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färden. Inför färden spenderade jag två veckor i mina föräldrars kök för att torka maten inför 

färden. Därför vill jag också rikta ett tack till dem för att jag fick använda deras kök till detta. 

Jag vill också rikta ett tack till min handledare Tord Andersson för snabba återkopplingar och 

god stöttning under arbetet. Slutligen vill jag tacka min fästmö Veronica Melin för att hon 

stått ut med mig under arbetets gång och för hennes hjälp med korrekturläsning.  
  



Natural outdoor life – An examination of an outdoor 

recreation's impact on a test groups circadian rhythm, 

experiences and continued outdoor life. 

Björn Karlsson 

Abstract 

 
The purpose of this survey was to measure a test groups experiences of natural outdoor life. 

How it affected their circadian rhythm, if they experienced any differences from their 

everyday life, how they experienced a short time of solitude in nature and if the overall 

experience affected their later affinity for outdoor life. The survey was made through a 

weekend expedition in nature with seven adults. During the expedition the test group did not 

have access to clocks or any electronic devices except from their flashlights. The test group’s 

circadian rhythm was slightly altered later compared to their everyday life. The participants 

that slept under a tarp instead of in a tent woke about one hour earlier in the mornings. The 

test group found solitude in nature during daytime relaxing. Compared to their everyday life 

the test group found their existence in nature less stressful. They also experienced that 

everything took more time to do and prepare than in their everyday life. The test group’s 

affinity for outdoor life was affected particularly regarding the food. Most of the participants 

expressed that in the future they will put more effort in cooking better food while in nature. 

Others expressed that in the future they would pursue higher living conditions in nature by 

increased knowledge. The conclusion of this survey might be that with increased knowledge 

and experience nature would be more accessible without transforming nature. 
 

Keywords: Outdoor life, bushcraft, nature guide, wilderness, expedition. 
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1. Inledning och bakgrund 
 
 
Friluftsliv är idag ett brett begrepp där både en vandring i fjällen och en promenad i 
stadsnära skog till viss del ingår (Emmelin m.fl. 2010). I Sverige är den officiella definitionen 
av friluftsliv; vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och 
naturupplevelse utan krav på tävling” (SFS 2003:133).  
I Behrenfeldts (2013) intervju med två naturvägledare framgår en annan syn på friluftsliv. De 
menar att friluftsliv ska innehålla de vardagliga behoven, så som äta, sova och sköta sin 
hygien. Detta eftersom liv ingår i ordet. Enkelt uttryckt är friluftsliv för dem ett vardagsliv i 
naturen. Därför blir också tidsaspekten viktig och det krävs minst ett dygn på färd för att 
kallas friluftsliv. Vidare menar Behrenfeldt (2013) att det är skillnad på friluftsliv och att 
utöva en friluftsaktivitet. Isberg (1998) skriver att utöva friluftsliv är att leva ett liv med allt 
vad det innehåller, som att äta och sova. Han menar att varje aktivitet har ett syfte, mat lagas 
för att äta sig mätt, orientering för att hitta vägen och en sked täljs för att äta med etc. 
Aktiviteterna bildar tillsammans en helhet, den helheten är friluftsliv. Det friluftsliv som 
beskrivs ovan kallas ofta naturligt friluftsliv eller traditionellt friluftsliv (Behrenfeldt 2013).  
 

1.2 Vägledarens roll i naturligt friluftsliv 
 
Naturen är neutralt inställd till vår vistelse i den. Den bryr sig inte om vi glömt kniven eller 
sovsäcken, naturen sätter de regler vi har att förhålla oss till. Det är vi som får anpassa oss till 
naturen inte tvärtom (Fält 2003). Detta ställer krav på naturvägledarens planering och 
ledarskap (Isberg 1998). Vid planering av färd måste man väga in deltagarnas kunskaper och 
erfarenheter, detta för att inte riskera säkerheten (Isberg 1998). Csikszentmihalyi (2003) 
menar att uppgiftens utmaning i förhållande till deltagarnas förmåga påverkar hur uppgiften 
upplevs av individen. Han menar att om utmaningen är större än deltagarnas förmåga blir 
upplevelsen obehaglig och ångestladdad. Om utmaningen är låg och deltagarnas förmåga 
hög, blir upplevelsen avslappnad och lugn. Målet att sträva efter är där förmåga och 
utmaning möts (Csikszentmihalyi 2003). 
Bråten och Hollsten (1998) skriver att enligt Vygotskijs teori: zonen för den närmaste 
utvecklingen, kan inlärning ses i två nivåer. Den aktuella nivån består av det den lärande kan 
klara av på egen hand. Medan nästa nivå består av sådant den lärande kan klara av 
tillsammans med någon som har en högre kompetens. Mellan den aktuella nivån och nästa 
nivå finns zonen för den närmaste utvecklingen (Bråten och Hollsten 1998). Vidare menar 
Bråten och Hollsten (1998) att det den lärande klarar av i samarbete med någon som har 
högre kompetens kommer den senare klara på egen hand. Om uppgiften befinner sig inom 
individens zon för den närmaste utvecklingen ger den god möjlighet för inlärning (Bråten och 
Hollsten 1998). 
Isberg (1998) menar att en god naturvägledare behöver hantera olika ledarskapsstilar. Han 
menar att vägledaren måste anpassa sitt ledarskap efter situationen och gruppens egen 
förmåga. Om en oerfaren grupp skulle gå igenom isen, skulle detta troligen kräva att ledaren 
är auktoritär och pekar med hela handen. Medan en tillräckligt erfaren grupp skulle kunna 
hantera situationen på egen hand och tillfället skulle istället kunna utvecklas till ett 
övningsmoment (Isberg 1998). Vidare menar Isberg (1998) att lärotillfällen bäst sker i 
verkliga situationer, då behovet av kunskapen faktiskt finns. 
Isberg (1998) menar att vid planering av en färd är det viktigt att tänka på matens kvalitet. 
Matens kvalitet påverkar kraftigt mående och humör. Bristande kvalitet på maten kan leda 
till farliga situationer då det kan resultera i förhastade felaktiga beslut (Isberg 1998). Vidare 
menar Isberg (1998) att maten ska vara så naturlig som möjligt, då han menar att torrsoppor, 
frystorkat etc. förtrycker den fria naturen.  
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1.3 Ensamhet 
 
