteter i mer mobila aktiviteter (linjeobjekt) och platsspecifika 
aktiviteter (punktobjekt). Det finns rumsliga skillnader mellan dessa två typer av 
friluftslivskategorier, varför det är lättare att visa dem separat. 

Intensitetskartor, linjer 
(mobila aktiviteter) 

Kartor som visar på linjeobjekt kopplade till olika 
typer av mer mobilt friluftsliv. Resultaten visas här 
som en ”heatmap”, alltså en karta som visar 
koncentrationen av mobila friluftslivsaktiviteter. För 
att kunna visa intensiteten skapades punkter på varje 
linjeobjekt med olika intervall beroende på aktiviteten. 
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Minsta intervall på aktivitet: SUP 50 m. Högsta 
intervall på aktivitet: segling 3000 m. 

Intensitetskartor, 
punkter (platsspecifika 
aktiviteter) 

Kartor som visar på alla punktobjekt kopplade till 
olika typer av platsspecifikt friluftsliv. Resultaten visas 
som en ”heatmap”, alltså koncentrationer av 
platsspecifik aktivitet. 

Klusterkartor, punkter  
(platsspecifika 
aktiviteter) 

Kartor som visar koncentrationer av olika typer av 
friluftsaktiviteter för att kunna peka på viktiga 
områden för en viss typ av aktivitet. Klusterradien 
blev satt till 15 km för att fånga in koncentrationer av 
olika aktiviteter. 

Tematiska kartor Olika tematiska kartor, exempelvis in-zoomning på 
vissa områden med mycket aktivitet eller jämförelse av 
platser för aktiviteter med skyddade områden i 
regionen. Som underlag för skyddade områden i 
regionen användes Naturvårdsverkets information 
och karttjänst om naturreservat i Sverige.1 

  
Det är viktigt att poängtera att resultaten som kartorna visar framförallt ska ses 
som indikationer, inte absoluta sanningar, på rumslig friluftsaktivitet i regionen. 
Detta eftersom kartmarkeringarna bara representerar synpunkter från cirka 
hälften av alla som deltog i studien och dessutom gäller en väldig liten del av den 
samlade befolkningen i regionen. Ändå går det att identifiera och påpeka vissa 
mönster och intressanta trender i kartorna, vilket är vad kartanalyserna primärt 
fokuserar på och bidrar med. 

Förutom rumsliga analyser genomfördes också statistiska analyser i 
Excelformat. Dels på de frågor som medföljde varje kartlagt punkt i 
kartläggningsdelen (Del 1), dels på frågorna i studiens enkätdel (Del 2). Detta 
gjordes för att bättre förstå kontexten bakom de kartlagda aktiviteterna samt för 
att kunna jämföra mellan olika friluftsaktiviteter. Inom ramen för studien är det 
huvudsakligen enkla, deskriptiva statistiska analyser som har genomförts. 
Analyserna visas som grafer och översikter för att underlätta läsningen och 
förståelsen av resultaten. 

 

1 http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturreservat/ 
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Kartmaterialet som visas på denna rapport finns tillgängligt på GR:s GIS 
plattform: http://karta.goteborgsregionen.se/. Kontakta Javier Falla Arce eller Ida 
Lindbergh på Göteborgsregionen för att få tillgång till arbetsfilerna i GIS-format. 

 

 
  

http://karta.goteborgsregionen.se/
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3 Resultat 
I detta avsnitt presenteras och beskrivs ett urval av de viktigaste kartläggnings- 
och statiska resultat från studien. Först presenteras bakgrundsinformation om 
deltagarna i studien. Därefter visas resultat från kartläggningen (Del 1 i studien) 
och till slut sammanfattas svaren från enkäten (Del 2 i studien). 

 

3.1 Bakgrundsinformation om studiens deltagare 

3.1.1 Ålder 
Åldersintervallet är uppdelat i fem olika kategorier som ansågs viktiga utifrån 
coronautvecklingen, där specifika åldersgrupper har varit i fokus i medierna 
(speciellt de yngre och de äldre åldersgrupperna): 16-25, 26-40, 41-65, 66-80 och 
Äldre än 80. 

 
Figur 3 – Representation av olika åldersgrupper i studien. 

Figur 3 visar att största delen (51%) som har deltagit i studien finns i 
åldersgruppen 41-65 år. De yngre åldersgrupperna (16-25 och 26-40) står för lite 
mer än en tredjedel medan de äldsta åldersgrupperna (66-80 och Äldre än 80), står 
för lite mindre än en femtedel. Den låga representationen bland de yngsta är 
kanske inte överraskande enligt andra statistiska rapporter om friluftslivet, där 
ungdomar och unga vuxna har tendens att vara underpresenterade. Därtill 
kommer den låga representation av deltagare äldre än 80, som kan förklaras med 
att det är en mindre demografisk grupp samt att gruppen kan ha haft svårt att få 
tillgång och teknisk hjälp att vara med i studien. Trots detta och en 
överrepresentation av åldersgruppen 41-65 år är alla åldersgrupper 
representerade. 
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3.1.2 Kön 
Studien frågade också om kön för att kunna se närmare på skillnader mellan män 
och kvinnor. Förutom möjligheten att kryssa i ”man” eller ”kvinna” fanns också 
alternativet ”Annat/Vill inte uppge”. 

 

 
Figur 4 - Könsfördelningen i studien. 

Figur 4 visar att det finns en överrepresentation av kvinnor som deltagit i studien 
jämfört med män. Det kan finnas olika förklaringar till detta, men mest sannolikt 
är att det är en slump eftersom distribueringen av enkäten samt mottagargrupper 
inte favoriserar ett kön framför ett annat. Jämfört med 2019-studien är det 
intressant att bemärka att resultaten då var tvärtom, alltså en överrepresentation 
av män, trots samma distribueringsstrategi. Kopplingar mellan kön och andra 
resultat i rådatat finns, men det har inte gjorts vidare analyser på detta inom 
ramarna för denna rapport. 
 
3.1.3 Kommunfördelning 
Bara 499 av de 1506 deltagarna (ca 33%) i studien angav information om 
hemkommun i form av postnummer. Postnummer följer inte nödvändigtvis 
kommungränserna, men det finns i det flesta fall en relativt stor samstämmighet. 
För att säkra portkodernas kommunanslutning gjordes en analys via Post Nords 
postnummerlista. 
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Figur 5 – Kommunfördelning i studien (i antal svar). 

Kommunfördelningen i Figur 5 ovan visar det som ser ut som en 
överrepresentation av svarande från Göteborg jämfört med andra kommuner i 
regionen. Justerat till invånartal är fördelningen lite mer jämn. Tas Göteborg bort 
helt, ser man en någorlunda jämn fördelning mellan övriga kommuner i regionen. 
Kartan i Figur 6, nedan, ger en indikation av den geografiska fördelningen av 
svarande. I kartan syns i vilka kommuner där flest respektive minst antal personer 
har svarat på studien (kartan visar inte de som inte har uppgett postnummer). I 
vissa kommuner ser det ut som att ingen har svarat. Detta kan antingen bero på 
att distribueringsstrategin inte har lyckats i vissa kommuner eller att medborgare 
i dessa kommuner kan ha svarat på studien men inte angett postnummer. Totalt 
är 58 kommuner representerade i studien. Några av dessa ligger i regioner utanför 
Västra Götaland exempelvis Stockholm, Värmland och Halland. Dessa är dock 
inkluderade, eftersom det kan beröra folk som besökte regionen under 
studieperioden. 
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Figur 6 – Geografisk 
fördelning av 
svarande per 
kommun. 

 
 

3.1.4 Sysselsättning 
Deltagarna i studien fick också frågan om sysselsättning för att veta mer om 
kopplingen mellan tid, ekonomi och friluftslivsaktiviteter. En särskild kategori 
som inkluderas var ’Utan sysselsättning’ vilket täckte deltagare som blivit 
permitterade i samband med coronautvecklingen och därför kanske hade mer tid 
att vistas i naturen. 
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Figur 7 - Sysselsättning bland deltagarna i studien. 

Figur 7 visar att de flesta (nästan 2/3) som deltog i studien är arbetande, vilket 
matchar åldersfördelningen där det stora flertalet befinner sig i arbetsintensiva 
åldersgrupper. Tvärtom är det väldig få som är arbetslösa, lediga eller utan 
sysselsättning (totalt ca 3%). Intressant är att grupperna pensionärer och studenter 
sticker ut med ca 18% respektive 14%, vilket kan förklaras med 
distribueringsstrategin som gick ut till friluftsorganisationer- och föreningar (med 
traditionellt sett många medlemmar som är pensionärer) och till universiteten i 
Göteborg. Dessa grupper är intressanta med tanke på utvecklingen under 
pandemin eftersom de representerar sårbara respektive exponerade grupper i 
samhället. Precis som med kategorin ”Kön” finns det kopplingar mellan 
sysselsättning och andra resultat i rådatan, men det har inte gjorts vidare analyser 
på detta inom ramarna för rapporten. 
 
 

3.2 Kartlagda aktiviteter (Del1) 

Följande avsnitt beskriver resultaten från studiens kartläggningsdel (Del 1), som 
bestod av själva kartläggningen av olika aktiviteter och följdfrågor till varje 
kartlagt aktivitet. Avsnittet börjar med en samlad översikt över mobila aktiviteter 
(linjeobjekt) och platsspecifika aktiviteter (punktobjekt). Därefter följer en närmare 
analys av varje kategori. 

Det är viktigt att notera att studien följer ungefär samma aktivitetsuppdelning 
i mobila och platsspecifika aktiviteter som 2019-studien, men att det finns vissa 
skillnader. I 2019-studien indelades alla aktiviteter i ett antal undergrupper, 
medan denna studie visar varje aktivitet för sig utifrån den övergripande 
indelningen i mobila och platsspecifika aktiviteter. Som inspiration till att lista 
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typer av friluftslivsaktiviteter i regionen användes Naturvårdsverkets senaste 
friluftslivsundersökning från 2018 (Fredman et al. 2019). Bilaga A innehåller 
kompletta översikter över friluftslivsaktiviteter som ingick under mobila 
respektive platsspecifika aktiviteter.  
 

3.2.1 Mobila aktiviteter 
I kategorin mobila aktiviteter förstås här aktiviteter som innebär att röra på sig i 
kortare eller längre avstånd. Klassiska aktiviteter på vatten inkluderar exempelvis 
segling, åka motorbåt och paddling, medan det på land handlar om aktiviteter som 
exempelvis vandring, löpning och cykling. Figuren nedan visar en lista över de sju 
mest populära kartlagda mobila aktiviteter i studien. 

 
Figur 8 - Mest populära mobila friluftsaktiviteter (i procent). 

Som ses i Figur 8 ovan är den mest populära aktiviteten ”Promenad / gå med 
hund”. ”Vandring” och ”Löpning / Trailrun” finns som nummer två respektive tre 
på listan. Att det är just promenad som ligger först på listan stämmer bra överens 
med Naturvårdsverkets friluftslivsundersökning från 2018 samt andra 
friluftslivsstudier inom forskningen. De flesta av aktiviteterna på listan kan 
betecknas som enklare friluftslivsaktiviteter, vilket ger mening under en tid 
präglad av pandemin, där det finns ett ökat behov av lätt kunna ta sig ut en kort 
sväng för att få frisk luft och/eller för att motionera. Den aktivitet som kanske är 
mest intressant på listan är vandring, som verkar ha fått en stor utveckling under 
coronapandemin. Denna trend stämmer överens med ett generellt ökat intresse för 
vandringsaktivitet i takt med (eller kanske som ett resultat av) Västra 
Götalandsregionens ökade fokus på att utveckla både gamla och nya leder. 
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3.2.2 Platsspecifika aktiviteter 
I kategorin platsspecifika aktiviteter förstås här aktiviteter kopplade till, eller på 
något sätt avhängiga av, en specifik plats. Klassiska platsspecifika aktiviteter 
inkluderar bland annat picknic, sol och bad, plocka bär men även möjligheten att 
vistas i fritidshus eller på sin båt i hamnen. Figur 9 nedan visar en lista över de sju 
mest populära kartlagda platsspecifika aktiviteter i studien. 

 
Figur 9 - Mest populära platsspecifika friluftsaktiviteter (i procent). 

Som ses i figuren ovan är framförallt ”Sol och bad”, ”Picknic / grilla / fika” 
och ”Plocka bär eller svamp” populära platsspecifika aktiviteter, vilket kan 
förklaras genom att säsongen för dessa aktiviteter var just under perioden för 
studien. De andra kategorierna som finns med i listan är mer helårsbaserade 
aktiviteter. Listan följer i övrigt, precis som för de mobila aktiviteterna, 
Naturvårdsverkets friluftslivsundersökning från 2018. Mer regionalt kan man 
säga att sol och bad inte är överraskande eftersom kusten är ett populärt friluftsmål 
för folk i regionen, vilket också 2019-studien visade på. Därutöver är det värt att 
notera att mer sociala aktiviteter, så som picknic och vistelse i fritidshus, finns med 
på listan. Båda aktiviteterna är populära frilufts- eller fritidsaktiviteter i regionen, 
men kan möjlighetvis indikera att de har fått en större roll under 
coronautvecklingen som accepterade sätt att umgås socialt utanför hemmet. Det 
är också värt att notera att träning utomhus finns med på listan, även detta är 
sannolikt kopplat till ett generellt ökat fokus på träning och fysisk hälsa under 
pandemin samt att fler gym och föreningar har dragit ner på aktiviteter eller flyttat 
träningen utomhus. 
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3.2.3 Följdfrågor för kartlagda aktiviteter 
I studiens Del 1 efterföljdes varje kartlagt aktivitet av ett antal frågor i syfte att få 
en djupare insikt i samt förståelse av kontexten bakom varje aktivitet. Nedan visas 
svaren för mobila aktiviteter och platsspecifika aktiviteter.  
 
Hur ofta utövas aktiviteten under pandemin? 
Förstå fråga var hur ofta deltagaren utöver aktiviteten just under pandemin och 
ställdes för att veta mer om frekvensen av aktivitet. Figur 10 och 11 visar svaren. 

 
Figur 10 - Hur ofta mobila aktiviteter utövas under pandemin. 

 
Figur 11 - Hur ofta platsspecifika aktiviteter utövas under pandemin. 

För mobila aktiviteter svarar ungefär en tredjedel att de utövar aktiviteten ofta 
(mer än 2 gånger i veckan eller 1-2 gånger i veckan). För platsspecifika aktiviteter 
är det bara en femtedel som svarar samma. En förklaring på skillnaden kan vara 
att särskilt aktiva personer som använder distans som en del av deras träning 
kommer ut oftare eller mer kontinuerligt, speciellt under pandemin, jämfört med 
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mer platsspecifika aktiviteter, som görs mer oregelbundet. Fortsättningsvis svarar 
ungefär hälften att de utövar mobila aktiviteter mindre ofta, antingen 1-3 gånger i 
månaden eller mer sällan. För platsspecifika aktiviteter är det lite mer än häften 
som svarar detta. Slutligen svarar en femtedel i varje kategori att det är första 
gången de gör aktiviteten just på den plats de markerat i kartläggningen. Denna 
fråga var intressant att få med utifrån en delad hypotes om att a) när många fler 
vistas i naturen resulterar det i att speciellt mer rutinerade friluftslivsmänniskor 
söker nya områden för aktivitet, och att b) nya friluftsutövare som har hittat ut i 
naturen under pandemin oftare kommer till områden som de aldrig tidigare har 
besökt. Resultatet bekräftar denna hypotes. 

Utövades aktiviteten på samma plats innan pandemin? 
Som en följdfråga till hypotesen och ytterligare en bekräftelse av den ställdes också 
en fråga om man utövade den markerade aktiviteten på samma plats innan 
pandemin. 

 
Figur 13 - Platsspecifika aktiviteter. 
 

Som det ses i Figur 12 och 13 finns det inga stora skillnader mellan mobila 
aktiviteter och platsspecifika aktiviteter. Det mest intressanta att konstatera är att 
ca en tredjedel i varje kategori svarar att de inte gjorde aktiviteten på samma ställe 
eller plats innan pandemin, vilket igen indikerar att folk i regionen generellt söker 
upp nya områden att utöva friluftsliv och vistas i naturen. I sig innebär detta ett 
ökat fokus på vilka dessa nya områden är, eftersom det innebär större spridning 
på folk i naturen, som kan kräva nya planerings- och förvaltningsinsatser. 
 
När på dygnet är man ute? 
Frågan ställdes för att få insikt i mer temporära aspekter gällande utövandet av 
aktiviteterna. När på dygnet folk är aktiva är viktigt information för att veta om 
vissa tider används framför andra under pandemin. En hypotes i detta avseende 
var att folk vistas mer jämnt under dygnet under pandemin för att undvika stora 
grupper av andra aktiva friluftslivsutövare. 
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Figur 14 - När på dygnet man är ute (mobila friluftsaktiviteter). 

 

 
Figur 15 - När på dygnet man är ute (platsspecifika friluftsaktiviteter). 

 
Figur 14 och 15 visar inga stora skillnader mellan kategorierna. Nästan hälften i 
varje kategori är aktiva på olika tider av dygnet, vilket kan tyda på att folk 
anpassar sig efter situationen, och därmed bekräftar hypotesen. Samtidig kan man 
också se att särskilt eftermiddags- och kvällstider är populära tider på dygnet att 
utöva friluftsaktiviteter, vilket kan indikera att vissa följer sina vanliga 
friluftsrutiner vilket skulle kunna tala mot hypotesen. Man kan också tolka det 
som att förmiddags- och kvällstiderna med samlat 28% respektive 26% framförallt 
handlar om motionsbaserad aktivitet innan och efter jobbet, vilket kan indikera att 
vissa anpassar sig till ordinarie arbetstid framför annat. 
 
Motiv för att utöva friluftsaktiviteter?    
Deltagarna frågades också om motiv för att utöva friluftslivsaktiviteter. Detta 
gjordes för att bättre förstå anledningen till att folk väljer att vistas utomhus, 
speciellt under en period med självisolering och därför större behov att komma 
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bort från hemmet. Tvärtom kan isoleringen också minska motivationen att ta sig 
ut överhuvudtaget. Figur 16 och 17 visar svaren för mobila respektive 
platsspecifika friluftsaktiviteter. 

 
Figur 16 - Motiv för att utöva mobila friluftsaktiviteter (i procent). 

 

 
Figur 17 - Motiv för att utöva platsspecifika friluftsaktiviteter (i procent). 

Möjligheten att uppleva natur och avkoppling ligger båda i toppen av båda 
figurerna över motiv, vilket stämmer överens med resultat från nationella 
friluftsundersökningar som har undersökt motiv för att utöva friluftsliv. Däremot 
är motion placerat högre när det gäller mobila friluftsaktiviteter jämfört med 
platsspecifika friluftsaktiviteter, vilket kan förklaras med att mobila aktiviteter 
inkluderar populära motionsformer som exempelvis löpning och cykling. För 
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platsspecifika friluftsaktiviteter är det intressant att socialt umgänge är placerat 
högre jämfört med mobila friluftsaktiviteter, vilket kan förklaras med att 
platsspecifika friluftsaktiviteter ofta innebär att man gör aktiviteter tillsammans 
med någon, exempelvis en picknic eller att vistas i fritidshus med familj eller 
vänner.  

De två svarsalternativ som var särskilt intressanta utifrån ett 
coronaperspektiv, ”Frisk luft” och ”Komma bort från hemmet”, har fått olika 
respons. ”Frisk luft” är placerat högt i båda kategorierna medan ”Komma bort från 
hemmet” är placerat lite lägre på listan. Att de ändå finns med är intressant, 
eftersom båda indikerar ett behov att bryta isoleringen hemma och en möjlighet 
att komma ut i naturen. I kategorin platsspecifika friluftsaktiviteter, där ”Komma 
bort från hemmet” är placerat högst i de två figurerna, bekräftar kombinationen 
av motiven ”Socialt umgänge” och ”Komma bort från hemmet” naturen som ett 
viktigt socialt rum. Det är här man umgås med varandra, i den friska luften och 
där det finns möjlighet att hålla avstånd till varandra. 
 