Enligt Perlman och Peplau (1984) är det skillnad på att vara själv och att uppleva ensamhet. 
De menar att känslan av ensamhet är något som upplevs hos en person när dennes sociala liv 
är otillfredsställande. Vad som är ett tillfredställande socialt liv, menar de, är subjektivt för 
varje person. Upplevelsen av ensamhet är inte synonym med att vara själv, utan kan upplevas 
även i folksamlingar eller bland nära och kära (Peplau och Perlman 1982, Perlman och 
Peplau 1984). Att vara själv, framförallt ofrivilligt, kan däremot leda till känslan av att vara 
ensam (Pauly m.fl. 2016). Enligt Csikszentmihalyi (2003) beror vår förmåga att vara själva på 
ett behagligt sätt, på vår förmåga att fokusera våra tankar. Han menar att människor ofta 
behöver något yttre stimuli, så som tv, bok eller hantverk etc., för att inte uppleva ett obehag 
när de är själva. Vidare menar Csikszentmihalyi (2003) att när yttre stimuli saknas är det lätt 
att tankarna börjar vandra och fokusera på orosmoment, så som kärleksliv, karriär eller 
familj etc. Att lära sig hantera ensamhet handlar till stor del om att lära sig fokusera sin 
uppmärksamhet och hålla sig sysselsatt (Csikszentmihalyi 2003). Enligt Pauly m.fl. (2016) 
spenderar äldre människor generellt mer tid själva, men upplever förhållandevis mindre 
ensamhet. Detta beror troligen på att människor, allt efter de åldras, utvecklar mentala 
strategier för att hantera tiden de spenderar själva (Pauly m.fl. 2016). 
Att vara själv ger frihet att hänge sig till sina tankar och självvalda aktiviteter, utan att behöva 
ta hänsyn till andra närvarande människor. Tid och utrymme ges för reflektion och 
utveckling av jaget (Long och Averill 2003, Pauly m.fl. 2016). Enligt Lee och Scott (2017) får 
människor generellt en mer positiv upplevelse av att vara själva i naturen, jämfört med i det 
vardagliga livet. När tid spenderas på egen hand i naturen distanserar vi oss ytterligare från 
våra yttre liv. Därmed minskas mängden distraktioner och mer frihet kan ges till att främja 
jaget (Lee och Scott 2017). Vidare menar Lee och Scott (2017) att erfarenheten av att vara 
själv i naturen kan öka människors koncentrationsförmåga, självständighet och 
självförtroende. De menar att detta är en positiv faktor för att utveckla en inre förmåga för att 
vara själv, vilket i sin tur låter människor få bättre användning av sin tid när de är själva. 
Sammantaget kan det göra människor mer benägna att vara själva, även i det vardagliga livet 
(Lee och Scott 2017).  
Riley och Hendee (2000) gjorde en enkätundersökning riktad till personer som spenderat 
fyra dagar fastandes och ensamma i naturen. Personerna ombads att med egna ord berätta 
om de viktigaste fördelarna de tagit del av under deras upplevelse. Fördelarna deltagarna 
rapporterade var främst självinsikt och acceptans för sig själva. De kände att de fick ett 
starkare självförtroende och ökad självständighet. Utöver detta rapporterades en större 
känsla av samhörighet med naturen, individens egen spiritualitet, samt en ökad gemenskap 
med andra människor. Enligt en teori av Riley och Hendee (2000) kan ensamhet i naturen 
leda till självinsikt och kontakt med jaget, vilket i sin tur kan leda till starkare självförtroende 
och självständighet. De menar att detta sedan kan leda till att fokus riktas utåt och en 
upplevelse av spiritualitet eller ökad kontakt med omgivningen kan uppnås. 
 
1.3.1 Ensamhet i mörker 

 

Människan är daglevande och därför kan natten lätt upplevas som mer skrämmande än 

dagen (Li m.fl. 2015). Enligt Li m.fl. (2015) uppfattar människan hotfulla stimuli som mer 

skrämmande på natten än på dagen. Detta oberoende av de fysiska ljusförhållandena. 

Däremot upplevs inte neutral stimuli mer skrämmande på natten än vad det gör på dagen (Li 

m.fl. 2015). 

 

1.4 Dygnsrytm utan modernt ljus, temperaturreglering eller klocka 
 
De senaste århundradena har vi blivit mer och mer utsatta för elektriskt ljus (Dominoni m.fl. 
2016). Enligt Dominoni m.fl. (2016) stör det elektriska ljuset vår naturliga dygnsrytm, 
framförallt då vi utsätts för elektriskt ljus på natten. 
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Enligt Stothard m.fl. (2017) är människors dygnsrytm i moderna samhällen förskjuten 
jämfört med solens upp- och nedgång. Detta så att uppstigning och läggning sker senare. 
Under och efter helger blir dygnsrytmen ofta förskjuten ytterligare (Stothard m.fl. 2017). 
Vidare menar de att en helg i naturmiljö med naturlig ljuscykel, förhindrar den ökade 
förskjutningen under helgen. Om det handlar om längre vistelser kan dygnsrytmen förändras 
så att både uppstigning och läggning sker tidigare än i vardagslivet.  
Enligt Yetish m.fl. (2015) påverkar den dagliga variationen av temperatur vår dygnsrytm. De 
menar också att moderna hem, med reglerad temperatur, motverkar temperaturens effekt på 
människans dygnsrytm. Enligt studier av Yetish m.fl. (2015) på preindustriella samhällen 
visar att människor går och lägger sig när temperaturen sjunker på kvällen och vaknar i 
samband med dygnets kallaste period. Testgrupperna gick och la sig i genomsnitt ca 3,3 
timmar efter solen gått ned och vaknade strax innan solen gick upp (Yetish m.fl. 2015). 
Isberg (1998) har gjort undersökningar där han gjort veckolånga färder med grupper som 
inte haft tillgång till klockor. Grupperna fick själva bestämma över när de skulle gå upp på 
morgonen, slå läger och äta etc. Det han kunnat konstatera utifrån dessa undersökningar är 
att en grupp utan klocka går upp tidigare på morgonen, vilar en stund på dagen och lägger sig 
för att sova vid samma tid som en grupp med klocka. 
Varley och Semple (2015) skriver att tid vanligen ses som en resurs som ska hushållas med, 
uppgifter ska utföras på ett tidseffektivt sätt. Vidare menar de att när vi utövar friluftsliv och 
låter alla moment ta den tiden de behöver, upplever vi snart tiden på ett annat sätt. Tiden 
upplevs inte längre i timmar och minuter, utan genom kroppens och naturens signaler. T.ex. 
när vi blir trötta i benen av att gå långt, hungriga, sömniga och när solen går upp eller ned. 
Utövas friluftsliv på detta sätt under längre tid kan det leda till att kroppens och naturens 
rytmer blir synkroniserade (Varley och Semple 2015). 
 

1.5 Syfte 
 
När vi utövar friluftsliv utsätts vi för situationer vi inte är vana vid i vår vardag. Mänskliga 
faktorer blir därför, på gott och ont, mer framträdande än i vårt vardagliga liv. För att kunna 
hantera dessa faktorer är det bra om vi på förhand skaffar mer kunskap om hur vi själva 
fungerar (Potter 1997). I det här arbetet vill jag undersöka människors upplevelser av 
naturligt friluftsliv. Jag vill även undersöka människors dygnsrytm och tillvaro vid 
övernattningar i naturen, samt om valet av nattskydd påverkar detta. Vidare vill jag 
undersöka om erfarenhet av naturligt friluftsliv kan påverka hur människor senare väljer att 
utöva friluftsliv. 
 
1.5.1 Frågeställningar 
 
➢ Förändras testpersonernas dygnsrytm vid en vistelse av tre dagar i naturen, utan 

klockor? Blir det någon skillnad beroende på valet av nattskydd? 
➢ Hur upplever testpersonerna en tid av ensamhet i naturen dagtid? 
➢ Hur upplever testpersonerna en kortare tid av ensamhet i naturen nattetid?  
➢ Kommer testpersonerna uppleva någon skillnad från sin vardag?  
➢ Kommer färden inspirera testpersonerna att utöva ett mer naturligt friluftsliv i 

framtiden?  
 
 

2. Material och metod 
 
 

Undersökningarna genomfördes med en testgrupp på 7 personer, 4 män och 3 kvinnor. 
Åldrarna sträckte sig mellan 23-35 år, bortsett från en testperson som var 62 år. Tillsammans 
med testgruppen genomfördes en färd på tre dagar och två nätter. Färden genomfördes i 
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Herrestadsfjället, en mil nordväst om Uddevalla. För att underlätta för testpersonerna 
förlades färden på en helg och kunde därför inte bli längre. Däremot kunde färden inte göras 
kortare då Isberg (1998) menar att det krävs tre dagar innan kroppen och sinnet börjar vänja 
sig vid vistelsen i naturen. Under färden användes bara utrustning gruppen gemensamt 
kunde bära med sig, detta uteslöt användandet av timrade vindskydd och fasta eldplatser etc. 
Fyra testpersoner sov i tält och tre testpersoner sov under tarp. En tarp kan jämföras med en 
presenning, som spänns ut som tak över sovplatsen. Under färden genomfördes övningar 
som är direkt kopplade till några av frågeställningarna. När testpersonerna anmälde sig till 
färden fick de information om att de behövde ha ryggsäck 60-70 liter, liggunderlag och en 
sovsäck med komforttemperatur 0°C eller kallare. Två av testpersonerna saknade sovsäck 
och en saknade ryggsäck. I de här fallen fick testpersonerna låna utrustning av 
naturvägledarna. 
Testpersonerna fick innan påbörjad färd fylla i en enkät för att lyfta tidigare erfarenheter, 
farhågor och förväntningar inför färden. De fick också svara på när de brukar lägga sig och 
kliva upp. Under färden hade alla testpersoner en loggbok där de löpande kunde skriva sina 
reflektioner. I samband med övningarna blev de ombedda att svara på frågor och reflektera i 
loggboken. Efter färden fick testpersonerna fylla i ytterligare en enkät, där de fick reflektera 
och svara på frågor kring deras upplevelser och helheten kring färden. Varje naturvägledare 
och testperson blev utrustad med en mapp innehållande; karta, termometer, loggbok och 
pennor. Naturvägledarna hade dessutom varsin olycksfallsplanering (se bilaga 1), matlista 
och lista över testpersonernas personuppgifter. 
 
2.1 Färden 

 
Gruppen möttes upp vid Trollhättans resecentrum för gemensam avfärd mot 

Herrestadsfjället, Uddevalla, kl. 16:30 2017-05-12. Bilarna parkerades i närheten av första 

nattlägret vid Dövlesjö (se bilaga 2). Innan vandringen mot det första nattlägret informerades 

testgruppen att det är de som bestämmer när det ska ätas mat, när de går och lägger sig och 

när de kliver upp. Detta bestämdes alltså inte av naturvägledarna. Därefter satte gruppen 

gemensamt upp nattlägret, med stöd av naturvägledarna. Efter skymning första kvällen 

genomfördes den första övningen, där varje testperson fick sitta ensamma en stund nattetid.  

På morgonen dag två lagade och åt gruppen frukost gemensamt. Gruppen fick ta del av vart 

och hur långt de skulle färdas under dagen. Därefter packades lägret ihop och vandringen till 

nästa nattläger påbörjades. Gruppen följde Bohusleden till nästa nattläger, se bilaga 2. Under 

dag två genomfördes den andra övningen, där deltagarna fick sitta ensamma i naturen på 

dagtid. Andra natten övernattade gruppen vid Kärrevattnet (se bilaga 2). 

Dag tre inleddes med frukost och rivning av lägret. Gruppen fortsatte sedan att följa 

Bohusleden fram till Krokestugan (se bilaga 2). Vid Krokestugan åts lunch och deltagarna 

fick fylla i färdens sista enkät.  