Andra motiv för att utöva friluftsaktiviteter? 
Utöver de valbara möjligheterna frågades deltagarna också om de hade andra 
motiv för att utöva de kartlagda friluftsaktiviteterna under pandemin. Många 
nämner här ändringar som pandemin har medfört. Flera skriver exempelvis att de 
helt enkelt har varit tvungna att ändra på hur de vanligtvis utövar friluftsliv, vilket 
blir ett motiv i sig. Andra skriver också att det är ett motiv att göra anpassade 
aktiviteter för att undvika att träffa andra. I en lite mer positiv anda är det också 
några som nämner möjligheten att göra annorlunda saker som de inte har gjort 
innan, eller kanske inte så ofta, som ett viktigt motiv. Exempelvis att göra en 
pilgrimsvandring eller hitta nya platser för aktiviteter. 

En lista med ett urval av vad deltagarna angav som andra motiv för deras 
kartlagda mobila och platsspecifika friluftsaktiviteter finns i Bilaga B. 
 
Vem är man med? 
Sista frågan var att ange vem man var tillsammans med under aktiviteterna. Dels 
för att kunna se mer sociala aspekter kring utövandet av aktiviteterna, men också 
för att se om den nationella rekommendationen om social distansering har 
påverkat deltagarnas friluftsvanor. 
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Figur 18 - Vem man med för mobila friluftsaktiviteter. 

 

 
Figur 19 - Vem man är med för platsspecifika aktiviteter. 

 
Figur 18 och 19 visar vissa skillnader mellan mobila och platsspecifika 
friluftsaktiviteter. Framförallt är det markant färre som umgås med familj och 
många fler som gör aktiviteter ensamt när det gäller mobila friluftsaktiviteter 
jämfört med platsspecifika aktiviteter. Detta stärker tolkningen att mobila 
friluftsaktiviteter i större utsträckning handlar om motionsbaserade aktiviteter 
som man gör själv, medan det för platsspecifika aktiviteter handlar mer om sociala 
aktiviteter tillsammans med familjen och/eller partner.  

Ungefär en femtedel i båda kategorierna nämner också kompisar och/eller 
träningskompisar som särskilt viktigt, medan förenings- och 
organisationsaktiviteter inte verkar vara ett särskilt vanligt sätt att umgås med 
andra under pandemin. Sistnämnda är viktig att konstatera eftersom som fler 
friluftslivsföreningar och –organisationer har varit kraftigt påverkade när det 
gäller deras aktiviteter, som generellt har sett en stor minskning. Resultaten kan 
vara en indikation på denna utveckling. Vad gäller rekommendationen om social 
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distansering verkar det svårtolkat att utläsa att det har haft en reell påverkan på 
deltagarnas aktiviteter. En indikation skulle i så fall vara att ganska många fler än 
vanligt väljer att göra friluftsaktiviteter ensam, vilket resultaten inte visar på. Det 
är snarare tvärtom, att folk använder friluftslivet som ett sätt att umgås och 
socialisera. Mobila friluftsaktiviteter är den enda kategorin där ensam aktivitet 
sticker ut, men då mobila friluftsaktiviteter som sagt inkluderar motionsbaserat 
friluftsliv kan det förklara resultatet. 

En öppen följdfråga till frågan om vem man är med utöver de listade 
svarsalternativen inkluderar en blandning av alla svarsalternativ, grannar samt 
hund och häst. 

 

3.2.4 Intensitetkartor 
För att få en uppfattning av det rumsliga perspektivet av deltagarnas mobila och 
platsspecifika friluftsaktiviteter gjordes ett antal intensitetskartor på olika skalor. 
Dels för hela regionen, dels för vissa tätorter och populära friluftslandskap. 
Intensitetskartorna använder funktionen ’heat maps’ för att visa på flöden och 
koncentrationer av mobila och platsspecifika friluftsaktiviteter i regionen som 
markerats av deltagarna i studien. Intensitetsskalan är satt till ’Låg-Medel-Hög’ så 
att områden på kartorna med mycket aktivitet ses som en grön-blå färg medan 
områden med lite mindre aktivitet har en gul färg. Intensitetskartor för både 
mobila och platsspecifika friluftsaktiviteter i hela Västra Götalandsregionen ses 
nedan i Figur 20 och 21. 
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Figur 20 – Koncentrationer av mobila aktiviteter i Västra Götaland. 
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Figur 21 – Koncentrationer av platsspecifika aktiviteter i Västra Götaland. 
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Båda figurerna visar höga koncentrationer av aktivitet i och runt flera av regionens 
större städer. Detta är ingen överraskning, eftersom största delen av regionens 
befolkning bor i eller nära tätortsnära miljöer. Samtidig visar kartorna också att det 
finns en hög koncentration av aktivitet i just tätortsnära områden jämfört med 
områden utanför tätorterna, med några viktiga undantag. Exempelvis finns en del 
aktivitet längs kusten, från Strömstad och Kosterhavet i norr hela vägen ned till 
Kungsbackafjorden söder om Göteborg. Inåt landet finns det framförallt 
koncentrationer längs stora delar av Vänern, med koncentrationer i 
Vänersborgområdet och Mariestadområdet. Några få koncentrationer finns också 
vid sjölandskapet nära Varnhem och runt Hornborgasjön norr om Falköping samt 
mellan Borås, Herrljunga och mellan Borås och Kinna.  

Kartorna visar att utomhusmiljöer nära vatten (kustpartier och sjölandskap) 
används i stor utsträckning. Koncentrationen till vattenmiljöer kan delvis förklaras 
med att vattenmiljöer, och då framförallt Vänerns kuster och västkusten, generellt 
är attraktiva friluftslivmiljöer för befolkningen i regionen, särskilt sommartid. De 
vattennära miljöernas attraktivitet för friluftslivet skulle kunna bekräftas om en 
liknande studie görs i hela regionen under 2021 eller senare, så man kan jämföra 
resultaten över tid. Detta diskuteras också senare i rapportens diskussionsavsnitt. 

Om mobila aktiviteter jämförs med de platsspecifika så ses den största 
skillnaden längs västkusten, där det finns en koncentration av båttrafik, som går 
längs hela kusten i en nord-sydlig, syd-nordlig riktning (både segling, motorbåt 
och paddling). Båttrafiken och paddlingen i Vänern är framförallt koncentrerat 
runt Kållandsö och Fågelö/Torsö samt vid Råbäcks hamn. Därutöver finns det en 
del slingor eller längre sträckor på kartan över mobila aktiviteter vilket ofta 
indikerar vandrings- eller cykelleder, exempelvis på Orust, vid Hornborgasjön och 
Tranemo eller längs Lygnern och Säveåns dalgång. Platsspecifika aktiviteter är 
däremot ofta kopplade till tätortsnära områden, men även olika besöksmål, så som 
större och mindre kuststäder (Strömstad, Grebbestad, Marstrand, Vänersborg, 
Mariestad, m.fl.) eller kulturhistoriska punkter eller naturattraktioner, så som 
Kosterhavet, Varmhemsområdet och Hornborgasjön. Man kan tolka detta som att 
det är lokalområdet och/eller ”klassiska” regionalt kända destinationer som 
primärt används för friluftsaktivitet, också även pandemin. Fler punkter och linjer 
utan någon specifik koppling till kända besökspunkter eller naturområden finns 
också på båda kartorna. 
 

3.2.5 Lokala koncentrationer i Alingsås, Borås, Vänersborg och Tjörn-Orust  
Vid en in-zoomning på koncentrationerna av friluftsliv i de tätortsnära områdena 
samt kustområden i regionen blir bilden lite mer nyanserad. Figur 22, 23, 24 och 
25 nedan visar koncentrationer av aktiviteter i Alingsås, Borås, Vänersborg och 
Tjörn-Orust-området. 
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Figur 22 - Koncentrationer av aktivitet i Alingsåsområdet. 

 

 
Figur 23 - Koncentrationer av aktivitet i Boråsområdet. 
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Figur 24 - Koncentrationer av aktivitet i Vänersborgområdet. 

 

 
Figur 25 - Koncentrationer av aktivitet i Tjörn-Orust-området. 
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I regionens städer finns koncentrationer av aktivitet framförallt i städernas gröna 
områden samt i populära naturområden i utkanten eller närheten av staden, som 
är lätta att nå gåendes, med cykel eller bil. De representerar typiskt naturreservat 
eller liknande. Säveån vid Alingsås, sjöarna runt Borås samt Dalbobergens reservat 
är exempel på detta. Här är det primärt aktiviteter så som promenad, löpning, 
cykling, vandring (de långa sträckorna) samt sol och bad och picknic 
(punktmässiga koncentrationer) som framträder. 

 För kusten finns det primärt aktivitet längs Tjörns och Orusts nordvästliga 
delar och vid Marstrand. Speciellt aktiva områden är Hälleviksstrand och 
Skärhamn samt sjöpassagerna in till Uddevalla och Ljungskile. Samma aktiviteter 
är populära här som i de tre övriga områden, fast med mer båt- och 
paddlingsaktivitet längs kusten samt vandring på öarna (Särskilt på Orust). 

Sammanfattningsvis ger kartorna den generella bilden att 
friluftslivsaktiviteterna till största del finns i tätortsnära områden eller 
populära/kända naturområden. Detta kan delvis tolkas som att det generellt finns 
koncentrationer av aktivitet i det vi kan kalla ’närmiljön’. Alltså gröna områden 
och stråk i närheten av där folk bor. Samtidig går det inte att säga om detta beror 
på pandemin eller om det i allmänhet förhåller sig så även utan en rådande 
pandemi. Ytterligare studier krävs för att kunna belysa detta. När det gäller det 
kustnära friluftslivet så finns en jämförelse med 2019-studien senare i denna 
rapports diskussionsavsnitt. 

 

3.2.6 Lokala koncentrationer i Göteborgsområdet 
Samma tendenser som i Alingsås, Borås, Vänersborg och Tjörn-Orust-området ser 
man också, och kanske ännu tydligare, vid in-zoomning på Göteborgsområdet. 
Där finns den absolut största koncentrationen av både mobila och platsspecifika 
aktiviteter i regionen. 
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Figur 26 - Koncentrationer av mobila aktiviteter i Göteborgsområdet. 

 

 
Figur 27 - Koncentrationer av platsspecifika aktiviteter i Göteborgsområdet. 
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Det som framförallt framträder i figur 26 och 27 är att det finns stora 
koncentrationer av aktivitet i Göteborgs populära stadsparker och centrala gröna 
områden som Slottsskogen, Botaniska Trädgården och Änggårdsbergen. Kanske 
än mer intressant är att det finns en del koncentrationer i populära friluftsområden 
nära andra större tätorter. Svarte Mosse-området norr om Kungälv framträder som 
ett populärt område för Kungälvs invånare, precis som Agntjärn vid Landvetter 
är för Landvetters invånare. I Göteborg ses också koncentrationer i gröna områden 
beläget i utkanten av, men ändå nära, staden såsom Vättlefjäll, Skatås, Delsjön, 
Rådasjön, Stensjön, Stora Kåsjön, Sisjön, Stora Amundön och Särö. Alla dessa är 
populära områden för promenad, sol och bad, picknic och vandring. En särskilt 
intressant observation är Säveåns dalgång nordöst om staden, där man ser 
koncentrationer av både mobila och platsspecifika aktiviteter hela vägen från 
Partille till Alingsås. 

Bilden bekräftar områdenas popularitet för friluftsliv under pandemin och 
därmed också bilden av att det framförallt är tätortsnära naturområden i regionen 
som används. Hypotesen om att folk använder närområdet, alltså områden i 
omedelbart närhet till där man bor, är däremot svårare att få intryck av. Dels 
eftersom det inte går att zooma in på en detaljnivå i intensitetskartan där detta kan 
ses och dels för at vi vet för lite var folk bor. Samtidig sammanfaller 
koncentrationen av aktiviteter med koncentrationen av befolkning, vilket skulle 
kunna vara en indikation på att många använder närområdet, speciellt runt 
centrala delar av de större städerna i regionen. 

Man kan också konstatera är att det finns koncentrationer i många områden 
som kan klassificeras som typiska, nära friluftsmiljöer. Det gäller exempelvis hela 
Torslandaområdet och både norra och södra skärgården, Hisingsparken, Kvibergs 
naturområden, Askimsbadet, Näset och Saltholmen/Långedrag. Därutöver täcker 
den blå-gröna färgen stora delar av staden samtidig med att det finns väldig få vita 
fläckar, vilket indikerar att hela staden används för både mobila och platsspecifika 
friluftsaktiviteter. En framtida studie skulle kunna bekräfta om detta mönster hör 
samman med pandemin eller om det ser ut som det gör här även under en 
pandemifri tid. En sådan studie kanske även kan påvisa om pandemin faktisk har 
lett till fler besökare i samtliga områden, vilket inte går att konkludera enbart på 
bakgrund av kartanalyserna, som ger en ögonblicksbild. 

 

3.2.7 Klusterkartor för olika platsspecifika aktiviteter i Göteborgsområdet 
Förutom intensiteten av aktivitet i olika geografiska områden är det också möjligt 
att se var olika typer av aktiviteter är lokaliserade. Som ett exempel på detta visar 
figur 28 nedan på koncentrationer av de platsspecifika kategorierna ’Sol och 
bad’, ’Picknic / Grilla / Fika’ samt ’Träning utomhus’. ’Sol och bad’, ’Picknic / Grilla 
/ Fika’ är de två mest populära platsspecifika aktiviteter i studien 
medan ’Utomhusträning’ är intressant ur ett coronaperspektiv, med tanke på 
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möjliga ändrade eller anpassade motionsvanor. Göteborgsområdet valdes för att 
klustren framgår tydligast här. 

 
Figur 28 – Koncentrationer av olika platsspecifika aktiviteter i Göteborgsområdet. 

Figuren visar att de flesta aktiviteter finns i eller nära populära naturområden i 
Göteborg, exempelvis Slottsskogen-Änggårdsbergen, Delsjö-Rådasjö-området 
samt Askimsviken-Stora Amundön. Träningsområden inkluderar Skatås, 
Hisingsparken, Slottsskogen och Landvetterområdet. En del mindre platser för sol 
och bad finns också markerade. Primärt längs kusten (norra och södra skärgården) 
samt vid flera av sjöarna öster om Göteborg. 

Det är svårt att bedöma om pandemin har påverkat lokaliteten av olika 
aktiviteter eller om en specifik aktivitet har ökat i ett område. För att kunna 
konkludera behövs en jämförande studie som genomförs efter pandemin. Det som 
däremot är möjligt att konstatera är att de populära naturområdena i och nära 
Göteborg fortfarande har använts under pandemin, och i vissa fall möjligtvis har 
tagit emot fler besökare än vanligt, om man kombinerar de rumsliga resultat med 
enkätdelens svar (mer om detta i sektion 3.3). 

Utöver de valda aktiviteter som visats här är det möjligt att göra analyser på 
andra platsspecifika aktiviteter samt varje mobil aktivitet allt efter lokala intressen 
och behov. Inom tidsramen för denna studie har detta inte gjorts, men 
datamaterialet finns tillgängligt om lokala aktörer är intresserade av resultat för 
deras specifika områden. 
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3.2.8 Koncentrationer av aktivitet i skyddade områden 
I Västra Götaland finns det fler än 2000 skyddade områden, exempelvis 
nationalparker, naturreservat, Natura-2000 områden, biotopskydd och djur- och 
växtskyddsområden med mera. Det är intressant att titta närmare på dessa 
områden då både medier och förvaltare under året har rapporterat om att fler är 
ute i naturen, särskilt i många av regionens skyddade områden. För att se närmare 
på koncentrationer av friluftsaktivitet under pandemin i skyddade områden har 
vi därför gjort Figur 29 och 30 nedan. Vi har valt att enbart fokusera på 
naturreservat. Dels för att naturreservat oftast täcker andra skyddskategorier och 
dels för att naturreservat är den mest kända/populära skyddskategorin i regionen. 
Vi har dessutom valt att zooma in på Göteborgsområdet, som representerar en mer 
urban områdeskontext, och Kinnekulle-Varnhem/Skövde-området, som 
representerar en mer rural områdeskontext. 

 
Figur 29 – Aktivitet i skyddade områden i Göteborgsområdet. 
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Figur 30 – Aktivitet i skyddade nära Kinnekulle samt Varnhem/Skövde 

 
Båda figurerna visar en viss överlapp mellan naturreservat och friluftsaktiviteter i 
Göteborgsområdet samt nära Kinnekulle-Varnhem/Skövde-området. I 
Göteborgsområdet ses framförallt stora koncentrationer i centrala eller stadsnära 
naturreservat, så som Änggårdsbergen, Safjället, Rådasjöområdet och 
Delsjöområdet.  

Det finns också en del aktivitet i andra reservat utanför Göteborg, närmare 
regionens andra tätorter, såsom Vättlefjäll och Fontins/Mariebergs reservat vid 
Kungälv, Bokedalens, Säveåns och Gallhålan reservat väster om Göteborg samt 
Sandsjöbacka (med Sisjön-området), Stora Amundön och Särö Västerskog söder 
om Göteborg. En del av de marina reservatområden längs kusten visar också på 
en del aktivitet, framförallt båt- och paddlingsaktivitet. I Kinnekulleområdet är det 
framförallt Kinnekulles många små naturreservat som används, med en liten 
tendens till att reservaten nära Hällekis och Råbäcks naturskogar används mer 
jämfört med andra i närheten. Varans naturreservat på andra sidan Hällekis 
används också en del. I Varnhem/Skövde-området är det framförallt reservaten 
runt sjön Lången norr om Varnhem/Skövde samt sjölandskapet norr om Varnhem 
till exempel Höjentorp-Drottningskullens, Trops och Jättadalens reservat. Flera 
andra stora naturreservat i Varnhem/Skövde-området används i mindre grad. 

Aktiviteterna som utövas i reservaten i både Göteborgsområdet och 
Kinnekulle-Varnhem/Skövde-området följer ungefär topp-7 listorna på mobila och 
platsspecifika aktiviteter, med undantag för båtliv och paddling, som primärt 
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finns i Göteborgsområdet. De vanligast markerade aktiviteterna är promenad, 
vandring, cykling (mobila aktiviteter) samt sol och bad, och picknic (platsspecifika 
aktiviteter). 

Det är återigen svårt att bedöma om det är fler människor i området under 
pandemin eftersom studien bara ger en ögonblicksbild. Däremot kan det bekräftas 
att flera av regionens skyddade områden har upplevt en viss popularitet under 
perioden och lockat ut en del i naturen. För vissa områden ganska många.  

Detta är en positiv utveckling med tanke på områdenas syfte att visa på fina 
naturkvalitéer och erbjuda goda förutsättningar för ett aktivt friluftsliv. Därtill 
skapar det också uppmärksamhet kring naturen och områdenas skyddande 
funktion. Baksidan däremot är att populariteten och den potentiella ökningen av 
folk i områdena också är en utmaning för områdena, eftersom fler besök och mer 
aktivitet resulterar i ett högre tryck på naturen och miljön. Det kan i värsta fall kan 
motverka områdenas skyddsfunktion. Det finns indikationer på att det har varit 
en del problem, inte bara med ett högre tryck på naturen, men också problem så 
som nedskräpning, olaglig eldning samt avföring i skyddade områden såväl som 
andra populära naturområden i regionen (mer om detta senare i rapporten). Detta 
innebär också större utmaningar för förvaltningen av områdena, som inte bara ska 
kunna ta emot potentiellt fler, men i vissa fall kan behöva särskilda skötselåtgärder 
för att ta vara på områdenas natur- och friluftskvalitéer. Mer fokus på systematisk 
besöksuppföljning kan behövas för att kunna följa med i utvecklingen och ha 
beredskap för förändring. 
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3.3 Enkätdelen (Del 2) 

Detta avsnitt redovisar studiens Del 2, som innefattade en vanlig enkät som 
deltagarna fyllde i efter dem hade avslutat kartläggningsdelen. Enkäten bestod av 
totalt 13 frågor med fokus på deltagarnas mer generella friluftslivsvanor och hur 
de eventuellt har påverkats av pandemin. Frågorna gås genom nedan. 
 