 

2.2  Ledarskapet 
 

Csikszentmihalyi (2003) skriver att om uppgiftens svårighet överskrider individens förmåga 

blir upplevelsen obehaglig och ångestfylld. Isberg (1998) skriver att en god vägledare väljer 

färd efter gruppens förmåga. Några av undersökningens testpersoner var innan färden 

nybörjare inom friluftsliv, därför valde jag att lägga färden på en grundläggande nivå. Det 

skulle inte tjäna undersökningens syfte om någon testperson upplevde färden som 

övermäktig.  

Isberg (1998) skriver att de bästa lärotillfällen ges när kunskapen behövs. Under färden 

följdes detta förhållningssätt. Det som lärdes ut gjordes i samband med det gemensamma 

arbetet som att slå läger, göra eld och laga mat etc. Bråten och Hollsten (1998) skriver om 

Vygotskijs teori: zonen för den närmaste utvecklingen, att det den lärande kan göra med 
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någon som har högre kompetens kan den lärande senare göra på egen hand. Även om det 

inte ingår i undersökningens syfte, är vår förhoppning som naturvägledare att testpersonerna 

på sikt ska kunna återskapa färden på egen hand.  

2.3 Maten 
 

Isberg (1998) skriver att matens kvalitet är extra viktig under en färd. Han menar att olyckor 

och dåligt humör förebyggs med bra mat. Maten under färden var noggrant planerad och av 

god kvalitet. Detta för att undvika dålig stämning i gruppen och för att minska risken för 

olyckor. Information om allergier och kostpreferenser samlades in från testpersonerna innan 

maten planerades. Inför färden torkades maten för att konservera den och för att minska 

vikten.  

Till middag första kvällen lagade gruppen högrevskebab med sallad i pitabröd. 

Ingredienserna till denna måltid behövde inte torkas eftersom den skulle tillagas och ätas 

första kvällen. Frukosten båda dagarna bestod av stekpannebröd med smör och ost, bacon, 

äggröra, gröt med banan och kardemumma och en grönsakspytt. Under andra dagen lagade 

gruppen rotfruksbiffar och en bönsallad med soltorkade tomater. Till middag dag två 

tillagades en kycklingcurrygryta med ris. Till den avslutande lunchen dag tre serverades pasta 

med ost och skinksås.   

 

2.4 Deltagarnas dygnsrytm 

 
Denna övning sträckte sig över hela färden. Deltagarna fick inte ha tillgång till varken klocka 

eller telefon. Elektriskt ljus begränsades till när säkerheten krävde det, t.ex. vid hantering av 

vassa verktyg. Anteckningar togs om hur deltagarna använde dygnens timmar. Det som 

antecknades var; när de gick och lade sig, när de steg upp, när de valde att äta, när de valde 

att vandra och när de valde att vila. Deltagarna fick i uppgift att anteckna temperaturen när 

de gick och la sig, samt när de steg upp. De blev också instruerade att anteckna temperatur 

och hur vida det var mörk eller ljust ute, om de skulle vakna men välja att somna om. 

 

2.5 Ensam i naturen dagtid 
 

Under dag två fick varje individuell testperson spendera en tid ensam i naturen. 

Testpersonerna blev ombedda att gå ut och sätta sig på valfritt ställe i naturen, där de fick 

sitta tills de själva valde att gå tillbaka till lägret. Kravet var att platsen skulle ligga utom 

synhåll från de andra testpersonerna. Testpersonerna blev uppmuntrade att låta övningen ta 

tid. När de återvände efter övningen fick de frågor om deras upplevelse, hur länge de trodde 

de varit borta samt att de fick beskriva platsen de valde. Frågorna besvarades i loggböckerna. 

Utöver detta antecknade jag hur länge varje person varit borta. 

 

 2.6 Ensam i naturen nattetid 
 
Vid mörkrets inbrott första kvällen, fick varje individuell testperson spendera tid ensam i 

naturen. Testpersonerna blev utplacerade och instruerade att sitta kvar på samma plats tills 

de blev hämtade. För att inte riskera för starka känslomässiga reaktioner fick varje testperson 

en lampa. Lampan kunde användas för att signalera övningsledaren om de ville avbryta 

övningen. Testpersonerna placerades ut på ett sådant sätt att övningsledaren kunde se om 

någon tände sin lampa. Testpersonerna fick inte veta hur länge de förväntades sitta i 

mörkret. Efter en timme blev de som inte avbrutit övningen hämtade. Efter övningen fick 

testpersonerna svara på hur länge de trodde de satt i mörkret, om de avbröt övningen och i så 

fall varför samt deras upplevelse av övningen. Frågorna besvarades i loggböckerna.  
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3. Resultat 
 
 

3.1 Dygnsrytm 
 

Testpersonerna gick och la sig relativt samtidigt båda kvällarna. Det skiljde som mest 15 

minuter mellan när den första och sista testpersonen gick och la sig under samma kväll (se 

bilaga 3). Testpersonerna gick i medeltal och la sig ungefär en timme senare än vad de gör i 

sina vardagliga liv (se bilaga 3). Första kvällen gick testpersonerna och la sig vid 00:30, detta 

berodde på nattövningen som slutade vid den tiden. Innan övningen, vid 23:20, hade flera 

testpersoner uttryckt en önskan att gå och lägga sig. Därför är tiden i tabell 1 korrigerad. 

Testpersonerna gick och la sig cirka två timmar efter skymningen (se bilaga 3). 

Generellt klev testpersonerna upp senare än vad de angivit att de gör i sitt vardagsliv (se 

bilaga 3). Utav 14 mätvärden var det endast ett där en testperson klivit upp tidigare än 

normalt. Tre mätvärden, varav två testpersoner, klev upp ungefär den tid de brukar kliva 

upp. De testpersoner som sov under tarp klev i medeltal upp en timme och 14 minuter före de 

som sov i tält (se bilaga 3). Testpersonerna klev i medeltal upp 2,5 respektive 3,5 timmar 

efter solens uppgång, beroende på om de sov under tarp eller i tält (se bilaga 3). 