Fråga 1. Hur beskriver deltagarna sig själva? 
För att få intryck av i vilken grad deltagarna är aktiva friluftsmänniskor började 
enkäten med en fråga med fokus på hur ofta de vistas i naturen. 

 
Figur 31 - Hur deltagarna beskriver sig själva. 

Figur 31 visar tydligt att de flesta, nästan två-tredjedelar, ofta vistas i naturen och 
alltså är mer rutinerade friluftsutövare. Bara totalt 6% svarade att de är helt eller 
delvist nya, eller vistas mer sällan, i naturen. Det är ganska få med tanke på en 
växande hypotes om att det har blivit många fler helt nya friluftsintresserade 
under pandemin. Ungefär en tredjedel svarar att de vistas i naturen då och då. 
Bilden stämmer överens med spridningsstrategin, som bland annat inkluderade 
spridning bland regionens friluftsföreningar- och organisationer och därmed 
också mer aktiva friluftsutövare. Aktiva, rutinerade frilufsutövare är därför i högre 
grad representerade i studiens resultat jämfört med mindre aktiva friluftsutövare. 
Samtidig kan man argumentera att just rutinerade frilufsutövare möjligtvis bäst 
kan svara på förändringar i friluftsvanor på grund av coronautvecklingen. Det 
finns i övrigt en tendens till att de som är rutinerade friluftsfolk finns i de äldre 
åldersgrupperna. 
 
Fråga 2 och 3. Hur ofta var/är man ute i naturen innan och under pandemin? 
En intressant fråga är om det finns förändringar i frekvensen av 
friluftslivsaktiviteter och besök i naturen innan och under pandemin för att 
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därmed kunna peka på om man blivit mer aktiv i naturen under pandemin jämfört 
med tiden innan. Figur 32 och 33 nedan visar hur ofta deltagarna är ute i naturen 
innan respektive under pandemin. 

 
Figur 32 - Hur ofta man var ute innan pandemin. 

 

 
Figur 33 - Hur ofta man är ute under pandemin. 

Figur 32 visar att största delen av alla deltagare, nästan tre-fjärdedelar, var ute i 
naturen ganska ofta innan pandemin, vanligast mer än 2 eller 1-2 gånger i veckan. 
Den sista fjärdedelen svarar att de är ute i mindre grad, 1-3 gånger i veckan, mer 
sällan eller aldrig. Figur 33 visar på viktiga förändringar i detta mönster under 
pandemin. Framförallt är det nästan 60% som nu svarar att de är ute mer än 2 
gånger i veckan medan det fortsatt är många som är ute 1-2 gånger i veckan under 
pandemin. Bara totalt 16% svarar att de är ute i mindre grad under pandemin. Det 
två figurerna visar därmed en tydlig tendens till att frekvensen av besök i naturen 
har ökat under pandemin jämfört med tiden innan. Figur 34 och 35 nedan visar att 
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det dessutom har skett ändringar i varje åldersgrupp, fast i några grupper mer än 
andra.  

 
Figur 34 - Hur ofta man är ute innan pandemin i olika åldersgrupper (i antal svar). 

  

 
Figur 35 - Hur ofta man är ute under pandemin i olika åldersgrupper (i antal svar). 

 
Samlat visar figurerna att det speciellt är åldersgrupperna mellan 26 – 65 år som 
visar den kraftigaste ökningen i frekvens, medan de yngsta och äldsta 
åldersgrupperna visar mindre ändringar. Att det just är i mellangrupperna som 
ökningen i frekvens ses kan möjligtvis förklaras med att de generellt är de mest 
aktiva friluftsutövarna och dessutom har arbete och familj, vilket skulle kunna 
innebära ett ökat behov att komma ut i naturen. För den yngsta åldersgruppen 
handlar den låga frekvensen kanske mer om att de generellt sett inte är, och aldrig 
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har varit, en lika natursökande åldersgrupp som de åldersgrupper som följer efter. 
Medan det för de äldsta åldersgrupperna sannolikt mer handlar om att de på 
grund av sin ålder är riskgrupper under pandemin och därför inte vistas ute lika 
mycket som de yngre åldersgrupperna och att tillgången till naturen är mer 
komplicerad för dem. 
 
Fråga 4. Vilka naturområden besöks framförallt under pandemin? 
Förutom frekvensen av friluftslivsaktiviteter och besök i naturen var det också 
intressant att veta vilka naturområden som är primära mål för deltagarnas 
aktiviteter. Pandemin innebar under en period begränsningar för hur långt man 
rekommenderades åka från sin hemkommun och region, vilket därför också satte 
begränsningar för hur långt bort det var möjligt att ta sig för att besöka 
naturområden för friluftsliv. En hypotes här var att den rumsliga begränsningen 
resulterade i att områden närmare bostaden blev mål för besök och aktiviteter i 
naturen framför områden och friluftsliv längre bort. 

 
Figur 36 - Naturområden som primärt besöks (i procent). 

Figur 36 visar tydligt att naturområden i närområdet där man bor är primära mål 
för besök och friluftsaktivitet. Detta inkluderar blå-gröna stråk och kilar i urbana 
områden samt små stigar och leder nära hemmet i mer rurala områden. Också 
områden som ligger på kortare avstånd till där man bor, upp till en timmes restid, 
används särskilt mycket. Restid ska i detta sammanhang förstås som restid utifrån 
valt transportmedel, vilket innebär kortare avstånd om man väljer att gå till fots 
eller på cykel jämfört med bil eller offentlig transport.  

Naturområden i denna kategori inkluderar naturområden som kräver en 
kortare resa, exempelvis naturreservat eller utflyktsmål på kort avstånd från men 
inte i närområdet där man bor. Väldigt få svarar att de besöker parker, trädgårdar 

14,9%

15,1%

39,0%

47,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Naturområden långt från där jag bor
(Mer än 1 timmas restid)

Parker, trädgårdar och kolonier runt där
jag bor

Naturområden nära där jag bor (30 min
upp till 1 timmas restid)

De som finns i mitt omedelbara
närområde



  

43 

och kolonier, men det kan vara lite missvisande, eftersom fler kunde ha förväxlat 
parker med naturområden i närområdet. Det är därför mer realistiskt att låta 
parker ingå i den första kategori medan besök i trädgårdar och kolonier 
representerar en liten, egen kategori.  

Resor till naturområden som kräver mer än en timmes restid är den minsta 
kategorin. Detta stämmer bra överens med de resebegränsningar som kom under 
våren och som innebar en reell minskning i antalet längre resor till naturområden 
i andra delar av regionen (eller i andra regioner överhuvudtaget). Figur 23 nedan 
ger en mer detaljerat bild av vilka åldersgrupper som primärt använder vilka 
områden. 

 

 
Figur 37 - Naturområden som primärt besöks i olika åldersgrupper. 

Figur 37 visar att alla åldersgrupper framförallt använder naturområden som är 
nära där deltagarna bor, med en liten tendens till att de två äldre åldersgrupperna 
föredrar närområdet. Samtidig finns det också en tendens till att de två yngre 
åldersgrupperna (16 - 40 år) använder parker, trädgårdar och kolonier i större 
utsträckning än de äldsta åldersgrupperna (41 och äldre). För den yngsta 
åldersgruppen (16 – 25 år) används parker, trädgårdar och kolonier till och med 
lika mycket som naturområden i närområdet nära där de bor. Vad detta kan bero 
på är svårt att säga, men en gissning kan vara att parker, trädgårdar och kolonier 
är särskilt populära i den yngsta åldersgruppen, som kanske inte har möjlighet att 
åka längre bort i lika stor utsträckning som äldre åldersgrupper (pga. exempelvis 
kostnad, transportmedel). För alla åldersgrupper gäller det att väldigt få väljer att 
använda områden som ligger långt bort. 
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Fråga 5. Hur tar du dig främst till områden du besöker? 
En fråga som var kopplad till val av naturområde att besöka var valet av 
transportmedel till områdena. Pandemin påverkade framförallt den kollektiva 
trafiken genom att myndigheterna rekommenderade befolkningen att inte åka 
kollektivt redan tidigt på våren, en rekommendation som fortsatte under studiens 
gång. En hypotes vad gäller transportmedel var därför en minskning av resande 
med kollektivtrafik, medan resande i egen privat bil och mer mjuka 
transportformer ökade. 

 
Figur 38 – Sätt man primärt tar sig fram till naturområden (i procent). 

Figur 38 visar att framförallt mjukare sätt att ta sig fram till naturområden, som att 
gå, cykla eller springa, är dominerande. Samtidig ligger transport i egen privat bil 
högt på listan medan kollektivtrafik på land och vatten ligger ganska lågt. 
Resultaten bekräftar därmed hypotesen och stämmer i övrigt med att många väljer 
närområdets naturområden som mål för friluftsaktivitet. Det vill säga, områden 
på kort avstånd från hemmet, dit man snabbt kan gå, springa eller cykla. Utöver 
detta är det också värt att lyfta att en del använder privat båt och kajak/SUP som 
transportmedel, vilket kan peka på att även dessa har fått en ny, mer praktisk 
funktion under pandemin, speciellt längs kusten och ute i skärgården. Under 
kategorien ”Annat” nämns också elmoped, häst, kanot och motorcykel samt 
samåkning, vilket är intressant med tanke på rekommendationen om social 
distansering. 

Fördelningen i olika åldersgrupper visar också på intressanta resultat när det 
gäller val av transportmedel till och från naturområden. Vänligen observera att 
bara de viktigaste transportmedlen ingår i Figur 39. 
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Figur 39 - Val av transportmedel bland olika åldersgrupper. 

Det som framgår tydligt är att de flesta i alla åldersgrupper antingen går till eller 
tar bilen till naturområden. Dessutom är alla transportmedlen mer jämnt fördelade 
i den yngsta åldersgruppen (16 – 25 år), där många använder kollektiva 
transportmedel, både på land och till vatten. Val av kollektiva transportmedel 
bland de äldsta åldersgrupperna (41 och äldre) har däremot minskat kraftigt, 
vilket kan kopplas till uppfattningen om en ökad smittorisk i kollektivtrafiken 
under pandemin. Istället föredrar de äldre åldersgrupperna att gå eller att ta bilen 
till naturen jämfört med de yngsta åldersgrupperna. Värt att notera är också att 
antalet som väljer att springa (motionera) till naturen minskar ju äldre man är, 
vilket kan kopplas till ålder och motionsvanor samt möjligheten att ta sig ut. 
Dessutom är det tydligt att möjligheten att åka egen båt ökar ju äldre man är. 
 
Fråga 6. Har dina friluftsvanor ändrats på grund av pandemin? 
En ganska enkel men central fråga i studien var att ta reda på om deltagarna 
upplevde att deras friluftsvanor har ändrats på grund av pandemin. Med 
ändringar menas framförallt ändringar i frekvens av aktivitet men även ändringar 
i själva aktiviteten. Figur 40 visar på deltagarnas svar. 
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Figur 40 - Om friluftsvanorna har ändrats. 

Figuren visar att nästan hälften av de svarande menar att deras friluftsvanor har 
ändrats, medan 3% skriver att de inte vet. Ungefär hälften av alla är ganska många, 
speciellt med tanke på att många av deltagarna sannolikt är mer rutinerade 
friluftsmänniskor, som kanske inte vanligtvis låter sig påverkas av externa 
förändringar och påverkan. Pandemin verkar däremot vara såpass allvarlig att den 
har medfört ändringar i mångas friluftsvanor. Anpassning till situationen verkar 
därför som den vanligaste reaktionen. 

Bilden blir lite mer nyanserad om man ser mer specifikt till vilka åldersgrupper 
som har ändrat sina friluftsvanor. Figur 41 visar svaren fördelat på ålder. 
 

 
Figur 41 - Ändringar i friluftsvanor i olika åldersgrupper (i antal svar). 

Figuren visar att det framförallt är deltagare i åldersgruppen 26 – 40 år som har 
ändrat sina friluftsvanor, även om en del i samma grupp också svarar att de inte 
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har ändrat sina vanor. Det finns inget konkret svar på varför så många har ändrat 
vanor i just denna åldersgrupp, men en gissning kan återigen vara att det hänger 
ihop med ett ökat behov av att komma ut i naturen på grund av arbete och familj, 
eller möjligvist nya motionsvanor. 

I de äldre åldersgrupperna (41 år och äldre) är det ungefär lika många som har 
ändrat som inte har ändrat på sina vanor, med en liten större andel som inte har 
ändrat på vanorna. Detta kan möjligtvis kopplas till att de äldre åldersgrupperna 
är mer rutinerade friluftsutövare och därför redan har friluftslivsrutiner som inte 
kräver lika stor anpassning till pandemin. Ändå är det ganska många i de äldre 
åldersgrupperna som har ändrat sina vanor. För den yngsta åldersgruppen (16 – 
25 år) ses en liten större andel som har ändrat på sina friluftsvanor. 
 
Fråga 7. På vilka sätt har vanorna ändrats? 
En naturlig följdfråga var att fråga på vilka sätt vanorna har ändrats för att förstå 
exakt vad som har ändrats. Frågan var framförallt riktat de som svarade ”Ja” på 
frågan innan. 
 

 
Figur 42 – Olika sätt friluftsvanorna har ändrats (i procent). 

Figur 42 visar att deltagarna framförallt vistas i naturen oftare jämfört med tidigare, 
vilket matchar svaren i Fråga 2 och 3, som visade en ökning av frekvens i naturen 
under pandemin jämfört med innan. En intressant förändring är också att många 
väljer att söka upp nya områden och själva anser det som en viktig ändring. En 
enkel förklaring på detta kan vara att man helt enkelt använder mer tid i naturen 
och därmed också har mer tid att upptäcka nya områden. En annan mer komplex 
förklaring är att fler rutinerade friluftsutövare söker nya platser för att få mer lugn 
och ro till att utöva sina aktiviteter. Många svarar också att de umgås oftare med 
familj och vänner i naturen nu jämfört med tidigare. Detta indikerar igen att 
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naturen har fått en utökad roll som socialt rum med gott om plats och frisk luft 
som ger goda förutsättningar för att träffas och umgås på ett säkrare sätt jämfört 
med hemma. Kombinationen av att vara i naturen och socialisera verkar med 
andra ord ha fått större betydelse under pandemin. Sedan är det också värt att 
notera att en del svarar att de också är ute längre tid jämfört med tidigare. Om 
detta beror på att man har bättre möjligheter eller ett större behov av att vara i 
naturen under längre tid är svårt att säga, men det understryker att naturen har 
fått en alltmer viktig roll under pandemin. 

Deltagarna hade också möjlighet att ange andra sätt som deras friluftsvanor har 
ändrats i kategorin ”Annat”. De samlade svaren finns med i sin helhet i Bilaga C. 
Mer övergripande kan man säga att folk pekar på förändringar i daglig transport 
(kollektivtrafik byts ut mot bil eller cykel), motionsvanor (mer utomhusträning), 
semestervanor (man kan/vill inte åka till andra länger/regioner) och val av 
områden (man undviker platser med risk för stora folksamlingar). Flera lyfter 
också förändringar på ett positivt sätt, som att de kunnat komma ut i naturen 
oftare, upptäckt nya aktiviteter och gör saker de annars inte hade haft tid eller 
möjlighet för, exempelvis längre vandringar. Generellt pekar svaren på att man 
anpassar sig till de villkoren som gäller under pandemin, vilket till stor del handlar 
om att uppfylla kortsiktiga, individuella friluftsbehov. 

Fler detaljer går att utläsa om frågan kopplas till åldersgrupperna. 

 
Figur 43 - Vilka friluftsvanor som har ändrats i olika åldersgrupper. 

Figur 43 visar att alla åldersgrupper vistas ute i naturen oftare, med en tendens till 
att denna ändring syns mer i mellangrupperna (26 – 65 år) än de två övriga 
åldersgrupper. Alla åldersgrupper nämner också att de söker upp nya områden 
och umgås mer med familj och vänner. Det finns en tendens till att en större andel 
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i de äldsta åldersgrupperna söker upp nya områden, medan en större andel i de 
yngre åldersgrupperna umgås mer med familj och vänner i naturen. Man kan igen 
tolka detta som att det för de äldre, mer rutinerade friluftsutövarna har blivit 
viktigt att söka upp nya områden när trycket ökat på de områden de vanligtvis 
besöker. För de yngre friluftsutövarna handlar det däremot mer om att använda 
naturen som ett socialt rum där de kan träffa andra. Värt att notera är också att alla 
åldersgrupper svarar att de är ute under längre tid. 

Fråga 8. Varför har vanorna ändrats? 
Ytterligare en följdfråga när det gäller förändringar i friluftsvanor bland 
deltagarna handlade om varför de ändrat sina vanor. Frågan i figur 44 ställdes för 
att bättre förstå motiven till förändringarna med pandemin som en mer 
övergripande påverkansfaktor. 

 
Figur 44 – Motiv till förändringar i friluftsvanorna (i procent). 

För många deltagare är ett viktigt motiv att naturen och möjligheten att utöva 
friluftsliv har blivit ett sätt att återhämta sig och få energi. Svaren matchar svaren 
på frågan om motiv för kartlagda aktiviteter tidigare i rapporten, där avkoppling 
och frisk luft listades som viktiga motiv. Naturen som en plats att återhämta sig 
och få energi stämmer också bra överens med resultat från tidigare 
friluftsundersökningar i Sverige, där återhämtning och avkoppling framgår som 
genomgående motiv. Om motivet särskilt beror på pandemin är däremot svårt att 
säga. Men att svaren finns med understryker ändå naturens och friluftslivets 
centrala roll som kontrast till vardagens stress och den extra psykiska och fysiska 
belastning pandemin har medfört. Intressant att konstatera återigen är att motivet 
kopplat till naturen och friluftslivet som ett sätt att umgås socialt, där flera 
deltagare menar att det är ett bra sätt att kunna träffa andra under pandemin. 
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Det finns också mer specifikt ’coronarelaterade’ motiv för ändringar i 
friluftsvanor som är viktiga att påpeka. Många svarar exempelvis att naturen 
under pandemin är ett säkert ställe fritt från oro, vilket pekar på naturens roll som 
fristad och motsats till bekymmer relaterade till pandemin. På liknande tema 
pekar en del också på möjligheten att komma bort från hemmet och/eller staden 
som en viktig orsak till ändringarna. Det kan i sig kopplas till att fler nämner att 
de söker upp natur och utövar friluftsliv oftare och under längre tid. Detta 
framhäver, som tidigare, naturen och friluftslivet som kontrast till hemmet och 
staden som upplevs av vissa som områden med oro och ökad risk. Ett fåtal svarar 
också att förändringarna beror på att de är permitterade, arbetslösa eller lediga på 
grund av coronautvecklingen och därför har mer tid att söka upp naturen och 
utöva friluftslivsaktiviteter. Detta är en utveckling och ett motiv som inte tidigare 
har uppmärksammats särskilt mycket, men som har blivit en faktor under 
pandemin. 

Deltagarna hade också möjligheten att ange andra orsaker eller motiv till att 
deras friluftslivvanor har ändrats, utöver de som är listade ovan. Deras samlade 
svar finns med i Bilaga D. Genomgående orsaker och motiv som nämns inkluderar 
att man har fått mer fritid på grund av hemmakarantän eller kortare restider, att 
friluftslivet ersätter annan inomhusträning, att man måste träna upp sig efter man 
att har varit sjuk, att man måste hålla sig igång, att man inte har mycket annat att 
göra under dagarna, att man vill undvika trängsel och att naturen har blivit en 
naturlig mötesplats. 

Ser vi till motiv till förändringar i friluftsvanor kopplat till de olika 
åldersgrupperna, finns intressanta detaljer att framhäva, vilket Figur 45 visar. 
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Figur 45 - Motiv för ändringar i frilufsvanor i olika åldersgrupper. 