Testpersonerna som sov i tält sov i medeltal en timme och 28 minuter mer per natt, än 

testpersonerna som sov under tarp (se bilaga 3). En av testpersonerna [TP 6] skriver att hon, 

på lördag morgon, vaknat tre gånger men valt att somna om. 

 

3.1.1 Temperatur 
 

För testpersonerna som sov under tarp har temperaturen vid läggning och uppstigning varit 

mer lik utetemperaturen, än för de som sov i tält, se figur 1 och 2. Viss felmarginal måste 

dock räknas in, eftersom värdena för utetemperatur är ifrån SMHI:s (2017) mätstation på 

Kroppefjäll som ligger 4 mil nordost om Herrestadsfjället. Testpersonerna har gått och lagt 

sig vid sjunkande utetemperatur och klivit upp vid stigande utetemperatur, se figur 1 och 2. 
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Figur 1: Illustrationen visar när varje testperson [TP] klev upp och la sig under natt 1, samt temperaturen vid varje 

tillfälle. Varje mätvärde är markerat med en cirkulär eller rektangulär symbol beroende på om testpersonen som i 

tält eller tarp. Kontinuerliga mätvärden från SMHI:s (2017) mätstation på Kroppefjäll, som ligger 4 mil nordost 

om Herrestadsfjället, är inlagt som jämförelse. 

 

Figur 2: Illustrationen visar när varje testperson [TP] klev upp och la sig under natt 2, samt temperaturen vid 

varje tillfälle. Varje mätvärde är markerat med en cirkulär eller rektangulär symbol beroende på om testpersonen 

som i tält eller tarp. Kontinuerliga mätvärden från SMHI:s (2017) mätstation på Kroppefjäll, som ligger 4 mil 

nordost om Herrestadsfjället, är inlagt som jämförelse. 

För de testpersoner som sov i tält var temperaturen högre vid uppstigning än vid läggning. 

Utom i ett fall då temperaturen var lika vid både läggning och uppstigning, se tabell 1. Detta 

mönster saknas hos de testpersoner som sov under tarp. I medeltal har temperaturen för de 
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som sovit i tält varit varmare både vid läggning och uppstigning, än för de som sovit under 

tarp, se tabell 1.  

Tabell 1: Illustrationen visar temperaturerna i °C vid uppstigning och läggning för testpersonerna [TP]. Klockslag 

är angivna för varje mätvärde. Medeltalet för temperaturen vid uppstigning och läggning är angivna för respektive 

nattskydd. Mätvärdena är ifrån färdens båda dygn.  

Temperatur (°C) 
vid läggning 
(tarp) 

Temperatur (°C) 
vid uppstigning 
(tarp) 

Temperatur (°C) 
vid läggning (tält) 

Temperatur (°C) 
vid uppstigning 
(tält) 

6 (00:30) 2 (05:45) 5 (00:30) 6 (07:50) 
9 (00:30) 4 (04:45) 7 (00:30) 11 (07:50) 
9 (00:30) 10 (08:30) 8 (00:30) 10 (07:50) 
8 (23:25) 8 (06:30) 9 (00:30) 16 (06:35) 
11 (23:25) 10 (07:55) 16 (23:15) 21 (09:30) 
8(23:30) 11(08:40) 16(23:20) 21(09:30) 

  20(23:15) 22(07:45) 
  9 (23:30) 9 (09:00) 

Medelvärde: 8,5 Medelvärde: 7,5 Medelvärde: 11,25 Medelvärde: 14,5 
 

3.2 Ensam i naturen dagtid 
 
Gemensamt för alla testpersoner var att de uppskattade upplevelsen av att sitta ensamma i 

naturen, se figur 1. Samtliga testpersoner upplevde övningen som avkopplande, lugn eller 

avstressande, se figur 1. De testpersoner som brukar välja att spendera tid ensam i olika 

miljöer, har också uttryckt en upplevelse av ökad kontakt med sin omgivning eller gudom, se 

figur 1. Här finns dock ingen koppling till hur länge testpersonerna valt att sitta. Däremot är 

det endast de tre testpersonerna som satt längst tid som uttryckt att de haft tankar kring 

vardagsstress eller att hjärnan gått på högvarv, någon gång under övningen, se figur 3. 

 

Figur 3: Illustrationen sammanställer de totalt 7 testpersonernas [TP] upplevelser av ensam övningen dagtid. För 

varje testperson anges hur länge de satt ensamma i naturen.  

Alla testpersoner utom en upplevde att de hade varit borta kortare tid än vad de hade varit, se 

tabell 2. Första testpersonen kom tillbaka efter en timme och 20 minuter, medan den som 

var borta längst efter tre timmar, se tabell 2. I medeltal var testpersonerna borta i två timmar 

och fem minuter och upplevde i medeltal att de varit borta en timme och 38 minuter, se 
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tabell 2. De upplevde alltså i medeltal att de varit borta 23 minuter kortare än vad de varit, se 

tabell 2.  

Tabell 2: Illustrationen visar hur länge varje testperson [TP] var borta under övningen. Detta jämförs 

med hur länge det trodde att de varit borta.  

Övning ensam dag Verklig tid Upplevd tid Skillnad (Verklig 
tid – upplevd tid) 

TP 1 01:40 01:25 00:15 
TP2 02:25 01:45 00:10 
TP3 02:15 01:30 00:45 
TP4 02:10 02:00 00:10 
TP5 01:20 01:00 00:20 
TP6 01:50 01:50 00:00 
TP7 03:00 02:00 01:00 
Medelvärde:  02:05 01:38 00:23 

 

3.3 Ensam i naturen nattetid 
 
Tre av testpersonerna uttryckte negativa känslor eller upplevelser som ensamhet, 

stresspåslag eller tankar på farliga djur i samband med övningen, se figur 2. Upplevelser av 

att sinnen skärptes, fram för allt hörseln, uttrycktes av tre testpersoner, se figur 2. Under 

övningen somnade en av testpersonerna och två andra uttryckte att det att de hade svårt att 

hålla sig vakna, se figur 2. En av testpersonerna uttryckte att han troligen tyckt övningen vore 

mer obehaglig om testpersonerna suttit längre ifrån varandra. Några av testpersonerna 

uttryckte upplevelser av stillhet, lugn, harmoni eller avslappning, se figur 2. Ingen av 

testpersonerna avbröt övningen. 