För alla åldersgrupper är naturen som ett ställe att återhämta sig och få energi ett 
viktigt motiv till förändring. I de yngsta åldersgrupperna (16 - 40 år) är det också 
många som anger som motiv att de vill bort från hemmet eller staden, jämfört med 
de två äldre åldersgrupperna. Det kan ses som ett tecken på en viss trötthet och 
rastlöshet bland de yngre i en tid med isolering. För den äldsta åldersgruppen är 
motivet att naturen är ett säkert ställe fritt från oro viktigt jämfört med de övriga 
åldersgrupperna, vilket kan förklaras med vistelse i naturen inte upplevs lika 
stressigt, trångt (och riskfyllt) som i hemmet eller staden. Det är också intressant 
att se att naturen som socialt rum påpekas som ett viktigt motiv för förändring 
särskilt hos åldersgrupperna 26 och äldre. Det kan indikera att fler äldre är ute i 
naturen primärt för att umgås med andra, medan det kanske inte är det viktigaste 
motivet för den yngre generationen, även om det är viktigt även för dem. Det kan 
också konstateras att ganska få i varje åldersgrupp pekar på permittering, 
arbetslöshet eller ledighet som viktiga motiv för ändringar i friluftsvanor. Något 
fler i den yngsta åldersgruppen lyfter detta (16 – 25 år). 
 
Fråga 9. Upplevda problem relaterat till pandemin i områden som besöks 
Även om naturen och friluftslivet framstår som något positivt under pandemin är 
det ökade intresset för natur och friluftsliv inte utan utmaningar. En central fråga, 
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speciellt från ett förvaltningsperspektiv, var därför om deltagarna hade upplevt 
problem när de varit aktiva ute i de områden de besöker. 

 
Figur 46 – Om man upplevt problem ute i områden som besöks. 

Figur 46 visar att lite fler än fjärdedel svarar att de har upplevt problem ute i 
områden de besöker medan majoriteten inte har upplevt några problem. Med 
tanke på mediernas stora fokus på olika typer av problem kopplade till att fler 
vistas i naturen under pandemin är det intressant att det är förhållandevis få som 
svarar att de har upplevt problem. Mediernas fokus har framförallt handlat om 
mer trängsel generellt samt problem med skräp i naturen, speciellt i och nära 
populära områden för friluftsliv. 
 
Fråga 10. Vilka problem upplevs? 
En naturlig följdfråga var därför att få insikt i vilka problem deltagarna i studien 
har upplevt. En hypotes var att många upplever liknande problem som medierna 
har rapporterat om samt andra problem, exempelvis mer brist på service och 
faciliteter. 
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Figur 47 - Problem som upplevs ute i naturområden (i procent). 

Det framgår tydligt i figur 47 att de största problem deltagarna har upplevt är 
kopplade till olika typer av trängsel. Trängsel på stigar, spår och leder samt 
parkeringsplatser lyfts som de största problemen, vilket kan kopplas till ökningen 
i antalet människor som söker upp natur och friluftsliv i regionen under pandemin. 
Det har helt enkelt blivit fler människor överallt, vilket leder till problem med 
trängsel. Mer skräp i naturen konstateras också som ett problem, vilket återigen 
kan kopplas till att fler rör sig i naturen överlag, men även brist på resurser till att 
hantera mängden av skräp. För stora ansamlingar av människor markerar en del 
av deltagarna också som ett problem, vilket framförallt är en utmaning när många 
folk söker sig till samma platser i en tid med social distansering. Detta är en 
intressant observation med tanke på att många sport och friluftsföreningar, 
organisationer och gym har börjat arrangera fler aktiviteter utomhus, vilket 
innebär att det förekommer större församlingar, som av andra friluftslivsutövare 
anses som ett problem. Det finns med andra ord en diskrepans mellan att se en 
aktivitet som ett behov eller ett problem, beroende på vem som betraktar 
situationen. 

Ett mindre antal anger också att trängsel till och från områden och på 
restauranger och caféer i områden som ett problem, vilket inte är överraskande då 
folk fortfarande måste transporteras till och från områden och äta under besöket. 
Buller och ljud verkar inte vara ett stort problem, men finns ändå med som en 
faktor för vissa. Ett fåtal deltagare svarar också att fler faciliteter saknas, framförallt 
mer information om coronahanteringen på platsen samt fler toalettfaciliteter. Detta 
bekräftas också i en följdfråga om andra problem deltagarna har observerat utöver 
de som finns med på listan och där flera påpekar avföring i naturen som ett särskilt 
problem. Andra problem inkluderar brist på hänsyn till varandra, eldning på icke-
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tillåtna platser och för mycket folk överallt. En samlad lista på deltagarnas övriga 
svar finns i Bilaga E.  
 
Fråga 11. Kommer ändrade vanor att fortsätta efter pandemin? 
En relevant fråga till deltagarna på slutet var att om de kommer fortsätta med de 
ändrade vanor som de påpekade i frågorna innan. Alltså ökad frekvens och längre 
tid i naturen, naturen och friluftslivet som att sätt att umgås socialt, söka upp nya 
områden o.s.v.  

 
Figur 48 – Om de nya vanorna kommer att fortsätta efter pandemin. 

Figur 48 visar att nästan två-tredjedelar av alla deltagare (64%) tror på att de i 
någon mån kommer att fortsätta med de förändringar de har angett. Frågan är 
relevant för att det i så fall innebär stora förändringar för friluftslivet i Sverige de 
kommande åren. Framförallt i form av fler människor ute i naturen. Förvaltningen 
av friluftslivet i Sverige kommer med andra ord att få en mycket större och alltmer 
viktig roll de kommande åren för att kunna maximera de positiva effekterna 
samtidig som man minimerar de negativa effekterna. 
 
Fråga 12. Vilka nya friluftsvanor kommer att fortsätta? 
En naturlig följdfråga är vilka vanor deltagarna menar att de kommer att fortsätta 
med efter pandemin, vilket Figur 49 visar. 

64%
14%

22%

Ja Nej Vet inte



  

55 

 
Figur 49 – Nya friluftsvanor som kommer att fortsätta (i procent). 

Som ses i figuren ovan svarar många deltagare att de framförallt kommer att 
fortsätta upptäcka nya områden och vill försöka komma ut i naturen oftare. Lite 
färre, men ändå en del, anger också att de vill använda mer tid i naturen och umgås 
mer med familj och vänner i naturen. Att ta sig ut för att återhämta sig och få energi 
är också en vana som många kommer fortsätta med. Intressant är de två sista 
kategorierna, där en mindre grupp pekar på att de vill bli bättre på att kombinera 
natur och motion, vilket möjligtvis kan förklaras med att många har varit tvungna 
att byta ut inomhusträning med aktiviteter utomhus på grund av pandemin. En 
ganska liten grupp menar också att vistas i naturen och göra friluftsaktiviteter har 
blivit en del av deras livsstil, vilket kanske framförallt gäller de deltagare som inte 
var ’friluftsmänniskor’ innan pandemin. Deltagarna fick också frågan om de 
kunde komma på andra friluftsvanor som de kommer att fortsätta med efter 
pandemin, varav bara få svar framkom. De flesta av dessa pekar på förändrade 
tränings- och motionsvanor, mer rörelse och aktivitet generellt samt nyfikenhet för 
att uppleva mer av Sverige. En samlad lista på deltagarnas svar kring detta finns i 
Bilaga F. 

Ser man på vilka friluftsvanor som kommer att fortsätta i respektive 
åldersgrupp finns det några få, intressanta observationer att göra, vilket framgår 
av Figur 50. 
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Figur 50 - Friluftsvanor som kommer att fortsätta i varje åldersgrupp. 

För alla åldersgrupper verkar det som att de vanor man vill fortsätta med är att 
vistas ute i naturen oftare, umgås mer med familj och vänner i naturen, oftare vill 
ut i syfte att återhämta sig samt att kombinera natur och motion. Ett fåtal i varje 
grupp pekar också på att naturen har blivit en del av deras livsstil nu, framförallt 
i åldersgruppen 41 – 65 år. Där det finns lite skillnader är i den äldsta 
åldersgruppen, där en ganska stor del pekar på att de vill fortsätta upptäcka nya 
områden jämfört med de andra åldersgrupperna. Därtill svarar en stor del i den 
yngsta åldersgruppen (16 – 25 år) att de vill försöka komma ut i naturen oftare 
jämfört med de andra åldersgrupperna. Att just den yngsta åldersgruppen 
påpekar detta är intressant med tanke på att just denna åldersgrupp länge har varit 
svår att motivera när det gäller att tillbringa mer tid i naturen. Det kan därför 
tolkas som att pandemin är den faktor som skulle till för att sätta i gång denna 
process. 

Fråga 13. Andra kommentarer kring friluftslivet under pandemin 
Sista frågan i enkäten var en möjlighet för deltagarna att lägga till övriga 
kommentarer till hur de upplever friluftslivet under pandemin, utöver de svar de 
redan hade angivit. Svaren finns med i Bilaga G och innehåller många olika 
kommentarer. Mer övergripande kommentarer inkluderar att man trots 
situationens allvar är glad att man: 
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• får möjlighet för nya upplevelser och att göra nya aktiviteter 
• har möjlighet till hemestra 
• att kunna vara tillsammans med familj och vänner på att annorlunda sätt 

 
Samtidig pekar fler återigen på problem med trängsel och brist på hänsyn till 
andra samt för mycket skräp i naturen. Några få framhäver också vikten av mer 
och bättre förvaltning, när det blir fler som vill vistas ute i naturen.  
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4 Diskussion 
Detta avsnitt innehåller dels en kort uppsummering av de viktigaste poängerna 
från analysdelen och dels några reflektioner av mer generell karaktär på basis av 
resultaten. Efter diskussionen följer ett kort avsnitt med de viktigaste slutsatserna 
från studien.  
 

4.1 Kartläggningen och enkäten 

Samlat har studiens kartläggnings- och enkätdelar bidragit med inblick i 
friluftslivet som det har upplevts och utvecklats för en del av befolkningen i Västra 
Götaland.  

Ser man på kartläggningsdelen först är det tydligt att friluftslivet är 
koncentrerat runt regionens urbana centrum, framförallt Göteborgstrakten. Detta 
är i och för sig ingen överraskning med tanke på att störstadelen av regionens 
befolkning bor i eller väldig nära ett större urbant centrum. Att just det tätortsnära 
friluftslivet framstår tydligt är därför inte konstigt. Ändå kan man på kartorna se 
en tydlig obalans mellan koncentrationer av urban och mer rural baserad 
friluftsaktivitet, med nästan tre-fjärde delar av alla kartlagda aktiviteter i eller nära 
ett större urbant område. Denna obalans matchar svaren i enkäten, där största 
delen av alla deltagarna svarade att de under pandemin primärt använder 
närområdet samt områden nära där de bor för friluftsaktivitet. Detta är en klar 
indikation på att det tätortsnära friluftslivet har haft, och fortfarande har, stor 
betydelse under pandemin. Delvis av behov men delvis också på grund av 
rekommendationerna om att inte resa för långt bort, särskilt under pandemins 
första period. 

Ett annat viktigt resultat från kartläggningen är att vissa områden upplever 
högre koncentrationer och intresse bland befolkningen än andra. Det ses 
exempelvis att särskilt kustnära aktiviteter samt aktiviteter nära vattendrag (sjöar, 
åar) sticker ut på kartorna. Detta är igen inget nytt, eftersom vattenbaserat 
friluftsliv och friluftsliv i anknytning till områden med vatten alltid är och har varit 
attraktivt i regionen. Studien bekräftar detta. Däremot är det intressant att vissa 
andra geografiska områden och intensitet av aktivitet sammanfaller, som exemplet 
med Säveådalen nordost om Göteborg, där en ny led, Gotaleden, invigdes 2019 
från Göteborg till Alingsås. Den stora koncentration av aktivitet just där kan 
förklaras med att det är en ny led som många vill prova, men också att pandemin 
har gjort det möjligt för många fler att åka dit jämfört med tidigare. Oavsett 
orsaken till koncentrationen bekräftar studien ledens popularitet, också (eller 
kanske särskilt) under pandemin. Fast det är inte bara nya områden som visar 
stora koncentrationer av människor. Som påpekats tidigare, finns det också klara 
indikationer på att människor söker upp redan populära naturområden för 
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friluftsliv, som exempelvis Änggårdsbergen, Delsjön, Vättlefjäll och Stora 
Amundön i Göteborgsområdet eller Kosterhavet, Kållandsö, Fågelö/Torsö och 
Hornborgasjön i regionen. Detta är inte heller överraskande, men studien visar 
höga koncentrationer av aktivitet i alla områden, vilket indikerar att deras 
popularitet fortsätter, och kanske även har ökat, under pandemin. 

Kartläggningen visar också att det särskilt är mobila aktiviteter som promenad, 
vandring, löpning, cykling och paddling samt platsspecifika aktiviteter som sol 
och bad picknic/grilla/fika, plockning av bär och svamp och vistelse i fritidshus 
som är populära aktiviteter. De mobila aktiviteterna kan alla kopplas till friluftsliv, 
men också ett ökat behov av motion och/eller träning utomhus under pandemin. 
Detta gäller särskilt aktiviteterna promenad, löpning, cykling och paddling, som 
framhävs som populära friluftsaktiviteter i nationella friluftsundersökningar, men 
som just under pandemin kanske har fått större funktion av att också vara ett sätt 
att få motion eller att träna. I sig kan detta möjligtvis kopplas till att en del gym 
och andra idrottsföreningar har varit tvungna att ställa om eller ställa in sina 
aktiviteter, med resultatet att det har blivit mer fokus på ’vanliga’, utomhus 
motions- och träningsformer.  

Det som kanske är mest intressant i denna utveckling är att just vandring finns 
med så högt på listan över kartlagda mobila aktiviteter (nummer 2). Detta kan 
indikera att särskilt vandring som aktivitet har vuxit i popularitet under pandemin, 
vilket också kan kopplas till den geografiska koncentrationen av aktivitet på eller 
nära populära leder i regionen, exempelvis Gotaleden, Pilgrimsleden och delar av 
Bohusleden. För de mer platsspecifika aktiviteterna är det ingen nyhet att sol och 
bad, picknic/grilla/fika samt vistelse i fritidshus är populära aktiviteter. Men det 
är en indikation på att aktiviteterna också är mycket populära under pandemin. 
Därtill inkluderar de flesta platsspecifika aktiviteter oftast någon typ av social 
aktivitet, vilket därför kan sägas vara en viktig aspekt kopplat till friluftslivet just 
under pandemin. Det som kanske är mest anmärkningsvärd är bär- och 
svampplockning, som möjlighetvis upplever en liten renässans i popularitet under 
pandemin. Orsaken till detta är oklar, men det kan bero på att pandemin har gett 
mer fritid överlag samt möjlighet att göra just denna aktivitet med familj och 
vänner i naturen. Indikationer på allt detta finns särskilt i uttalanden från 
deltagarna, som kan läsas i studiens bilagor. 

Ser man på studiens enkätdel går det framförallt att konstatera, som redan 
påpekat flera gånger, att deltagarna svarar att de är ute i naturen oftare och längre 
tid under pandemin jämfört med innan. Studien bekräftar därmed den generella 
uppmärksamhet och hypotes som har funnits i medierna och bland friluftsforskare 
under pandemin: att naturen har fått mycket mer uppmärksamhet och används 
mycket oftare och under längre tid under pandemin. Förutom detta visar 
enkätsvaren också att förändringarna finns i alla åldersgrupper, inklusive studiens 
yngsta åldersgrupp (16 – 25 år), som annars i flera år innan pandemin har varit 
svår att motivera när det gäller vistelse i naturen och ett aktivt friluftsliv. På detta 
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sätt har pandemin med andra ord resulterat i en positiv utveckling. I samma tråd 
visar enkätsvaren också att det speciellt är de nästa två åldersgrupperna (26 – 40 
år och 41 – 65 år) som har blivit särskilt aktiva i naturen under pandemin. Som 
nämnts tidigare kan detta bero på ett ökat behov att se natur, koppla av och 
socialisera med familjen och/eller vänner som en kontrast till en ökad stressnivå 
orsakad av pandemin, både på jobbet och hemma. Detta argument gäller för alla 
åldersgrupper, men kanske särskilt för de två åldersgrupperna i mitten, vilket 
också bekräftas av svaren om motiv för ändringar i friluftsvanor i varje grupp.  

För de äldre åldersgrupperna gäller att i takt med att det har blivit fler som 
vistas i naturen söker man upp nya ställen att utöva friluftsliv, vilket också har 
påpekats tidigare. Detta kan kopplas till att fler äldre upplever större risker när 
många samlas på samma plats. För dem är trängsel med andra ord ett särskilt stort 
problem, vilket gör att man söker nya områden där man känner sig säker och inte 
lika utsatt för andras aktiviteter. En del indikationer på detta finns återigen i 
uttalanden från deltagarna i studiens bilagor. 

Gemensamt för både de yngre och de äldre åldersgrupper är däremot att de 
använder naturen och friluftslivet som ett (mer) säkert sätt träffas med familj och 
vänner. Detta bekräftar en annan forsknings- och mediehypotes: att naturen har 
fått en utökad roll som socialt rum under pandemin. Mer utvecklat kan man förstå 
det som att naturen alltid har varit populär som plats för att träffas och göra 
aktiviteter tillsammans, men att det nu under pandemin verkar som det bästa 
alternativet jämfört med exempelvis att gå på café eller restaurang. Naturen har 
med andra ord blivit hela regionens Nordstan eller Avenyn, om man gör en 
Göteborgsk analogi på situationen. 

Det är också intressant att konstatera att flertalet i alla åldersgrupper svarar att 
de sannolikt kommer att fortsätta med sina förändrade friluftsvanor efter 
pandemin och då framförallt mer frekventa besök och mer tid i naturen. Särskilt 
för de äldre gäller också trenden med att söka upp nya områden. Som nämndes i 
inledningen medför denna utveckling både möjligheter såväl som utmaningar för 
friluftslivet i regionen. Framförallt är det positivt att fler medborgare ser naturen 
och friluftslivet som en alltmer viktig del av sina liv och sin livsstil, särskilt bland 
de yngre åldersgrupperna. Detta har i sig två konsekvenser. Den första 
konsekvensen är att folkhälsan kommer öka, eftersom fler kommer vara aktiva i 
naturen. Detta kan bidra till mindre risk för stress och på sikt även psykiska och 
fysiska sjukdomar och därmed påverka både den individuella livskvaliteten och 
samhällsekonomin. Den andra konsekvensen är att man kan hoppas på att när fler 
vistas i naturen lär man sig också mer om naturen och kommer därför att 
uppskatta och respektera den på ett annat sätt än man har gjort tidigare. Detta 
passar bra med tidsandan som uppmanar befolkningen att ta ansvar för samt visa 
på ett större natur- och miljöengagemang.  

Fast den stora utmaningen med utvecklingen är också kopplat till naturen och 
miljön, eftersom fler besökare i naturen innebär ett högre tryck på naturen och dess 
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resurser, vilket i okontrollerad form kan göra mycket skada. Problemet påpekas 
av flera deltagarna i studien, som bland annat nämner skräp i naturen samt slitage 
och även skada på miljön som problem när alltfler söker upp naturen. Detta gäller 
inte minst de delar av befolkningen som inte är vana att vistas i naturen och därför 
inte har den kunskap och respekt som ofta krävs, särskilt i områden utanför 
stadens parker. Med utvecklingen följer därför att stort behov av att utvecklingen 
inte bara följs och studeras, men även att den hanteras och koordineras genom en 
motsvarande insats inom planeringen och förvaltningen av naturen och 
friluftslivet i hela regionen. 
 

4.2 Koppling till andra studier 

Som nämndes inledningsvist i rapporten gjordes en första PPGIS studie i regionen 
i slutet av 2019 (Glette et al. 2019), men med ett annat syfte, nämligen att specifikt 
kartlägga kust-marint friluftsliv i Göteborgsregionens kustkommuner. Därtill 
kommer att 2019-studien fokuserade på kustfriluftslivet generellt under hela året, 
medan denna studie specifikt har fokuserat på friluftslivet under vår- och 
sommarperioderna. Förutsättningar och innehåll samt geografiska och temporära 
avgränsningar i de två studierna är med andra ord ganska annorlunda och 
jämförelser ska därför göras med viss försiktighet. Ändå går det att göra lite korta 
reflektioner och kopplingar mellan de två studierna.  