 

Figur 4: Illustrationen sammanställer de totalt 7 testpersonernas [TP] upplevelser av ensam övningen nattetid.  

Under nattövningen upplevde testpersonerna i medeltal att de varit borta en minut mer än de 

var, se tabell 3. Enskilda testpersoner trodde att de suttit mellan 15 minuter mindre och 10 

minuter mer än de var, se tabell 3. 
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Tabell 3: Illustrationen visar hur länge varje testperson [TP] var borta under övningen. Detta jämförs 

med hur länge de trodde att de varit borta.  

Övning ensam natt Verklig tid Upplevd tid Skillnad (Verklig 
tid – upplevd tid) 

TP 1 01:00 00:55 00:05 
TP2 01:00 00:45 00:15 
TP3 01:00 01:15 -00:15 
TP4 01:00 01:05 -00:05 
TP5 01:00 01:00 00:00 
TP6 01:00 01:10 -00:10 
TP7 01:00 01:00 00:00 
Medelvärde:  01:00 01:01 -00:01:26 

 

 

3.4 Naturligt friluftsliv jämfört med vardagsliv 

  
De flesta av testpersonerna uttrycker i sina loggböcker att de upplevt lugn, frånvaro av stress 

och kravlöshet, vilket de vanligtvis inte upplever i sin vardag, se figur 3. Några uttrycker att 

de saknat en modern vattentoalett, se figur 3, men menar också att det endast varit ett 

mindre problem. En av testpersonerna skriver att ”… alla vardagliga saker som mat, 

sovplats, hygien kräver lite mer förberedelser.” En annan testperson skriver att ”Den här 

längden på friluftsfärd fungerar fint. Hade man stannat ute längre hade man mer viljat 

tvätta sig. Och det hade varit kallt att göra i sjöarna.”  

Endast två testpersoner skrev att de saknade saker som klockor eller musik. 

 

Figur 5: Illustrationen sammanställer de totalt 7 testpersonernas [TP] reflektioner över hur deras tillvaro under 

färden har skilt sig från deras vardag.  

3.5 Testpersonernas fortsatta utövande av friluftsliv 
 
Samtliga testpersoner vill ut på liknande färder igen, se figur 4. Testpersonerna har 

framförallt tagit till sig av matlagningen under färden, flera uttrycker att detta är något de 

kommer fokusera mer på i framtiden, se figur 4. En av testpersonerna skriver ”… Lärt mig att 

med förberedelser och kunskap kunna ha med sig mat och laga till riktigt goda måltider. 

Man behöver inte leva spartanskt och enkelt bara för att man är i naturen.”  

För de mer oerfarna testpersonerna har övernattning i fri natur blivit ett mer lättillgängligt 

alternativ, se figur 4. En av testpersonerna skriver ”… Tidigare har jag tänkt mig att 
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vandring och bo i stugor hade passat mig bäst. Nu skulle jag mer våga ge mig ut i naturen 

och sova i tält och göra egen lägerplats tillsammans med andra.” 

Några av testpersonerna skriver att de kommer fokusera mer på att förbättra tillvaron i 

naturen, än de gjort tidigare. En av dessa skriver ”… kommer att fokusera mycket på 

basbehoven och just ”leva” livet. Tidigare har målet varit att gå långa sträckor och se så 

mycket som möjligt. Har verkligen fått en annan bild efter den här helgen. Kommer även 

att genomföra längre vandringar men kommer framförallt att försöka utveckla mig inom 

”livet” i naturen.” 

   

Samtliga testpersoner som sov under tarp har uttryckt sig positivt om tarp som nattskydd. De 

skriver också att tarp är något de kommer vilja fortsätta använda i framtiden, se figur 4. 

 

Figur 6: Illustrationen sammanställer de erfarenheter som inspirerat testpersonerna [TP] samt de erfarenheter 

och kunskaper testpersonerna kommer använda sig av i sitt egna friluftsliv i framtiden.  

 

 

4. Diskussion 
 

I det här arbetet har jag undersökt hur en testgrupp av totalt 7 personer upplevde en 

tredagars färd med naturligt friluftsliv. Närmare undersöktes testpersonernas dygnsrytm 

samt hur mycket valet av nattskydd påverkade dygnsrytmen. De flesta av testpersonerna 

skriver i sina loggböcker att de kommer förändra något i hur det utövar friluftsliv i framtiden. 

Vilket svarar på en av mina frågeställningar och en del av undersökningens syfte.  

4.1 Dygnsrytm 
 

Utifrån de undersökningar jag har gjort är det svårt att bedöma hur mycket själva färden 

påverkat dygnsrytmen hos testpersonerna. Det som kan utläsas är att testpersonerna klev 

upp och la sig något senare än vad de angett att de gör normalt. Undersökningen visar dock 

inte med säkerhet varför. En av testpersonerna uttryckte att hon passade på att sova ut, 

eftersom hon sovit för lite inför färden. Detta kan givetvis vara fallet för flera av 

testpersonerna. Stothard m.fl. (2017) menar att en helg i naturmiljö, med naturlig ljuscykel, 

ska motverka att dygnsrytmen senare läggs jämfört med under vardagarna. I min 

undersökning fick testpersonerna svara på när de normalt brukar lägga sig och när de brukar 

kliva upp på en vardag. För studiens syfte vore det troligen bättre att frågat om deras 

sovvanor under helger, där testpersonerna mer sällan behöver anpassa sin dygnsrytm efter 

vardagens åtaganden.  
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Enligt Yetish m.fl. (2015) vaknar människor i preindustriella samhällen vid den kallaste tiden 

på dygnet. Vilket Yetish m.fl. (2015) menar brukar inträffa cirka en timme innan solens 

uppgång. Mina undersökningar visar att testpersonerna som sov under tarp klev upp ungefär 

en timme tidigare än de som sov i tält.  Det är oklart om testpersonerna i mina 

undersökningar vaknade tidigare på morgonen. Däremot kan testpersonerna som sov under 

tarp blivit mer påverkade av omgivningens temperaturskiftningar och därför börjat vakna 

tidigare på morgonen än de som sov i tält. Vidare är det rimligt att anta att testpersonerna 

som sov under tarp blev mer påverkade av omgivande aktivitet, från t.ex. andra testpersoner 

eller djur. Detta eftersom de endast hade tak över huvudet, medan testpersonerna i tält var 

mer skyddade av väggar. Den stigande solen på morgonen kan också ha påverkat 

testpersonerna under tarp mer. 