Om man ser på kartläggningsdelen i varje studie kan man övergripande 
konstatera att det finns både likheter och skillnader. Framförallt går det att 
konstatera att det fortfarande finns ett stort tryck på regionens kustområden, som 
sticker ut som ett populärt besöksmål under pandemin såväl som innan. Ser man 
mer specifikt på olika typer av aktiviteter och deras geografiska placering kan man 
konstatera att aktiviteterna sol och bad, picknic, paddling, promenad samt olika 
typer av båtaktiviteter också är populära friluftsaktiviteter längs kusten under 
pandemin. Vad gäller båtlivet specifikt ser man fortfarande tendens till en nord-
syd/syd-nord gående trafik under pandemin samt därmed också det fenomen som 
kallas västkustens ”Blå E6”, alltså fritidsbåtstrafikens transportkorridorer längs 
kusten. Om det är samma båtintensitet under pandemin jämfört med resultaten i 
2019-studien är däremot svårt att säga. Man kan misstänka att framförallt 
utländska gäster från grannländerna inte i lika stor utsträckning har besökt 
västkusten. Deras frånvaro kan eventuellt ha kompenserats med fler inhemska 
gäster som inte har kunna åka utomlands. Samtidig har Turistrådet i regionen 
samt en del kustkommuner konstaterat en ökning av fritidsbåtstrafik och ”ovana” 
besökare till sjöss. Hur det förhåller sig mer exakt går inte att läsa ut från 
datamaterialet i denna studie utan kräver en mer detaljerad studie.  

Rent geografiskt går det också att konstatera att vissa populära kustområden, 
exempelvis Orusts och Tjörns västkust, Marstrand, norra och södra skärgården i 
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Göteborg samt Askimsviken med Stora Amundön och Särö söder om Göteborg, 
sticker ut i bägge studierna vad gäller platser för aktiviteter i kustkommunerna. 
Detta är i och för sig inget överraskande resultat med tanke på att dessa områden 
är och alltid har varit populära platser för friluftsliv i regionen. Särskilt när det 
gäller aktiviteten sol och bad, vilket bägge studierna bekräftar. Det går dock inte 
att säga om dessa områden upplever ett högre tryck nu jämfört med tidigare, och 
därmed en effekt av pandemin. Däremot är det ett faktum att folk fortsatt besöker 
områdena (ganska mycket och ofta) under pandemin, även om det flera gånger 
under sommaren har gått ut meddelande från regionen om att inte åka till och 
samlas vid populära platser, exempelvis badplatser och leder och stigar med ett 
högt tryck. Detta kan tolkas som att folk har fortsatt med sina friluftsaktiviteter i 
områden de vanligtvis använder, trots beskedet om en ökad smittrisk i vissa 
populära områden och på vissa populära platser.  

Tendensen i denna studie med många som påpekar att de söker upp nya 
områden är lite svårare att se på kartorna i de två studierna. Det man kan se är 
dock en del nya, små markeringar på fler ställen i kartmaterialet från 2020 jämfört 
med kartmaterial i 2019-studien, vilket kan indikera att folk söker nya platser att 
utöva sina friluftsaktiviteter.  Därtill kommer att även mer välbesökta/populära 
besökspunkter från 2019-studien kan vara nya för vissa besökare i 2020-studien. 
Båda studierna bekräftar utöver detta att naturreservat och kultur- och 
naturattraktioner, så som små kustsamhällen, fortsätter vara populära besöksmål 
i hela regionen. Kanske i ett större perspektiv enligt trenden med att besöka lokala 
attraktioner, eller ”hemestra”. Intensiteten i naturreservaten i och nära Göteborg 
samt i kustsamhällen längs regionens kuster tyder på detta. Något som däremot 
inte kunde ses i 2019-studien är promenad- och vandringsaktivitet längs kusten 
och vattendrag, som sticker ut på kartorna i 2020-studien. Det är ovisst varför det 
ser ut så, men som tidigare diskuterats kan en förklaring vara att kombinationen 
av mer fritid och möjligheten att söka upp nya områden under pandemin har gjort 
att fler provar nya aktiviteter och söker nya områden. 

Fokuserar vi på enkätdelarna i studierna finns det även här begränsningar för 
möjligheten att jämföra svaren, eftersom 2019-studien enbart inkluderade 
följdfrågor till varje kartlagt aktivitet, medan denna studie inkluderade en separat 
enkätdel (Del 2). Några saker går det dock att jämföra och konstatera. Ser man 
exempelvis på populära aktiviteter, mobila såväl som platsspecifika, anges olika 
typer av turer längs kusten och på vattnet samt sol och bad som de mest populära 
aktiviteterna av deltagarna i båda studierna. Även om det är lite svårtolkat i 2019-
studien, där olika aktiviteter är sammansatta i olika kategorier, finns det också 
indikationer på att mer sport/motionskopplade aktiviteter, som exempelvis 
cykling, löpning och vandring, har fått mer uppmärksamhet i denna studie jämfört 
med 2019-studien. Ser man på motivet för att utöka sina friluftsaktiviteter påpekas 
det att uppleva och vara i naturen samt avkoppling som viktiga motiv i båda 
studierna. Sociala aktiviteter nämns också som viktiga motiv i båda studierna, med 
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en liten tendens till att det har blivit ett lite viktigare motiv nu jämfört med tidigare. 
Samma gäller motivet motion, som i 2019-studien anses som viktigt i relation till 
specifika typer av aktiviteter medan det i denna studie är ett speciellt viktigt motiv 
bakom de flesta mobila friluftsaktiviteter.  

Den stora skillnaden på de två studierna är det som redan har påpekats ovan, 
det vill säga att deltagarna anser att de är ute oftare och längre tid nu jämfört med 
tidigare, och att det gäller både mobila och platsspecifika aktiviteter. Därtill 
kommer också små skillnader i transportmedel för aktiviteten, eller till och från 
platsen för aktivitet. 2019-studien visar att särskilt privat bil, gång, cykling och i 
viss mån privat båt, är primära transportformer, medan kollektiv trafik inte 
används mycket. Ungefär samma tendens finns i denna studie, men med ett ökat 
fokus på gång, privat bil och cykling som primära sätt att ta sig fram. Detta kan 
återigen tolkas som att friluftslivet i denna studie är mer kopplad till närområdet, 
eller lättillgängliga områden, jämfört med resultaten i 2019-studien. 

Utöver jämförelsen med 2019-studien finns det också andra både regionala, 
nationella och internationella studier med fokus på att studera pandemins effekt 
på friluftslivet. Dessa kan vara intressanta att jämföra med, med förbehåll för att 
ingen djupgående och systematisk jämförelse av dessa studier har gjorts inom 
ramen för denna studie. En del indikationer finns ändå att påpeka. 
Västkuststiftelsen, som ansvarar för samt förvaltar hundratals naturområden i 
regionen har, parallellt med denna studie, gjort ett antal intervjuer i sina områden 
under sommaren med fokus på att få mer information om hur besökare upplever 
naturområden, vilka de är och varför de är ute. Studiens resultat visar bland annat 
att motiv för besök i naturen mycket handlar om motion, avkoppling och att 
umgås med familj samt uppleva naturen. Ett intressant motiv är möjligheten att 
underhålla barnen, som också går att läsa utifrån de många svar som är listade i 
bilagorna i denna rapport. Västkuststiftelsens undersökning visar också att det 
förutom vanliga problem som dåligt väder också finns problem med bland annat 
skräp och hänsyn till andra friluftsutövare, vilket också listades som problem i 
denna studie. I skrivande stund är Västkuststiftelsens resultat inte publicerade, 
men efter samtal med medarbetarna på stiftelsen kan man få intryck av samma 
generella tendens som påpekat i denne studie: fler, ibland mycket, fler människor 
ute i stort sett alla stiftelsens områden, vilket har resulterat i mycket mer 
underhållnings- och kommunikationsarbete än vanligt. Särskilt problem med 
trängsel på parkeringsplatser och på leder har rapporterats, speciellt vid populära 
områden nära större urbana områden, såsom naturreservat och andra ’gröna’ 
besöksmål. 

Ser man utöver regionen och mer nationellt har friluftslivet också undersökts 
av kandidatstudenter på Högskolan Kristianstad, med inspiration från denna 
studies fokus och enkätfrågor (se Olsson & Vitestam 2020). Också de framhäver 
det stora mediefokus som har varit om det ökade naturintresset bland 
befolkningen under pandemin och att många naturområden runt om i landet 



  

64 

upplever ökat besöksantal, nedskräpning och slitage på naturen. Uppsummerat 
konkluderar studenterna bland annat att befolkningen i Kristianstad kommun är 
ute oftare i naturen under pandemin än innan, vilket stämmer med resultaten i 
denna studie. Trettio procent av deltagarna i deras studie svarade dessutom att 
naturvanorna har förändrats under pandemin och flertalet menar att deras 
förändrade naturvanor har lett till mer tid i naturen. Det matchar resultaten i 
denna studie, där procenten för de som menar att deras friluftsvanor har ändrats 
ligger högre. Studenterna skriver också att den vanligaste aktiviteten folk nämner 
är promenad och att den populäraste platsen för besök i naturen är närområdet, 
vilket passar med resultaten i denna studie. Utöver studenternas studie pågår 
också liknande mindre studier av utvecklingen i andra regioner i Sverige, men 
detta har inte undersökts inom tidsramen för denna rapport. Däremot har ämnet 
varit diskuterat vid fler tillfällen i andra nordiska länder, exempelvis på 
forskningsseminarier och konferenser som författarna till rapporten har deltagit 
på och som många gånger rapporterar om samma generella trender: fler kommer 
ut i naturen oftare och vistas där längre tid. Framförallt är det enkla aktiviteter som 
promenad och motionsbaserade aktivitet samt mer social aktivitet i naturen som 
har ökat. Oftast med närområdet som mål och ram för aktiviteterna. Det är alltså 
samma huvudsakliga konklusioner som inrapporteras från olika nationella och 
internationella geografiska kontexter. 

Det finns också några bra studier från våra skandinaviska grannländer. I Norge 
inviterade Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) bland annat till 
ett forskningsseminarium om Naturbaserad turism före, under och efter 
pandemin i november 2020. På seminariet deltog en skogsförvaltare från 
Oslomarka, som inkluderar ett antal skogsområden  utanför Oslo och som har 
många populära utflyktsmål i kort avstånd till Oslo. Förvaltaren kunde berätta att 
användningen av områden under pandemins först period i april-juni närmast 
exploderade och att många nya friluftsutövare hittade väg till skogen. Problem 
som observerades inkluderade framförallt slitage, eldning, toapapper, skräp, 
olaglig tältning samt problem med att hålla avstånd till varandra. Därutöver 
kunde förvaltaren också berätta att många klagade över brist på förvaltning av 
problemen, varför förvaltningen reagerade med informationskampagnar och 
trafikreglering, framförallt på och nära parkeringsplatser. Man informerade också 
om andra attraktiva områden för att på det sättet sprida ut folk mer i landskapet. 
På samma seminarium deltog också en seniorforskare från Norsk Institutt for 
Naturforskning (NINA), som berättade om betydelsen och användningen av 
friluftsområden i Oslo under pandemin. Forskaren visade framförallt på en kraftig 
utveckling i användningen av Oslos många parker under perioden april-juni, där 
parkerna blev till ”grønne tilfluktsrom”. Särskilt visade studien också på en stor 
ökning av utomhusaktivitet samt speciellt aktiva friluftsformer, inklusive löpning 
och cykling, som samlat visar att stadsparker och annan friluftsbaserad 
markanvändning används upp till tre gånger så mycket i tiden efter stängningen 
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av landet i mars 2020 jämfört med samma period i åren innan. Allt börjar öka från 
mitten av mars och långt in i juni och juli. Samtidig ses det också att många 
friluftsutövare söker gröna områden med vegetation och träd, och att man 
generellt försöker undvika väg- och stignät med risk för trängsel och istället söker 
områden med låg befolkningstäthet. 2  Båda studierna från Norge drar alltså 
liknande slutsatser som denna rapport. 

Från Danmark har arkitekten Jan Gehl och Köpehamns stad genomfört en 
undersökning med fokus på ”Public space, public life & Covid 19”3. På projektets 
hemsida och i deras mer detaljerade rapport finns det till stor del liknande 
slutsatser. Här presenteras ett urval: 

• Staden används för friluftsliv, lek och motion i ett större utsträckning 
under pandemin jämfört med tidigare. 

• Lokala platser som redan erbjuder en offentlig aktivitet (som en lekplats) 
är ännu mer populära än tidigare. 

• Vissa platser är så populära att regler för social distansering är svåra att 
följa. 

• Sökandet efter viktiga mänskliga utomhus- och klimatbehov är ännu 
viktigare än tidigare. 

• Nya aktiviteter och former för stadsliv dyker upp i många städer - våra 
offentliga rum används som aldrig förr. 

• Fler barn och äldre använder stadens rum än tidigare. 
• Den totala rörligheten har minskat i staden, men fotgängaraktivitet ökar 

i stadsdelar utanför stadens centrum. 

Den danska studiens slutsatser har tydliga kopplingar till denna rapport, 
framförallt när det gäller en ökning i utomhusaktivitet, speciellt i städerna och då 
särskilt i områden nära där man bor. Det är de lokala platserna, de lättillgängliga, 
som människor använder. Att stadens rum också används mer för 
motionsbaserade aktiviteter kan också ses i båda studierna. Det är sannolikt 
kopplat till ett större behov av motion under pandemin samt nedstängning i olika 
utsträckning av gym och idrottsföreningar. En intressant observation är också att 
fler äldre använder stadens rum, vilket inte påvisas direkt i denna rapport, men 
ändå verkar sannolikt när man läser genom vissa av deltagarnas svar i bilagan. Att 
personer tar sig fram till fots är också intressant och något som också bekräftas i 
denna studie. 

Värt att nämna i denna kontext är också VisitSwedens nyligen utgivna 
trendrapport för naturturismen 2020 (VisitSweden 2020) som är baserad på 
globala trender i ett urval av länder. Här nämns att pandemin är en viktig faktor 
som i hög grad har påverkat utvecklingen inom naturturismen. Även om 

 
2 Fler av resultaten från studien finns att läsa en artikel baserat på resultaten (Venter et al. 2020) 
3 https://covid19.gehlpeople.com/lockdown 
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rapportens fokus inte är naturturismens utveckling under pandemin finns vissa 
saker som återkommer i båda rapporterna. Framförallt bekräftar VisitSwedens 
rapport den generella ökningen i intresset för och längtan efter naturen, speciellt 
under en tid av ökat stress, som exempelvis under pandemin. Rapporten nämner 
också att naturen upplevs som ett mer säkert ställe att vistas jämfört med 
storstaden. Naturen lyfts också som motgift mot, eller ’detox’ för, pandemins 
ångest och effekter, vilket även speglas i flera av uttalanden från deltagarna i 
studiens bilagor. 

En hel del av de resultat som finns i denna studie och studierna från andra delar 
av landet, Norge och Danmark bekräftas i också av flera internationella exempel. 
Dessa lyfter också det ökande intresset för natur och friluftsliv samt konsekvensen 
av detta för bland annat förvaltningen av populära naturområden (se bland annat 
Geng et al. 2020; McGinlay et al. 2020; McClanahan 2020; Randler et al. 2020; Rice 
et al. 2020). 

 
 

4.3 Framtiden 

En relevant fråga att ställa utifrån studiens resultat är hur framtidens friluftsliv 
kommer att se ut, efter pandemin. Såklart kan svaret på frågan bara bli tentativa 
reflektioner och gissningar eftersom mycket är osäkert vad angår 
långtidseffekterna av pandemin. Det kanske blir ett nytt ’normaltillstånd’ vi alla 
får inställa oss på framöver. Även vad gäller friluftslivet, både hur vi tänker kring 
det och hur det kommer att fungera ute i landskapet. Oavsett vad som kommer att 
hända så har pandemin resulterat i förändringar i friluftslivet som inte kan 
ignoreras. Den utveckling vi upplever nu är därför något som måste hanteras med 
största intresse och seriositet, inte bara som något tillfälligt och kortsiktigt. 

En sak som är ganska säkert är att det har varit, och sannolikt kommer fortsätta 
vara, mycket fokus på friluftslivets betydelse i Sverige. I början av rapporten 
nämndes regeringens och myndigheternas arbete med friluftslivpolitiken och 
friluftsmålen i Sverige, som har funnits i snart mer än 10 år och som alla praktiker 
och forskare som aktivt jobbar med friluftsliv i landet förhåller sig till. Både 
friluftslivspolitiken och friluftsmålen, och värdet av att dessa finns, har 
understrukits av coronautvecklingen, eftersom det faktisk finns en välutvecklad 
struktur samt relevanta mål för friluftslivet, som har gjort det möjligt för 
befolkningen att ta till sig friluftslivet som en oas i en annars mörk tid. Med andra 
ord, friluftslivet i Sverige har bra förutsättningar, som under en pandemi har 
nyttjats av en stor del av befolkningen. Friluftslivets roll har med pandemins 
ingång blivit mer seriöst på ett sätt. Det handlar inte längre om fritidsaktivitet och 
mys med familj och vänner, men om faktisk att överleva och att kunna andas när 
stora delar av samhället stänger ned och isolering tar över. Här blir friluftslivet en 
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räddning för många, som har haft ett stort behov att bryta isoleringen och den 
sociala distanseringen. Vilket bättre ställe och sätt att bryta detta än just med 
naturen och i friluftslivet? 

Framtidens friluftsliv kommer utan tvekan formas utifrån den utveckling 
pandemin bidrar med nu. Framtidens friluftsliv blir seröst på ett annat sätt 
eftersom det har fått en utökat roll och funktion i människors liv. Just nu handlar 
det fortfarande om att överleva pandemins konsekvenser. Men om ett par år, när 
pandemin förhoppningsvis är slut och den normala vardagen tar över igen, 
kommer vi att se den faktiska betydelsen inom friluftslivet. Fler som är ute i 
naturen, oftare och under längre tid. En bild och utveckling många friluftsforskare, 
praktiker, föreningar och myndigheter länge har velat se och som är ett uttalat mål 
inom friluftspoltiken. Detta verkar vara möjligt att nå nu, som en positiv 
konsekvens och utveckling av coronapandemin. Frågan blir då hur man väljer att 
hantera de nya trenderna och hur man kan fortsätta med att uppmuntra till ett 
aktivt friluftsliv, så att det som händer nu inte blir ett engångstillfälle. Det kanske 
blir så att man behöver göra ändringar i friluftslivpolitiken och friluftsmålen, så de 
inkluderar den utveckling, som pågår just nu. En specialpolitik för friluftslivets 
roll i kristid och en manual till hur man förvaltar intresset bland befolkningen efter 
krisen, så att säga. 

Samtidig är det också viktigt att inte vara blind för att samma utveckling också 
innehåller en rad praktiska utmaningar, som kräver uppmärksamhet och måste 
hanteras. Utmaningar i detta tillfälle är framförallt hanteringen av ett ökat fokus 
på samt uppmuntring till ett aktivt friluftsliv och en situation där fler söker upp 
naturen i tiden efter coronapandemin är slut. En slutsats i rapporten är exempelvis 
att det ökade antal besökare i naturen resulterar i olika ekologiska och sociala 
problem, som exempelvis ökat slitage på naturens resurser och nedskräpning samt 
olika typer av problem relaterat till trängsel. Kommer trenden med fler folk i 
naturen att fortsätta efter coronapandemin så kommer dessa problem sannolikt 
också att fortsätta, vilket kommer att ställa nya, stora krav på planeringen och 
förvaltningen av framtidens friluftsliv. En viktig prioritering här blir att avsätta 
resurser till planerarna och förvaltarna runt om i landet så problemen hanteras på 
bästa vis och i rätt tid, eftersom utvecklingen är svår att bromsa eller påverka när 
den redan är igång, vilket 2020 mer än något annat år har varit ett bevis på. För att 
vara på den proaktiva sidan behöver planerare och förvaltare som jobbar med 
friluftsliv därför motta de resurser de behöver för att fortsatt kunna erbjuda det 
innehåll och den kvalitet inom friluftslivet, som många söker upp och har fått 
smak på under coronapandemin. Detta skulle fördelaktigt kunna bli en del av 
Sveriges friluftslivpolitik i åren efter pandemin. 

Sist, men inte minst, innebär framtiden också mer forskning kring friluftslivet 
och dess roll och förändring under coronapandemin. Faktisk kan man säga att 
forskning om friluftsliv har blivit, och i fortsättningen på utvecklingen, blir ännu 
mer viktig och därför också måste bli prioriterat, inte bara på myndighetsnivå, 
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men också i forskningens egna studier av pandemins effekter. Friluftslivet har på 
många sätt spelat en avgörande roll i hanteringen av krisen och har varit en viktig 
del av människors vardag. I många fall mycket mer och oftare än man upplevt 
tidigare. Det finns därför många, viktiga lärdomar som måste fångas upp nu för 
att kunna bygga upp en kunskapsbank som kan användas i fall en liknande 
situation upplevs igen i framtiden. Kunskapsinsamling är inte forskningens enda 
roll, men blir i detta fall särskilt viktigt, eftersom vi inte tidigare har upplevt det vi 
gör nu. Att koppla myndigheternas arbete och friluftslivspolitiken med 
planerarnas och förvaltarnas praktiska arbete samt forskningens slutsatser blir 
därmed centralt för att kunna samla och bygga vidare på tidens viktiga 
erfarenheter. 

 

4.4 Bidrag till forskningen 

Med tanke på reflektionen ovan kan denna rapport ses som ett litet, men första och 
viktigt bidrag till den kunskapsbas som kommer byggas nu och i många år 
framöver. Denna kunskapsbas blir särskilt viktig för friluftslivforskningen i 
Sverige, inte bara för att erfarenheterna från tiden under coronapandemin är unika, 
men också för att det direkt eller indirekt berör nästan alla friluftsforskare runt om 
i landet. Rapportens viktigaste bidrag för friluftsforskningen i Sverige är därmed 
att den öppnar upp för ett helt nytt ämne i forskningen, som inte tidigare har varit 
i fokus: friluftsliv i en kristid. Med rapporten vet vi betydligt mer om friluftslivets 
roll och betydelse under en kristid än vi gjorde tidigare. Det finns statistik och 
rumsliga analyser tillgängliga att utgå ifrån i kommande diskussioner. Det finns 
också bra inspiration till hur denna typ av studier kan formas och se ut. Mer 
övergripande, men särskilt viktigt, är också att studien genom dess fokus på 
friluftslivets roll och betydelse under pandemin gör det möjligt att ställa kritiska 
frågor till oss själva som forskare. Vad bör i egentligen friluftslivet roll och 
betydelse vara, eller vad kan det vara, i en kristid? Hur ska friluftslivet se ut och 
formas utifrån det vi upplever nu? Och vad och vem är med om att bestämma 
denna utveckling? Studien kan förhoppningsvist vara med om att öppna för denna 
diskussion och liknande reflektioner inom friluftsforskningen i Sverige. 

Ser man mer direkt på betydelsen av studiens resultat för forskningen inom 
Mistraprogrammet ingår studien som nämndes i inledningen av rapporten som en 
utav tre extraordinära studier, som fick tilldelat medel i Mistraprogrammet under 
2020. Alla med fokus på att studera effekten av coronautvecklingen på friluftslivet 
i Sverige. Mistraprogrammet kommer inte att ändra fokus utifrån utvecklingen, 
men det är klart att allt som kommer undersökas i programmets kommande år 
påverkas av pandemins effekter och därför i någon mån behöver anpassa sig 
situationen. Förhoppningsvist kan denna rapport fungera som ett underlag och 
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referens till några av de frågor om pandemins effekter som säkert kommer att dyka 
upp under programmets gång. 

Mer regionalt bidrar studien framförallt med detaljerat insikt i tendenser i det 
regionala friluftslivet under coronapandemin, vilket inte har varit undersökt i 
samma grad eller omfattning som i denna studie. För regionens vidare arbete med 
att hantera pandemin kommer studien att få en central roll, där resultaten kan vara 
med till dels att initiera en diskussion kring friluftslivets mer regionala roll och 
betydelse i en kristid och dels vara underlag för hur friluftslivet i regionen kan 
planeras och förvaltas bättre för att kunna hantera den utveckling som rapporten 
visar på. Rapporten kommer också vara ett värdefullt underlag för annat 
forskningsarbete som görs i regionen med fokus på att följa upp konsekvenserna 
av pandemin, inte bara på friluftslivet i sig, men också på forskningsfrågor som 
relaterar till exempelvis folkhälsa, transport och turism. 

 

4.5 Metodreflektion 

En kort metodreflexion kring studien är att PPGIS metodiken fungerade bra 
genom kombinationen av en kartläggningsdel och en enkätdel. Framförallt det 
rumsliga datamaterialet, som är det unika med PPGIS studier, var intressant att 
utveckla och få inblick i eftersom det resulterade i en annan insikt i pandemins 
konsekvenser för det aktiva friluftslivet, framförallt genom att bekräfta 
friluftslivets rumsliga spridning men också koncentrationer av aktivitet i olika 
områden i olika delar av regionen. Detta kompletterades av enkätens mer 
detaljerade innehåll och särskilt deltagarnas svar kring sina aktiviteter innan, 
under och efter pandemin, vilket i flera fall bekräftar den utveckling och de trender 
medierna länge har rapporterat om. På detta sätt bidrog studien med en större och 
mer nyanserad bild av pandemins effekt på friluftslivet i regionen. 

Samtidig var metodiken inte problemfri. Som nämndes i rapportens 
metodavsnitt fanns det utmaningar med att få folk att göra kartläggningsdelen. 
Det kan troligtvis kopplas till att många gjorde kartläggningen via mobiltelefonen, 
vilket fungerar, men inte är optimalt jämfört med en vanlig skärm. En förbättring 
av detta problem innebär att vara mera tydlig med att kartläggningen fungerar 
bäst på en vanlig skärm och uppmuntra deltagarna att använda denna möjlighet 
framför mobiltelefonen. Å andra sidan hade detta kanske gjort att inte lika många 
skulle göra kartläggningen eftersom mobiltelefonen för många är det lättaste sätt 
att få fram undersökningen, till exempel via QR-koden. Detta får med andra ord 
vara en avvägning att göra innan studien påbörjas. 

En annan utmaning var att det inte var möjligt att genomföra studien som en 
populationsstudie med utgångspunkt i ett slumpmässigt urval av befolkningen, 
vilket skulle gett en bättre representativitet i resultaten. Istället valdes en 
kombination av selektiv spridning och snöbollsmetodik. Detta resulterar i att det 
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finns en viss bias i studien mot mer rutinerade friluftsutövare samt en tendens till 
att svar från vissa demografiska grupper i samhället finns med mer än andra, 
exempelvis pensionärer och studenter. Dessutom fick studien en ganska låg 
svarsfrekvens med tanke på att enkäten i princip var riktad hela regionen. Skulle 
studien bli mer representativ för befolkningen i regionen behöver studien därför 
kompletteras med en populationsstudie. Det skulle kunna bidra till att öka 
svarsfrekvensen och fånga upp de delar av befolkningen som var lite eller inte alls 
representerade i denna studie.  

Med inspiration i danska studien av Kaae et al. (2018) kan en bra strategi vara 
att göra både och. Alltså att göra både en populationsstudie och en studie baserad 
på selektiv/snöbollsmetodik, för på det sättet få svar både från den breda 
befolkningen och mer specialiserade grupper. Därmed ges även ett underlag att 
jämföra mellan. I fall en liknande studie görs igen i regionen, eller i en annan 
region i Sverige, är detta en tydlig rekommendation. 

 

4.6 Nästa steg 

Denna studie är den första som är gjort av sin typ i regionen med fokus på att 
studera och bättre förstå hur coronapandemin har påverkat friluftslivet och 
friluftslivsutövare i regionen och vilka konsekvenser utvecklingen har resulterat i. 
Eftersom pandemin fortfarande pågår och påverkar villkoren för friluftslivet i 
skrivande stund skulle det vara intressant att göra en uppföljningsstudie i 
regionen senare under 2021, med samma fokus och samma metodframgång. På 
detta sätt kan man jämföra resultaten mellan de två studierna och därmed se om 
aktuella trender fortsätter eller ändras, eller om det kommer till andra, nya trender, 
som vi inte ännu har sett. Detta arbete kan bidra till att skapa större säkerhet kring 
rapportens slutsatser och öka kunskapsbasen om friluftslivet och dess utveckling 
i en kristid. Kunskap som vi inte tidigare har haft, eller kommer att få möjlighet att 
studera på samma sätt igen. Av samma orsak är ytterligare ett förslag att man gör 
en till studie om några år efter pandemin med samma metodframgång, men denna 
gång med ett fokus på friluftslivet som det tar sig ut efter pandemin. Detta kan 
bidra till en bättre förståelse av huruvida de trender och den utveckling som finns 
nu också kommer att gälla i en tid när vardagen som vi känner den är tillbaka igen. 

Ett annat intressant arbete skulle kunna vara att göra mer och djupare 
jämförelser av rapportens resultat med andra studier med fokus på hur 
coronapandemin har påverkat friluftslivet och idrotten. Några studier med detta 
fokus finns som sagt genomförda inom Mistraprogrammet, men det finns många 
fler studier, både i Sverige och internationellt. En viktig uppgift blir därför att 
samla in all denna kunskap och bygga upp ovan nämnda nationella kunskapsbas 
om friluftslivets betydelse, utveckling och villkor i en kristid. Detta skulle kunna 
göra att vi är bättre rustade till att hantera en situation som den vi har upplevt nu. 
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Denna rapport bidrar till detta arbete genom att ge inblick i friluftslivets utveckling 
i Västra Götaland under pandemin 2020. 
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5 Slutsatser 
Rapporten visar att pandemin utan tvekan har haft stor påverkan på friluftslivet i 
Västra Götaland och resulterat i både nya möjligheter och utmaningar i 
friluftslivets innehåll och för utvecklingen i regionen. Både de rumsliga analyserna 
och enkätensvaran visar detta på olika sätt. För att underlätta läsningen är de 
viktigaste slutsatserna listade nedan. 
 

1. Naturen i närområdet (i nära avstånd till där man bor) har fått en viktig 
roll för utövandet av friluftsliv. Detta kan även kopplas till att många väljer 
att gå, springa eller cykla till naturområden, alltså till områden med kort 
transportavstånd. 

2. Det sker en kraftig ökning samt finns en hög koncentration av besökare i 
populära naturområden. Exempelvis i nationalparker och naturreservat, 
vid kusten samt längs sjöar och vattendrag. Flera av regionens leder 
används mycket. 

3. Nästan hälften av alla svarar att deras friluftslivsvanor har ändrats på 
grund av pandemin och många påpekar att de vistas i naturen oftare nu 
jämfört med tidigare. De söker sig till naturen framförallt för att återhämta 
sig och få energi, för att naturen är ett säkert ställe fritt från oro samt för att 
umgås socialt. 

4. Friluftsliv i kombination med motion har stor betydelse under pandemin 
och kan kopplas till fysisk hälsa. Promenader, vandring, löpning och 
cykling är särskilt populära aktiviteter i det hänseendet. 

5. Naturen har fått en ökad funktion som socialt rum, en ’fristad’, under 
pandemin. Folk umgås mer och oftare med varandra ute i naturen. 

6. Det aktiva friluftslivet och vistelser i naturen har blivit en livsstil för allt 
fler som inte vistades så ofta i naturen innan pandemin. För mer rutinerade 
friluftsmänniskor har pandemin medverkat till att man söker upp nya 
platser. 

7. Många av deltagarna svarar att de kommer att fortsätta med sina nya 
friluftslivsvanor efter att pandemin är slut. Framförallt vill de fortsätta 
vistas i naturen oftare och under längre tid samt upptäcka nya områden. 

8. Största problemet som deltagarna observerat, kopplat till pandemin, 
inkluderar trängsel på stigar, spår och leder samt parkeringsplatser. Mer 
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skräp i naturen och stora samlingar av människor på samma plats samt för 
lite hänsyn till andra påpekas också som viktiga problem. 
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7 Bilaga 

7.1 Bilaga A. Kartlagda mobila och platsspecifika friluftslivaktiviteter 

 
 
 
 

Mobila 
friluftslivsaktiviteter 
Cykling 
Gå med hunden 
Löpning / trailrun 
Mountainbiking 
Paddla kajak / kanot 
Promenad / gå med hund 
Ridning 
Rullskidor 
Segling 
Stand Up Paddling (SUP) 
Stavgång 
Swimrun 
Vandring 
Åka motorbåt 

 

Platsspecifika friluftsaktiviteter 
Båt i gästhamn 
Båt i naturhamn 
Besöka kulturminnen 
Camping 
Dykning 
Fågelskådning 
Fotografering 
Fritidsfiske 
Geocaching 
Golf 
Jakt 
Klättring 
Ligga med båt i naturhamn 
Matupplevelser (café/restaurant) 
Orientering 
Picknic / grilla / fika 
Plocka bär eller svamp 
Rollspel 
Skateboarding 
Snorkling 
Sol och bad 
Tältning 
Trädgårdsarbete 
Träning utomhus (tex utomhus gym) 
Vistas i fritidshus / koloni 
Wakeboard / Vattenskidor 
Windsurfing / kitesurfing / 
vågsurfing 
Yoga eller meditation 
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7.2 Bilaga B. Andra motiv för att utöva friluftsliv 
 

Mobila friluftsaktiviteter 
Åka till arbetet 
Åker runt med husbil och [spiller] golf 
Bada med familj. Hitta nya ställen, variation bland utflykterna. 
Barnbarn får rida och besöka djuren i parken. 
Corona har inneburit att jag och familjen varit hemma mer under semestern, 
vilket resulterade i att vi tog oss ut på mer turer på hemmaplan. 
Cykla på nedlagd banvall. Tämta - Hökerum 
Den sedvanliga semesterturen 
En vandring jag alltid velat göra. kanske den resa som i sommar fått ersätta 
utlandssemester. 
Fågelinventering 
Gå Bohusleden 
Gå pilgrimsleden 
Ha ett normalt friluftsliv utan att behöva tänka på corona, jobb och 
permiteringar. 
Hundpromenader 
Jag tränar vanligtvis både löpning och på friskis och svettis. Under corona dock 
bara löpningen vilket då blir lite oftare än innan. 
Jobbar hemifrån och måste röra på mig för att arbetet innebär mycket 
stillasittande. 
Kolla terräng/karta 
Kombination av konditionsträning och ta mig till jobbet 
Konditionsträning, Coronaanpassning 
Nära hemmet 
Orienteringsklubben ordnar träning. 
Prova ny aktivitet 
Rasta barn 
Rastar sonen som går på färre aktiviteter nu under corona, båda får motion, lånar 
min mans mountainbike 
Se nya och olika platser i Boråsområdet 
Segla längs kusten tillsammans med andra bekanta. Alla har egna båtar. 
Semester 
Sova ute 
Ta mig ut till sommarstugan i skärgården 
Tävla 
Testa nya stigar än mina vanliga. 
Transport till och från föraldrar. 
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Umgänge med vänner är det primära här. 
Undvika kollektivtrafik 
 

Platsspecifika friluftsaktiviteter 
Äta lunch utomhus 
Bada, men på kvällen/sen eftermiddag för att undvika folksamling. 
Bor här på ett torp i skogen för att slippa bo i Göteborg 
Bra blåbärsskog nära sommarstället. 
Dagsutflykt 
Det var ett misstag att åka hit, knökfullt med folk ingen social distansiering... 
Diskgolf, det finns en banna med 9 korgar här. 
Familjesvemester (i stället för utlandssemester) 
Fin plats (hembygdsgård) att fika på 
Förbereda och genomföra scoutläger 
Fota vid hembygdsgården 
Ha roligt 
Hästaktiviteter på ridbana 
Hästbadplats 
Hemester 
Jag går milen i Skatås nästan varje dag 
Jag har mer behov att komma ut och då är stallet ett perfekt ställe att gå till. 
Konditionsträning, Coronaanpassning 
Låta barnen leka fritt 
Odla grönsaker 
Pilgrimsvandring från Gudhems kloster till Naturum, Hornborgasjön 
Tränar i stockgymmet på Mösseberg istället för vanliga gymmet. 
Träning av hund, lydnad och Nosework 
Underhålla barnen med Pokemon Go 
Uppleva konst 
Vi åker senare på dagen under corona för att slippa trängas med alla andra 
Vi har ofta gått hit sen jag var liten 
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7.3 Bilaga C. Andra sätt friluftsvanorna har ändrats 
 

Är mest inne, mycket begränsat socialt umgänge 
Är reserverad för att komma för nära andra människor 
Arrangerade naturvandringar har minskat (jag har gjort guidade turer i 
Partillenatur inom ramen för SNF) 
Bara tid att göra oftare, pga Permitterad, 
Bytt kollektivt resande mot ökat resande med cykel och bil 
Daglig cykling till och från jobbet har ersatts med dagliga promenader. 
De dagliga nära friluftvanorna är samma som innan, men jag hr börjat cykla 
till olika olika mål runtom i Västra Götaland och Halland på dagsturer, som 
jag inte gjort tidigare. 
Deltar mer sällan i publika arrangemang typ vandringar, paddling 
Det har blivit svårare att riskfritt ta sig till områden längre bort. 
Eftersom jag inte har bil vistas jag mindre i naturen, då de flesta områden 
ligger ganska långt bort från mig (centrala hisingen) och jag inte vågar åka 
kollektivtrafik 
Får plocka mer skräp efter "nya" människor 
Fler människor ute på vissa platser gör att jag undviker vissa platser 
Fler resor till andra län 
Gympar utomhus på Friskis pass 
Har ej bil, beroende av släkt/vänner, undviker helt kollektivtrafik 
Har inte kunnat segla till andra länder. Inte åka skidor i andra länder 
Har minskat vissa fysiska aktiviteter som gym, klättring till förmån för 
utomhusaktiviteter. 
Har ofta gett mig iväg tidigt på morgnarna men nu än mer eftersom det kryllar 
av folk framåt dagen på de populäraste ställena, speciellt de som har p-
platser., 
Har undvikit en del områden då det varit mycket folk periodvis, främst under 
våren och sommaren. 
Hej. Har minimerat besök inköp på segelturerna i Bohuslän till 1 inköp per 
vecka. Samt ingen hamnliggning. Endast naturhamnar. 
Jag äter picnic mer ute i naturen än innan, 
Jag bedriver träningsverksamhet i mitt arbete och gör ALLT det utomhus 
sedan Covid-19-pandemi 
jag besöker enbart områden som jag når gående eller med cykel 
Jag började få intresse för vandring redan innan pandemin men pandemin har 
väl accelererat det lite eftersom det är svårare att göra andra saker 
Jag får hålla till godo med naturen i mitt närområde. 
Jag fick inte kartan att fungera, har mest rört mig i närområdet, men också 
kusten i Bohuslän med kajak och cykel 
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Jag har cyklat till jobbet 
Jag har ersatt vissa gympass med friluftsaktiviteter istället 
Jag har i större utsträckning tagit cykeln eller promenerat hela vägen när jag 
varit ute i mitt närområde än tidigare då jag ibland åkt kollektivt antingen till 
eller från exempelvis Änggårdsbergen/Botaniska. Däremot har jag inte varit 
ute i skärgården alls lika mycket som andra vår/somrar då det varit osäkert 
med plats på färjor och trångt på spårvagnen på väg ut mot Saltholmen. 
Jag rör mig mer i mitt närområde och reser inte någonstans om inte jag måste. 
Föredrar att gå om jag kan välja. 
Jag skulle säga bara att jag är ute mer rent allmänt, just i naturen är det väl på 
ett ungefär detsamma som tidigare fast lite mer, men jag träffar släkt och 
vänner utomhus och kanske går en promenad i stan. Merparten av tiden som 
vi behövt hålla social distansering har det som tur var varit vår och sommar 
annars vet jag inte om jag varit ute lika mycket. 
Jag springer orientering för en liten förening som inte anordnar några egna 
tävlingar/träningar = extremt mycket mindre orientering i år än ett vanligt år. 
Orienteringen innebär ju också att man får se/upptäcker nya naturområden 
varje helg, så har det alltså inte varit detta året. 
Jag undviker att resa kollektivt, vilket gör att områden som jag tidigare skulle 
besökt inte blir besökta. För mig innebär det att de flesta promenader sker i 
stadsmiljö och mindre parker än i oplanerad natur. 
Jag uppskattar det faktum att jag får vara ute i naturen ännu mer! 
Jag vistas mer sällan på leder så som Bohusleden, Gotaleden. Eftersom det 
tyvärr har blivit väldigt mycket fler stigcyklister, cross/mtbcyklar och joggare 
som prompt ska klänga nära en och både svettas, hosta och harkla sig. 
Kan ej delta i skogsmaran pga Coronarestriktioner om antal deltagare 
Letar kontroller i Naturpasset med vänner 
Lika ofta som tidigare 
Lite oklart, vi flyttade i mars så det har varit fullt upp med annat. 
Man träffas ute med vänner och släkt 
Med allt hemifrån på distans blir det sällan tillfälle för friluftspromenader, när 
man åkte in till stan varje dag kunde man t.ex. promenera en bit på vägen hem. 
Mer att jag minskat min tid i affärer och då istället lagt en del mer tid i naturen 
för att ändå komma hemifrån. 
Mer tid för träning utomhus 
Mina friluftsvanor har ändrats men pga andra faktorer än corona. Det råkar ha 
sammanfallit med denna pandemi men de hade ändrats oavsett av orsaker 
som ej varit relaterade till det rådande läget. 
New activities - sailing 
Oftare gång/löpning, mindre cykel 
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Pga corona måste jag åka längre ut och längre iväg, gillar att vara själv i 
naturen. Måste till leder längre iväg. För mycket folk nu. 
Pga hemester blir det såklart mer tid i naturen, under just semesterveckorna. 
Pga semester har jag ju haft tid att vara ute mer, men inte direkt pga pandemin 
Samåker inte, annars gör jag det i princip alltid. 
Satt i karantän mars-maj. Därför blev jag sämre på att nyttja naturen, eftersom 
jag oftast besöker naturen i sällskap med en eller flera personer. (Svårt att dela 
bil eller båt) 
Seglar bara i Sverige, mot bara utomlands i Norden tidigare 
Skulle åkt till fjällen på semester men avstod 
Söker inte områden som jag vet det finns mycket folk 
Som 70+ blir det bara promenader. Allt kulturellt-shopping i samband med 
utflykt faller bort. Därför blir det mindre då natur och dessa aktiviteter ej kan 
kombineras. 
Spelar oftare golf på hemmabanan och träffar där oftare golfkompisar 
Tävlar normalt 8-10 ggr/månad 
Undviker platser med mycket folk 
Upptäcker mer av Sverige 
Ute tidigare o på mindre populära ställen, helst utan p-plats. Det har blivit 
väldigt folktätt i markerna. Speciellt när solbadandet kom igång. 
Väljer att vistas i närområdet, åker ej till skogsområden som tidigare 
Väljer områden som ligger på cykelavstånd 
Vi har även köpt en tomt att bygga en stuga på. Det känns lite galet. Vi har 
funderat på stuga i flera år men nu kändes det än mer motiverat. 
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7.4 Bilaga D. Andra orsaker eller motiv till att vanorna ändrats 
 