 

4.2 Ensam dagtid 
 
Samtliga testpersoner uppskattade upplevelsen av att sitta ensamma i naturen dagtid. 

Testpersonerna skriver att de upplevde lugn och att övningen var avkopplande eller 

avstressande. De tre testpersonerna som satt längst tid var de enda som skrev att 

vardagsstressen trängt sig på, att hjärnan gått på högvarv eller att de sorterat tankar kring 

händelser som hänt i livet nyligen. Detta skulle kunna motivera tidsskillnaden jämfört med 

de andra testpersonerna. Det kan alltså ha tagit längre tid för dessa testpersoner att uppnå ett 

tillräckligt lugn, så att de skulle känna sig tillfreds med att bege sig tillbaka till lägerplatsen. 

Dock är undersökningen i det här fallet är inte tillräckligt omfattande för att kunna göra en 

sådan slutsats. 

Tre av testpersonerna upplevde att de fick en ökad kontakt med sin omgivning. Varv en 

skriver att hon brukar söka upp ensamhet i naturen för att få kvalitetstid med Gud. Det dessa 

testpersoner har gemensamt, jämfört med de andra, är att de sedan tidigare har en vana att 

söka upp ensamhet i naturen. En testperson skriver att han även söker upp ensamhet i mer 

urbana miljöer, så som barer eller andra allmänna platser. Enligt Riley och Hendees (2000) 

teori kan det vara en process, där självvald ensamhet ger självinsikt och acceptans, som i sin 

tur ger bättre självförtroende och självständighet, som sedan ger förutsättningar för en 

upplevelse av ökad kontakt med omgivningen.  

 

4.3 Ensam nattetid 
 

Att sitta ensam på natten gav generellt färre positiva upplevelser och fler negativa, jämfört 

med att sitta ensam dagtid. Detta kan bero på flera anledningar. Li m.fl. (2015) menar att 

negativ stimuli genererar en mer negativ upplevelse på natten än på dagen, medan neutral 

stimuli inte upplevs som mer negativ på natten. Under övningen nattetid fick inte deltagarna 

själva välja när de skulle gå tillbaka, som de kunde göra under dag övningen. Enligt Pauly 

m.fl. (2016) skulle detta kunna generera mer negativa upplevelser, då ensamheten är mindre 

självvald. En annan anledning skulle kunna vara den minskade mängden stimuli, 

testpersonerna såg inte lika mycket som på dagen, det var tystare etc. Csikszentmihalyi 

(2003) menar att det är lättare att spendera tid själv om det finns yttre stimuli att fokusera 

uppmärksamheten på. Han menar att orosmoment lättare tränger sig på om möjlighet för 

sysselsättning saknas.  

 

4.4 Naturligt friluftsliv jämfört med vardagsliv 
 
Testpersonerna skriver att det upplevt kravlöshet, lugn och en minskad mängd stress jämfört 

med vad de upplever i sitt vardagliga liv. Detta kan bero på flera faktorer. Enligt Lee och Scott 

(2017) distanserar vi oss från våra vardagliga liv när vi vistas i naturen. Distansen till det 
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vardagliga livet borde rimligtvis minska vardagsstressen. Csikszentmihalyi (2003) skriver att 

om utmaningen är lägre än individens förmåga upplever den lugn och harmoni. Utifrån det 

kan sägas att färdens utmaning inte har överskridit testpersonernas förmåga. Ett par av 

testpersonerna uttrycker att allt kräver mer förberedelser och tar längre tid. Detta kan också 

ses som en avstressande aspekt så länge det inte finns någon tidspress. När vi utövar 

friluftsliv menar Varley och Semple (2015) att tiden inte längre ses som en resurs att hushålla 

med, utan att tiden upplevs genom det vi gör och känner. Här menar jag att tiden i dessa 

fallen blir oviktig, de vardagliga momenten i naturligt friluftsliv ingår i upplevelsen och 

stressas därför inte igenom. Det ska också tilläggas att de flesta moment tagit längre tid 

eftersom testpersonerna varit beroende av stöd från naturvägledarna för att kunna 

genomföra momenten. Bråten och Hollsten (1998) skriver om Vygotskijs teori: zonen för den 

närmaste utvecklingen, att det den lärande kan göra med någon som har högre kompetens 

kan den lärande senare göra på egen hand. Med andra ord om en färd skulle göras med 

samma grupp igen skulle troligen momenten bli mindre tidskrävande. 

Två av testpersonerna skriver att de skulle föredragit en modern toalett under färden, även 

om de båda är överens om att det inte var några större problem att göra sina behov i naturen. 

Samma testpersoner uttrycker att det under färden varit obekvämare att sköta hygienen. De 

menar att om färden vore längre skulle de vilja bada, men att det inte vore aktuellt med tanke 

på temperaturen i sjöarna. Om det här skulle jag vilja påstå att testpersonerna efter ett bad i 

sjön skulle se detta som ett mindre problem, liksom de skriver att det inte var några större 

problem att göra sina behov i naturen. 

 

4.5 Testpersonernas fortsatta friluftsliv 
 
Det testpersonerna uttryckt sig mest positivt om är matens kvalitet. Detta visar som Isberg 

(1998) skriver att matens kvalitet är viktig vid en friluftsfärd. Isberg (1998) skriver att matens 

kvalitet påverkar vårt humör och vår förmåga att fatta bra beslut. Här vill jag mena att god 

mat med bra kvalitet förbättrar helhetsupplevelsen av en vistelse i naturen.  

Några av testpersonerna har uttryckt att de efter färden upplever övernattning i naturen som 

ett mer lättillgängligt alternativ. En av dessa har tidigare tänkt att övernattning i stuga skulle 

passa honom bäst. Isberg (1998) skriver att vi genom friluftsliv kan öka vår förmåga att leva 

ett enkelt men ändå rikt liv. Han menar att med ökad erfarenhet minskar vi vårt behov av 

bekvämligheter, som t.ex. regnkläder och sovsäck. Utifrån detta menar jag att kunskap och 

erfarenhet kan göra natur och friluftsliv mer tillgängligt utan att behöva tillrättalägga 

naturen. Med tillrättaläggning menar jag byggandet av stugor och vandringsleder etc. 

En av testpersonerna skriver att han tidigare haft som mål att vandra långt för att se så 

mycket som möjligt. Efter färden har han bytt sitt primära fokus. Han menar att i framtiden 

kommer han fokusera mer på basbehoven och livet i naturen, även om han fortfarande 

kommer genomföra längre vandringar. Behrenfeldt (2013) skriver att med ökad erfarenhet 

och tekniskt kunnande får vi bättre förutsättningar för en mer positiv upplevelse av friluftsliv. 

Isberg (1998) menar att friluftsliv inte är lösryckta aktiviteter i naturen, utan en helhet av 

livet i naturen. Här vill jag mena att testpersonen i det här fallet funnit nya sätt att berika sitt 

friluftsliv. Vidare vill jag poängtera att hur vi väljer att utöva friluftsliv är personligt. Däremot 

krävs kunskap och erfarenhet för att hitta det friluftsliv som passar en bäst.  
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6. Bilagor 
Bilaga 1. Olycksfallsplanering 

Vid olycka Nattläger 1 
 
Koordinater: 
SweRef 99 TM 
N 6481937 
E 315487 
 
WGS84 
N 58,439101 
E 11,838934 

Vid allvarlig olycka, ring 112 och följ 
Livsfarligt läge  
Airway  
Breathing  
Circulation  
Disability  
Exposure. 
Plats att ange för räddningstjänsten  
Herrestadsfjällets naturreservat, Uddevalla. 
Norr om Krokestugan, Dövlesjö – 
Nordvästra spets.  
 
Möt upp räddningstjänsten vid bommen 
ute vid vägen. 
 
Lämna ingen testperson ensam!! 
 
Vid mindre skador finns första hjälpen kit 
på plats. Vid behov kan testpersonen 
avbryta färden och tillsammans med 
naturvägledare ta sig närmaste vägen till 
bilarna.  

Vid olycka Nattläger 2 
 
Koordinater:  
SweRef 99 TM 
N 6479785 
E 314443 
 
WGS84 
N 58,419360 
E 11,822820 
 

Vid allvarlig olycka, ring 112 och följ 
Livsfarligt läge  
Airway  
Breathing  
Circulation  
Disability  
Exposure. 
Plats att ange för räddningstjänsten  
Herrestadsfjällets naturreservat, Uddevalla.  
Kärrestugan. 
 
Möt upp räddningstjänsten vid 
Kärrestugan. 
 
Lämna ingen testperson ensam!! 
 
Vid mindre skador finns första hjälpen kit 
på plats. Vid behov kan testpersonen 
avbryta färden och tillsammans med 
naturvägledare ta sig närmaste vägen till 
bilarna. 

 



 

 

 

 

Bilaga 2: Karta över området med utmarkerad färdväg, nattläger och parkering. Ca 1 mil nordväst 

om Uddevalla. Källa: Lantmäteriet.  



 

 

 

Bilaga 3: Tabellen visar när testpersonerna klev upp på morgonen, när de gick och la sig på kvällen, både faktiska 

värden och medelvärden. Dessa värden jämförs med testpersonernas sovvanor. Tabellen visar också medeltalen 

för hur länge varje testperson sov per natt, samt om testpersonerna sov i tält eller under tarp. Medeltalen är 

angivna för respektive nattskydd. Tiderna för läggning, fredag kväll, är korrigerad till följd av nattövningen. Under 

färden inträdde gryning 04:30 och skymning 21:30.  

 

 TP 1 TP 3 TP 5 TP 7  TP 4  TP 6  TP 2  Medelvärde 
tält / tarp 

Brukar 
lägga sig 

23:00 20:00-
22:00 

22:30 22:00-
23:00 

23:00 22:00-
23:00 

21:30 22:15/22:20 
 

Brukar kliva 
upp 

06:00 05:00-
07:00 

06:30 06:00-
07:00 

06:30 07:00-
8:30 

04:35 06:15/06:16 

Läggning 
fredag 

23:30 
(00:30) 

23:30 
(00:30) 

23:30 
(00:30) 

23:30 
(00:30) 

23:30 
(00:30) 

23:30 
(00:30) 

23:30 
(00:30) 

23:30/23:30 
(00:30/00:30) 

Uppstigning 
lördag 

07:50 07:50 07:50 06:35 04:45 08:30 05:45 07:31/06:20 

Läggning 
lördag 

23:20 23:15 23:15 23:30 23:25 23:30 23:25 23:20/23:26 

Uppstigning 
söndag 

09:30 09:30 07:45 09:00 07:55 08:40 06:30 08:56/07:41 

Läggning 
medelvärde 

23:25 23:22 23:22 23:30 23.27 23:30 23:27 23:24/23:28 

Uppstigning 
medelvärde 

08:40 08:40 07:47 07:17 06:20 08:35 06:07 08:13 / 06:59 

Läggning i 
förhållande 
till normalt 

00:25 
senare 

01:22 
senare 

00:52 
senare 

00:30 
senare 

00:27 
senare 

 00:30 
senare 

01:57 
senare 

00:47/00:58 
senare 

Uppstigning 
i 
förhållande 
till normalt 

02:40 
senare 

01:40 
senare 

01:17 
senare 

00:17 
senare 

00:10 
tidigare 

00:05 
senare 

01:32 
senare 

01:28/00:29 
senare 

Sömn längd 
medelvärde 

08:45 08:47 07:55 07:47 05:47 08:35 06:10 08:18/06:50 

  

 

Sov i tält Sov under tarp 
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