Aktiv orienterare 
Aktivitet att hitta på istället för att sitta hemma. 
Alternativet att besöka släkt & vänner i andra städer/länder känns inte bra eller 
säkert. 
Ändrade besöksmål pga inställda besök hos personer i riskgrupper  och 
utlandresor (Norge). På hemmaplan är vanorna relativ de samma, samma 
aktiviteter och samma platser dock i ökad utsträckning under sommaren pga 
mer tid på hemmaplan istället för långresor till fjällen och Norge. 
Är 73 år 
Är mindre i naturen. Främst för att energin minskat av att vara hemma hela 
tiden. Pluggar på distans numera 
Är pensionär 
Är ute och seglar sedan 6 veckor tillbaka. Inga problem, mask i Tyskland annat 
mest som vanligt. 
Arbetar hemifrån och behöver bl a motionen 
Arbetar hemifrån och har på grund av mindre restid mer tid till naturen 
Arbete hemifrån möjliggör mer promenader lunchtid 
Att vistas ute minskar risken för smitta jämfört med att motionera inomhus 
Avkoppling och träning 
Behov att få frisk luft när jag jobbar hemma. Promenera medan jag pratar per 
telefon med vänner och kollegor. 
Behövde träna mer för att bli frisk och lämna riskgrupper 
Blivit för lat efter allt hemmajobbande 
Bor i frididhuset för att slippa storstan Gbg 
Börjat träna 
Bra paus från hemarbete 
Bristen på orienteringstävlingar har gjort att jag besökt färre olika 
naturområden i år. 
Brukar på o då vara i naturen - bor på landsbygden 
Brukar resa utomlands för att vandra, sol, bad - nu blev det Sverige 
cannot travel to 'other' homeland so need to spend more time in sweden 
Corona har förhindrat andra önskade resor 
Coronarestriktionerna har begränsat möjligheterna till skidåkning och segling 
Cyklar i närområdet, betonggettot 
De förenings- och utbildningsaktiviteter jag brukar delta i har avslutats i förtid 
o ännu  inte återupptagits. 
De ställen jag brukar vara på, vandringsleder osv, är mer välbesökta nu och 
det gör att jag inte åker dit. Jag vill ut för att vara ifred och få lugn och ro, men 
nu när "alla" är ute stannar jag hemma istället. 
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Det är ett bra ställe att rasta barnen på när vi inte vill att de går på aktiviteter 
inomhus med andra barn. Vi har också mer tid nu när vi inte kör dem på sina 
vanliga aktivteter. 
Det är lättare att hålla avstånd i naturen än på andra ställen. 
Det finns inga danser nu så vandrar mer än innan 
Det finns inget annat att göra i staden pga Corona. Naturen ger positiva 
effekter för min hälsa, jämförtmed staden som skadar mig med buller och 
utsläpp. 
Distansarbete ger mer fritid pga minskad pendling 
Distansarbetet har möjliggjort fler skogspromenader då pendlingstiden har 
försvunnit. 
Eftersom jag jobbar hemifrån, så behöver jag ersätta cykelpendlingen till och 
från jobbet. 
Eftersom jag reser med kollektivtrafiken har blivit tvungen att välja bort 
friluftsliv 
En aktivitet som fortfarande är möjlig. 
Ett sätt att hitta på saker utan att det innebär en smittorisk. 
Ett sätt att undvika nära fysisk kontakt 
Flerdagarsturer inte möjliga 
Försöker undvika stigar etc och går mer inne i skogen, tyvärr har man anlagt 
flera nya leder i området så det är väldigt svårt att hitta ställen där man slipper 
stigcyklister, mtbcyklister och joggare. 
Friluftsfrämjandets gruppaktiviteter är inställda och jag tar mig inte till fjällen 
eller ens till havet (kör inte bil). 
Gillar att vara i naturen men har känt mig mer stressad så har inte gått ut lika 
mycket samt att är jag i stan (där jag pluggar) så går jag ofta via slottskogen 
hem men svårare nu. 
Glad och frisk pensionär. Riskgrupp! Socialt umgänge utomhus! 
Gymmet är stängt. Det finns inte så mycket att göra. 
Har  varit i karantän utomlands 
Har alltid regelbundet varit i naturen 
Har avstått att gå på gym en period. Då blir den en extra promenad i stället. 
Har bara blivit så eftersom man inte gärna åker till lekland med barnen utan 
istället försöker ta med hela familjen utomhus istället. 
Har blivit mer motiverad/fått mer behov av att träna och ger mig då ut mer. 
Har inte längre möjlighet att ta lokaltrafik för att paddla kanot med min 
multisjuka syster pga corona så tyvärr har vi inte möjlighet att göra vår årliga 
naturutflykt. 
Har mer tid att vara ute. 
Har möjligen stannat inne mer pgr av problemen i fråga 9 
Har skaffat hund som kräver mkt motion 
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Har tid som jag vill fylla eftersom det inte finns teater, bio och konserter att gå 
på och restauranger känns för osäkra 
Har varit 5 veckor på sjukhus inkl IVA ca feb-mars och har inte hämtat mig 
fysikt ännu. 
Hemjobbande frigör tid 
I avsaknad av utlandssemester har jag fått upp ögonen mer för att mini-
semestra i närområdet. 
Ingen inomhusträning 
Inte möjligt att göra semesterresor som förut 
Inte möjligt att resa så mycket till andra orter eller utomlands. 
Jag är mindre i naturen än tidigare pga att jag främst åker kollektivt dit och det 
vill jag undvika just nu. Era svarsalternativ utgår bara ifrån att man har ökat 
sin frekvens, isf borde frågan ställas enbart till de som är oftare ute nu än 
tidigare inte till alla som har förändrat sin utefrekvens. 
Jag är ofta i naturen men har ytterligare ökat tiden i naturen under 
Coronapandemin 
Jag arbetar hemma, slipper resor t o fr jobbet och kan lägga tiden på att träna 
på lunchen. I skogen helst. 
Jag ersätter den rörelse jag förr fick ´på cykel på väg till och från jobbet med 
promenader i skogen o simturer på morgonen 
Jag går raska skogspromenader med då jag undervikger gå på gym under 
pågående pandemi 
Jag har alltid älskat naturen men det har även nu blivit en naturlig mötesplats. 
Jag har ersatt min dagliga cykelväg till jobbet i Danderyd med dagliga 
promenader mest i Täby 
Jag har fått avstå kollektiva vandringar pga att alla skulle samåka till 
utgångsplatsen 
Jag har fått mer tid, vilket gör att jag kan göra längre turer. Jag styr också över 
min tid själv eftersom jag numera studerar hemma 
Jag har haft flera proppar i lungorna. På grund av detta kN JAG BARA RÖRA 
MIG I BEGRÄNSAD OMFATTNING MEN TYCKER ÄNDÅ OM ATT VISTAS 
UTE I NATUREN. cORONAN HAR IKNAPPAST PÅVERKAT MIG ALLS I 
DETTA AVSEENDE. 
Jag har haft symtom under 3 månader, men varit ”frisk” Det har gjort att jag 
försöker undvika att stöta ihop med människor. I mitt närområde har det varit 
klart mycket mer människor än normalt. Även i områden med glesare 
besöksfrekvens har jag noterat fler människor och fler tältövernattningar. Kort 
sagt det är svårt att hitta på naturaktiviteter. Även fågelskådande kända 
lokaler har jag måst begränsa 
Jag har just blivit pensionär. Har just för tillfället kunnat vara ute mera pga 
mer fritid 
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Jag har upplevt trängsel i de naturområden jag brukar besöka, så jag har valt 
att inte åka dit. 
Jag var redan mycket i naturen innan corona. Och pga kan inte träffa äldre, åka 
utomlands, träna på friskis blir det ännu mera tid i naturen. 
Jag vill röra på mig 
Jag vill vara ute mera i naturen 
Jobbar hemifrån och har därför tid att uppsöka naturen i mitt närområde oftare 
Jobbar hemifrån vilket sparar tid som möjliggör mer vistelse utomhus 
Jobbar hemifrån, bor granne med skogen, dels mer tid för promenader efter 
jobbet, dels ett sätt röra sig under arbetsdagen 
jobbar hemifrån= mer tid och behov av ex. lunchpromenader 
Jobbar hemma, så det blir enkelt att komma ut & springa. 
Jobbat mer hemifrån, bättre tillgång till naturen dagtid 
Kan inte ta mig till naturen så ofta pga har inte bil och kollektivtrafik känns 
otrygg pga trängsel och inställda turer och tar en dryg timme på cykel till 
närmsta bad 
Kan motionera som vanligt men tråkigt när arrangerade lopp ställs in 
Karantän 
Komunen har lagt upp leder på nätet, det har gjort att jag hittat nya området i 
min närhet. Har ej rest som vanligt under semestern det har gett mig tid att gå 
längre leder i min närhet 
Man får hitta på något nytt 
Man har mer tid nu, förut umgicks man mer med andra och var i stan mm. Nu 
undviker man sociala sammanhang, affärer, restauranger mm. Blir mer tid att 
vara ute 
Mitt arbete är träning och jag har känt att utomhus är bästa sättet att  sköta 
arbetet säkert. 
Motion när dagarna består av hemmakontor 
När jag sitter still framför datorn är det bra att röra på sig. 
Naturen i mitt närområde är välbesökt och människor håller inte social 
distans. Jag känner mig därför inte bekväm där. 
Nya vanor pga hemarbete, istället för cykel till jobb och lunchpromenad, nu 
gör motsvarande i närmiljö 
Nybliven pensionär 
Områden har blivit mer otillgängliga, då resor med kollektivtrafik bör 
undvikas 
Orienteringstävlingar har ställts in. 
P.g.a nedsatt rörlighet efter en styroke är jag numera tyvärr inte ute i skogen  
som tidigare. Åker dock till vår kolonistuga i enslig naturmiljö.  2-4 ggr/vecka. 
i dessa tider mycket acceptabel karantänmiljö. 
Pensionär 
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Pga av att andra fritidsaktiviteter har ställts in har vi haft mer tid att lägga på 
den här typen av aktiviteter. 
Pga. corona kan jag inte ta mig till de platser där jag förut brukade vandra ( i 
andra länder). 
Reste inte bort och gjorde istället aktiviteter hemma och i närområdet 
Resväg till andra områden än närområdet gör att jag avstår 
Samma vanor som innan corona. Bara mer distans till andra människor. 
Skogsbad jättebra för att släppa oro och stress. 
Smittrisk vid samåkning i flera timmar 
Söker fysisk aktivitet utanför gym 
Söker upp mindre populära områden, har inte besökt stora badplatser 
Springer mer frekvent än tidigare i en löpgrupp m friskis o svettis. De har 
fördubblat sina löppass pga corona o fått fler Medlemmar 
Stora upplevelser och utmaningar finns i naturen. Vi har lärt oss nya saker 
(förarintyg för båt) hela familjen 
Studier är på distans vilket firgör tid som annars spenderas i stan eller på 
bibliotek. 
Svårt att få golf-tider nu när spelandet ökat under Corona 
Tränar inte på gymmet i Corona tider 
Trevligare säkrare än stadsmiljö 
Umgås med människor utomhus pga mindre smittorisk 
Undvika trängsel på kollektivtrafiken 
Utgår från delboende under karantänperioden 
Valt bort restaurang, köpcentrum och annat med folk. Söker ställen där jag 
slipper möta folk. 
Vårdad på inf klinik, sjukhus 5 ve, underviktig, inga muskler, lång tid att 
återvinna hälsan 
Vi har rest mindre långt bort än vi skulle 
Vi köpte en sommarstuga förra hösten, som ju kändes som en fantastisk timing 
nu när Corona kom. 
Vill bort från trängsel och andra människor 
Vill helst inte åka kollektivt och därför är det många platser vi inte kommer till 
längre 
Vill inte träna på gym som tidigare, det blir promenad istället 
Vill inte vara på gymmet 
Vissa tillfällen är det svårare att ha sociala tillställningar p g a Corona 
beroende av väder vind. Men vi sitter ute o har bokrecensioner istället. 
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7.5 Bilaga E. Andra problem som har observerats 
 

Att folk inte respekterar avstånd 
Att människor inte tar hänsyn till andra utan går nära trots att det finns 
möjlighet att gå på varsin sida av stigen vid möte, de fortsätter som vanligt och 
vill en ha avstånd får en gå utanför stigen då mötande inte tar någon hänsyn 
alls 
Att promenerare breder ut sig och inte stiger åt sidan, men ingen trängsel 
Avföring!!!! 
Delsjöns badplats (som vi undviker men går förbi) är ofta fullproppad med 
folk. 
Det är för mycket folk ute. ”Min” skog är inte längre min. Där jag aldrig mött 
människor förr finns det nu någon bakom var och varannan krök 
Det gick inte att använda musen, så jag skriver här vilket område jag vistas i: 
Slottskogen, Göteborg. Många respektlösa yngre som ej håller avstånd. 
Detta gäller bara en gång vi nationalparksbesök, inte generellt. 
Eftersom jag promenerar med hund kan jag vika åt sidan eller gå en mindre 
omväg när det är folksamlingar, MEN jag har noterat att det vissa dagar varit 
väldigt mycket människor i t.ex hamnen i Skärhamn - då har jag valt vägar vid 
sidan av. Därför är det inget problem för mig personligen. Däremot är det ett 
problem att jag och mina vänner ska undvika att åka i samma bil/bo i samma 
hotellrum och därför åker vi inte iväg och vandrar i t.ex. Halland eller på 
andra platser som vi planerat. Det får bli ett annat år. 
Eldning på icke avsatta platser. sabotage 
Fick fika utomhus utanför en restaurant i ösregn då de inte hade gäster 
inomhus längre. 
Folk är ohyfsade, trängs, gapar och skitar ner. Verkar sakna grundläggande 
förståelse för att följa de regler som finns. Inga rättigheter utan skyldigheter! 
För mycket folk på ett och samma ställe förtar upplevelsen litegrann 
Fulla spårvagnar/bussar 
Ganska tråkigt skött skog/mark runt Rådasjön 
Inga eller för få möjligheter att parkera cykel. 
Lederna är dåligt beskrivna (svårighetsgrad och längd) och ofta slarvigt 
märkta. 
Lite mer folk ute men det är trevligt 
Massa nysvenskar som skräpar ner och väsnas 
Mkt folk på stränder 
Möten med flåsande hurtbullar! 
Mycket mer folk på badplatsen på klipporna där vi bor än innan Corona. 
Norrmännen har stängt stugan i Budalsvika. 
Oklart om egentligen problem trängsel, men föredrog tidigare 
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Orienteringssporten är till stora delar pausad 
På badplatser 
Papperskorgar saknas i delsjöområdet!!!!!! 
Parkering visade sig omöjlig i ett fall. Nationalpark. 
Pilgrimsleden är dåligt skyltad. Vi gick fel flera gånger sträcka 2-3 
Restriktioner 
Trängsel i gästhamnar 
Trängsel vid bad 
Upplever det inte som ett problem men kunnat konstatera att det rör sig 
betydligt fler ute i många områden än annars 
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7.6 Bilaga F. Andra nya vanor man kommer fortsätta med 

Fler kortare turer med övernattning hoppas jag på 
Jag har lärt mina klienter att utomhus är grymt 
Jag har som sagt blivit sämre på att nyttja naturen, pga begränsingar hur man 
gemensamt kommer dit. Tänker återgå till mer nyttjande av naturen så fort 
som möjligt. 
Jag kommer ha gåmöten mer. 
Mer guidade skogsbad! 
Motion 
Natur och rörelse utomhus är en viktig del av mig sedan gammalt 
Naturen är och har alltid varit en viktigt del i min livsstil :) 
Nyfiken på att uppleva mer av Sverige 
Vanorna har ändrats pga. gällande restriktioner. När restriktionerna är borta 
återgår jag till tidigare vanor 
Vill tillbaks ut i naturen igen när amatörerna har åkt tillbaks till sina 
chartersemestermål och man får vara ifred igen. 
Vistas i naturen dagligen. Går ca 6 mil i veckan. Kommer nog inte öka stäckan. 
Men alltid skoj att hitta nya områden. 
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7.7 Bilaga G. Andra kommentarer till friluftslivet under pandemin 
 

Är glad att fler hittar ut 
Är mer i naturen numera, det är säkert sätt att umgås med andra och en bra 
aktivitet vad gäller träning. Då jag försöker undvika gymmet under Corona. 
Är mer ute i naturen nu eftersom jag vill undvika platser med många 
människor. 
Är oftare tillsammans med andra vid stavgång tex. 
Är pensionär och går längre promenader med hunden regelbundet. Ingen 
skillnad före och under Corona. 
Är ute mycket med min hund, minst 10000 steg/dag. Upplever att många fler 
är ute och motionerar. Ofta trångt på stigar med cyklar och löpare. 
Att få uppleva naturen i form av tystnad/ensam njutning/ se djur har varit 
svårt under sommaren, betydligt fler människor ute. 
Att jobba hemifrån har gett mig stora tidsvinster som bland annat innebär att 
jag hinner ut på en joggingtur varje morgon. Det kommer inte vara möjligt när 
pandemin är över och jag inte längre jobbar hemifrån. 
Att upptäcka så många fina områden i närheten samtidigt som man umgås 
med vänner istället för att sitta och äta. 
Att vandra är att leva. Jag vandrar alltid. Det är mitt sätt att leva. 
Bänkar, bord och trevlig belysning blir viktigare i parker. Vi använder parken 
utanför vårt hus för att äta middag med vänner. Som ett förlängt vardagsrum! 
Bättre på badhus då det är mindre folk där 😀😀 
Bekymrad över att folk i alla åldrar inte håller avstånd när man möts. 
Bra om det offentliga kunde ta på sig rollen och styra/kanalisera besöken för 
att undvika för mycket människor på samma plats, detta för att ex undvika 
slitage. Detta uppstår under vissa tider på året och på olika platser - alla vill 
åka till samma plats. Vidare behöver man öka kunskapen hos besökarna hur 
man beter sig ute i naturen - håll Sverige rent. 
Campar i egen  husvagn alla helger plus semestern under perioden april -
oktober 
Då jag även har en stor trädgård så sporrar det att vara ute nu är det bär och 
svamp tider som lockar mig att vara ute 
Då man inte kan resa utomlands på samma sätt som förut så har jag upptäckt 
många pärlor här i vöstsverige. 
Det är mindre nerskräpning nu verkar det som. Mitt friluftsliv är så pass 
solitärt att det inte påverkas av Corona. Kanske bara Joggningen men det är 
färre i spåret rent subjektivt. 
Det blev naturligt att göra en semester med vandring eller liknande aktiviteter 
i mina hemtrakter Jämtland. Annars hade man kanske åkt utomlands 
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Det har blivit ett helt annat tempo i tillvaron. Inte så stressigt och man tar 
tillvara på sin tid på ett annat sätt, tar det lugnare och en dag i taget. Är så 
tacksam över att vi har en sån fantastisk natur och rent och fint (för det mesta) 
Det känns inte alltid tryggt att gå själv så det vore toppen med frivilliga 
grupper som mötes upp regelbundet på bestämda platser. 
Effekten av lugn och ro i de naturområden jag besökte innan Corona uppnås 
inte nu pga. för mycket folk på dessa platser. 
Eftersom man inte kunnat resa utomlands blev det fler inrikesresoe under 
sommaren med betoning på naturen. 
En annorlunda seglingssemester med mer båtar ute 
Ett par stora inplanerade naturevenemang har blivit inställda 
Försöker komma ut och röra på mig då jag annars rör mig mindre i och med 
att mycket tid spenderas hemma. Behöver också byta miljö då och då. 
Försökt besöka samtliga naturreservat inom en radie om 10 mil 
Gärna iordningsställda grillplatser i Pixbo. Vid Kolakojan t ex. Samt fixa det 
vindskyddet. 
Håller mig mer hemomkring 
Har alltid tidigare haft nära till skog och natur så Coronan hade inte påverkat 
eller förändrat mina vanor i skog och mark. 
Har länge velat campa, fiska mer och laga mat i naturen. Det har jag gjort nu. 
Har mer tid när jag inte åker till jobbet. 
Har noterat "rakt över" betydligt fler besökare i naturen. 
Som projektledare för hittaut.nu i Alingsås har jag noterat ett näst intill 
fördubblat deltagande mot tidigare år. 
Har sökt mer aktivt för att finna alla naturreservaten i vårt område ( uddevall / 
norra Bohuslän 
Har varit på västkusten och undvikt att segla den populära orterna under 
semestiden samt cykla o promenera hemmavid dagligen upptäckte många nya 
platser att besöka tack vare nätet ( von frank en stein ock hitta ut. Se.) 
Hej de funkade inte på min mobil att rita ut vart jag är men listar här istället  
Sjöbergens odlingslottsområde, slottskogen,botaniska,änggårdsbergen 
Jag bor i kanten av slottskogen och märker att mkt mer folk rör sig här ofta 
trängsel om jag går ut ur min bostad alls. Jätte ofta överfulla soptunnor som 
leder till skräp o hundbajs överallt. 
Hemmaarbete under våren gjorde att man hann gå ut i naturen istället för att 
ta sig till och från jobbet 
Hundarna måste ut, corona eller ej 
Inget har ändrats under corona tider. 
Går min runda varje dag och mer där till. 
Intressant att se nya platser och att gå där det är mindre folk 
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Jag är lyckligt lottad att bo så nära delsjön. Det är en jätteviktig del av min 
vardag, jag spenderar tid där både själv när jag tränar men har också häst där 
vilket är fantastiskt. 
Jag är mycket irriterad över att det är så mycket skräp i naturen nu när fler 
hittat dit. Vi behöver fler kampanjer i skolor, förskolor och i samhället med 
fokus på att ta med skräpet hem igen! 
Jag är så extremt tacksam över Sveriges strategi. Om jag tvingats in i karantän 
tror jag att självmordstankarna kommit relativt snabbt. Det har varit tillräckligt 
deprimerande att veta att möjligheten till diverse aktiviteter inte ens finns; allt 
är inställt. 
Boråstrakten är gynnad med underbara naturstråk och Staden har varit duktig 
på att informera om naturområden och aktiviteter. Jag minns särskilt ett 
arrangemang i början av pandemin, med en promenad i ett naturområde som 
avslutades med korvgrillning i samarbete med scouterna. Vi som var där njöt 
av solen, vårvärmen, naturen och att få sitta tillsammans på ett säkert och 
tryggt sätt. TACK! 
Jag besöker släkt och vänner i Västra Götaland. Bor numera i Värmland. I 
Hedared där jag var 6-9/7 var det långt ifrån trångt. I Torslanda där jag var på 
Tumleheds badplats 8/8 var det mycket trångt. 
Jag bor "i naturen", så jag har redan tillgång till den varje dag och känner 
fördelarna med bättre återhämtning osv. Under kommande semester kommer 
jag att försöka undvika platser där jag tror att det är mycket folk, eftersom jag 
vill ha det fridfullt och hålla avstånd. Jag kommer säkert att utforska för mig 
nya naturområden i Västra Götaland under sommaren 
Jag bor i skogen och älskar det. Mitt liv har inte ändrats nästan inte alls under 
den här tiden. 
Jag bor på landet och har skogen vid tomtgränsen och det är mycket mer 
människor som är ute och går i skogen 
Jag ger mig ut i alla väder! 
Jag har även friluftsvanor i områden utanför länet, där det är mindre trängsel. 
Jag har börjat upptäcka vandringslederna som Bohusleden mycket mer de 
senaste året (så inte enbart pga corona). Förståelse för stadens negativa effekter 
på hälsa. 
Jag har främst varit bosatt i Stockholm under det senaste året, med 
semesterveckor i Göteborg 
jag har gått fler promenader i vardagen och har förmånen att bo nära naturen. 
dessa promenader har i stor utsträckning ersatt resa till/från jobbet. de har 
också varit möjliga att hinna med då mycket tid frigjorts när jag jobbar hemma. 
angående de längre vandringarna hade jag nog gjort ungefär samma ett 
vanligt år eftersom det är ett intresse och vi försöker åka på 
vandringsturer/resor ändå. 
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Jag har haft ändrade möjligheter att resa till Norrbotten, sambon har varit 
permitterad och jag har studerat på distans, vilket har gjort att vi har kunnat ta 
bilen dit vissa perioder och då är jag ute i naturen varje dag, men i Göteborg är 
det inte samma och det är denna vardag jag har utgått ifrån. Så på ett sätt har 
jag varit mer i naturen, men bara tillfälligt då jag har kunnat åka till 
Norrbotten. 
Jag har insett att de flesta ställen att ha utflykter till ligger utanför min egen 
kommun - i grannkommunerna, och att det framförallt är rätt torftigt och 
dåligt arrangerat med naturområdena i den del av min kommun jag bor i 
jämfört med den kommun jag tillbringat flest vandringar i under de senaste 
månaderna. Framförallt har jag uppskattat vandringsleder runt sjöar. 
Jag har inte ändrat mina vanor förutom att jag inte träffat någon inomhus utan 
bara i trädgården eller med båten och då har vännerna kommit med egen båt. 
Jag har seglat mycket mer i år och paddlat med familj och vänner istället för 
organiserat. I princip bara varit i skogen med familjen. 
Jag har tänkt på att fler vistas ute denna sommar, trots att vädret kanske inte är 
så bra! Och det är ju härligt! 
Jag har träffat en ny partner och vi vistas mer i naturen tillsammans än vad jag 
gjorde själv förra våren/sommaren. Så det är svårt för mig att säga hur mycket 
mer det hade varit om jag var singel. Vi ska tex på cykelsemester senare i 
sommar, ngt vi bestämde innan Corona. Men nu blir det längs Vänern ist för 
Öland. 
Jag märker att jag undviker vissa ställen, för att det har blivit mer populärt att 
vara i naturen nu. Jag tar mig ofta ut i naturen för att koppla av, vilket kan 
vara svårt nu när det är så mycket folk. Tänker även på den sociala 
distansieringen. 
Jag möter fler folk i naturen, fler bärplockare, fler löpare, fler som promenerar, 
familjer/sällskap som grillar har picknick etc. 
Jag skulle åkt utomlands i sommar men valde att stanna i Sverige på grund av 
Corona och hyra en stuga i skogen istället 
Jag tillhör en priviligerad grupp som har tillgång till sommarställe/fritdshus 
och skulle därför säga att jag har spenderat mer tid där än vanligt och då varit 
mer utomhus då det blir naturligt eftersom tillgång till pubar/restauranger inte 
finns på samma sätt. 
jag tycker att för oss 70+ med knäbesvär mm, att det skulle behövas hjälpmedel 
i form av räcken att hålla sig i där det är brant att gå 
Jag upplever att jag har blivit mer isolerad i hemmet. Vistas mycket i mitt 
närområde men kan inte planera längre turer. 
Jag väljer platser och tider där det inte är så mycket folk. 
Jag var ute relativt mycket i naturen redan innan men på grund av Corona har 
det blivit mindre, särskilt av de kortare och mer spontana promenaderna i 
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närområdet. Långpromenaderna längre bort blir dock fortfarande av precis 
som tidigare, inte minst för att jag har en familjemedlem som ser till att de blir 
av. 
Jag vistas alltid mycket i naturen, det är min nödvändiga återhämtning. 
Corona har bara begränsat var jag kan vara och göra. Lyckligtvis bor jag nära 
ett stort friluftsområde. 
Kanske lite oftare ute i naturen pga av minskat socialt umgänge 
Kollektivtrafiken till/från badplatser har blivit ett problem då många pågrund 
av vädret anhopas i denna. Har dock ingen lösning mer än mer trafik och 
kontroller på antal / buss, spårvagn. 
Krävs mer disciplin att träna ute i dåligt väder. Varierar in/utomhusträning i 
vanliga fall. 
Lite jobbigt att joggarna inte håller avstånd i Skatås 
Lyckades inte svara på alla frågor i första delen av enkäten och vet inte hur jag 
ändrar/går tillbaka.  
 
Sökt mig till naturen i större utsträckning. Mindre tid i gallerior och 
köpcentrum. Mindre tid på lekställen inomhus.  
 
Träffat vänner och släktingar utomhus i högre grad 
Man är ju överlag ute mer nu pga sommar, i höst/vinter kommer iaf jag vara 
mycket mindre i naturen. 
Man märker hur dåligt vissa vandringsleder underhålls eftersom man väljer 
mindre besökta platser. 
Många försöker hålla avstånd nu - en ny norm 
Med återgång till "normalt" arbete på arbetsplatsen kommer det även finnas 
mindre tid till skogspromenader tyvärr. 
Mer parker hat besökts 
Mer socialt umgänge i naturen. Innan var jag oftast själv i naturen. 
Mina friluftsvanor och vistelser i naturen har inte ändrats i och med corona 
Mina vanor har inte påverkats av corona, men jag märker att flera människor 
är ute på de platser jag besöker. Jag upplever det som positivt. 
Mina vanor på hemmaplan och i närområdet är relativt oförändrade, samma 
besöksmål men vid fler tillfällen än tidigare under sommaren. Vardagsvanorna 
är oförändrade. Däremot har Corona inneburit ändrade resvanor med färre 
långresor (svenska fjällen och norra Norge, vanligtvis 1-3 resor per år) och fler 
resor på halvlånga avstånd (1-5 timmars restid med bil utanför länet). 
 
Jag har inte fyllt i resor utanför länet, men de omfattar nationalparksbesök, 
fiske, vandring, bad m.m. Samma aktiviteter som ett vanligt år men på andra 
platser (Tyresta NP, Hamra NP, Hälsinglands skogar och sjöar, Tiveden i 
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Örebro län m.m.) istället för dit jag brukar åka (Norrbottenfjällen, Lofoten och 
Vesterålen i Norge, Ångermanlands inland). 
Mina vistelser under corona pandemin har ökat men detta var planer som 
snarare råkat sammanfalla händelseutvecklingen. Dels så har jag sen förra året 
planerat att åka på kajakturer denna sommar. Dels så har jag pga stress under 
studier fått rådet att komma ut och promenera mer i natur som ett sätt för 
återhämtning. Pandemin har inte påverkat mig avsevärt då jag fortfarande 
kunnat studera och även haft kvar mitt sommarjobb där jag fysiskt behövt ta 
mig till mitt arbete. Utomlands hade jag ändå inte kunnat åka då jag inte haft 
råd. 
Mindre norrmän i Norra Bohuslän - bättre plats i naturhamnarna i sommar 
När det inte gick att resa blev vandring och tältning ett lätt sätt att skaffa sig en 
"weekend" 
När jag jobbar hemifrån tar jag ofta en promenad i samband med lunchen, för 
att få miljöombyte och lite motion. Dessutom har jag mer fritid nu när jag 
slipper pendla och resa i arbetet och har därför kunnat börja rida regelbundet 
igen efter ett uppehåll på många år. 
Närheten till bra trevliga öppna soliga grönområden hemmavid, känns 
viktigare än tidigare då jag jobbat hemifrån i Täby. 
På semestern i Halland o Skåne och i Täby har jag noterat mer folk på P & 
stigar. 
Naturen känns som en läkande kraft 
Naturen, och att vistas utomhus får mig att må bättre och minskar min stress. 
Nu börjar jag bli trött på Covid och att inte kunna umgås, men hela våren och 
stora delar av sommaren var vi ute minst en lördag/söndag varje vecka, 
upplevde jag ställen som jag aldrig tidigare besökt. Helt underbart. Levene 
ängar var otroligt fint på våren. 
Ökad flexibilitet med jobb har lett till möjlighet att förlänga helg och därmed 
friluftsäventyr utanför komunen. 
Planen var att åka till fjällen men det blev bohusleden istället, 10 dagar och nio 
nätter utan att möta många personer. Saknar möjlighet att slänga skräp lite 
oftare längs leden, på min sträcka gick det bara i Nornäs. Kynnefjälls 
vindskydd var väldigt fina och välvårdade. 
Positivt med ”semestra hemma”. ”Upptäck Fristadbygden i sommar”. 
Så härligt att hitta välmarkerade kuststigen och soteleden! 
Segling längs kusten- rätt så coronasäkert. 
Semesterperioden med längre resor kommer att påverkas 
Skönt att slippa massa sociala måsten. Corona har gett mig en massa tid och 
frihet som jag uppskattar mycket. 
Skulle det vara möjligt att också känna /se att man promenerar runt en sjö, 
genom att öppna upp mot den på vissa ställen. 
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Som 70+ med lite ont här och där har det varit svårt hitta lättare 
promenadslingor på 3 max 4 km i skog, parker och kustområden. Många 
vandringar är längre vilket är jättebra men när kroppen tyvärr inte längre 
fungerar för detta. Tips på promenader för äldre åldersgrupper som är lite 
lättare och kortare skulle vara trevligt. De behöver inte vara märkta. Det är så 
svårt hitta på nytt själv hela tiden. Om detta fanns samlat på kommunernas 
hemsidor skulle det vara inspirande och till hjälp. 
Som sagt, många yngre förstår inte innebörden av att hålla avstånd. Speciellt 
joggare som flåsar har varit ett stort problem. De bara springer på utan hänsyn. 
För mig som bor i stan har Slottskogen blivit en underbar plats att vistas i. 
Motion och sätta sig på en bänk och njuta av vinden och grönskan 
Speciellt i våras var det en skön stämning med alla promenerande människor i 
t.ex Botaniska, vid Hinsholmen-Fiskebäck-Önnered. 
När solbadandet började blev det mer överknökat. 
Spenderat mer tid i naturen i Sverige och inte valt att göra det i något annat 
land. 
Stångehuvud i Lysekil är ett fantastiskt naturområde som alltid levererar. 
Var ute på promenad i Skatås & Lilla Delsjön, också fantastiskt område. 
Storstadsmiljö, folk överallt där naturen är platt åtminstone. Fler båtar, 
överallt. Lite stökigt med de nya åk-fordon på havet, mycket bus och 
hänsynslöshet oavsett ålder gammal som ung. Kör alldeles för fort och leker. 
Polis och kustbevakning kunde göra mer. 
Svårt att ta sig ut från städer utan bil! Jobbiga cyklister och för få cykelbanor 
och säkra vägar! 
Tidigare har jag vandrat mycket, gått med stavar i krävande terräng, nu har 
det blivit sociala promenader tillsammans med andra, och en picnic eller fika 
ibland 
Undviker att vara på platser där det är många människor. Åker hellre dit 
under lågsäsong. Lättare att hålla avstånd då 
Undvikit de populäraste utflyktsmål då det är för mycket folk. Ej åkt till 
stranden soliga dagar. Valt mindre och mer okända ställen. 
Ute i samma utsträckning som tidigare 
Uteslutna besök på gymmet har lett till att de träningspassen istället lägga 
utomhus/naturen. 
V har fått byta ut våra vandringar i naturområden till stadspromenader med 
lite guidning istället. Detta för att undvika samåkning. 
Vad man anser vara att vistas i naturen skiljer sig åt från person till person. Jag 
känner det inte som en naturupplevelse av att gå i stadspark. För mig handlar 
det om att komma ut mer i vildmark 
Våga ta betalt för en naturupplevelse med tillhörande service 
(parkeringsavgift, frivilligt bidrag vid vindskydd etc). 
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Vårt närmsta naturområde är Delsjöterrängen, vilken normalt blir "tom" när 
skollovet börjar. Vi möter denna sommar människor överallt och vid alla tider 
(dagtid). Jag är pensionär men ideellt aktiv. Saknas ruta för detta! 
Vi behöver "uppfostra" de som inte har tänkt till om hur man rör och beter sig 
ute i naturen som att hålla hund kopplad, plocka upp skräp efter sig. Vem ska 
städa har man tänkt sig? ömsesidig respekt brukar vara en bra idè. 
Vi cyklar vanligtvis, o definitivt nu också. Förutom till Södra skärgården då ;-)  
Men dit åker vi i glestrafik. 
Det är kul att fler är utomhus så vill man ha det lite lugnare, som vi, får man 
söka sig till mindre populära ställen. 
Vi har tältat mer än vanligt och det verkar många andra också ha gjort 
Vi har vistats mer i fritidshuset i Halland och upptäckt många naturområden i 
det området. Vi har varit ute mycket mer än vanligt hela familjen 
Vi tvingades ändra planer på att segla till Norge och höll oss hemma på 
västkusten istället 
Viktigt att bygga upp infrastruktur både gällande resor till och platserna, 
parkeringar mm för att få hållbar turism 
Viktigt att det finns bra och tydligt information om naturområden på internet 
så att man kan kolla upp tex parkering och vandringsleder innan. 
Viktigt med bra information om leder m.m.  
 
Jag skulle gärna se en större satsning på vindskydd och grillplatser. De som 
finns nyttjas i stor utsträckning. 
Vill undvika folk. Nu är det fler personer nära. Måste ta mig ännu längre ut 
och till otillgängligare terräng. Kul att hitta nya berg, men jobbigt att så många 
i de områden i min absoluta närhet. 
Vistas alltid mycket i naturen, så vanorna har inte ändrats 
Vistas längre dvs fler timmar ute i naturen varje gång. Det blir dagens 
aktivitet. Letar upp nya vandringsleder. 
Vistas mycket sällan i närmsta stad, Kungälv. Är bara där korta stunder för att 
handla eller besöka vårdcentral. 
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