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Abstract 

Bird interest 

A study on how the bird interest appears in Sweden today and what it is 
that makes people become interested in birds.  

Marcus Dalebjörk 

The interest in birds has had a rapid increase since the 1800 century. Nowadays the interest 
is especially big in the US and UK. The aim of this study was to see if the interest in birds 
followed the same pattern here in Sweden, as well as to see why people get interested in birds 
to begin with. To answer the purposes of the study, questionnaires were handed out to people 
in the age of ten and older. Along with to see how many people were interested in birds, the 
purpose of the questionnaire was to see whom is interested in birds and if birds had any 
special meaning to the participants.  

The study indicated that the interest followed the same path here in Sweden as in the US and 
UK. Women were more interested in birds than men and the interest increased with age. The 
average bird enthusiast was a woman between 45 and 54 years old. However one can’t wholly 
tell why people are interested in birds, since the interest in birds lies within the people 
themselves. One can though say that birds and birding have physical and psychological 
health benefits, which could be a reason for their allure.  

 

 

 

 

 

 

 

Förord 

Jag vill tacka alla som har tagit sig tid att svara på min frågenkät, utan er hade jag inte fått 
ihop något arbete alls. Speciellt tack till er som hjälpte till att dela studien på sociala medier 
så att fler personer kunde ta dela av den, Örnsköldskolan som tillät mig komma till en 
femteklass så jag kunde få in svar från yngre personer i studien, samt alla kommunanställda i 
Örnsköldsvik, som tog sig tid att svara på min enkät under deras utomhusaktivitet. Jag vill 
även tacka min handledare som har hjälpt mig under arbetets gång.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
1.1.1 Fåglar och människan i historien  
Fåglar är de ryggradsdjur som kan ses på flest ställen på hela jorden - från regnskogen och 
höga bergskedjor till Antarktis, och i urbana miljöer. Det är dock inte bara i verkligheten som 
de varit allestädes närvarande. Fåglarna har även haft en betydande plats i den mänskliga 
själen och vår fantasi (Cocker 2013).  Deras ofta oskygga framträdande med flygövningar och 
sång har gjort att människan lätt kunnat observera och uppskatta dem, vilket också har gjort 
att det är den typ av vilda djur som alltid stått närmast människan (Lutwick 1994).  
Förmågan att flyga är något som genom historien fascinerat den mänskliga fantasin, vilket 
gjort att fåglarna blivit djupt inbäddad i folktro, religion, musik och konst. (Cocker 2013).  

Fåglar har inte bara haft en betydande plats i vår själ och fantasi, utan har också alltid utgjort 
en betydande del av vår ägg- och köttkonsumtion. Inte minst den röda djungelhönan (Gallus 
gallus) och alla dess tama former, som idag utgör den största proteinkällan för oss 
människor (Cocker 2013). Fåglarnas ägg har även fungerat som behållare att hålla vätska 
som man kunde dricka ur. Utöver det har även fåglars dun flitigt använts för att skapa 
värmande plagg (Cocker 2013).   

Baserat på grottmålningar kan man konstatera att fågelskådning är något som troligen 
funnits med oss länge, och är djupt inrotad i vår historia. Till en början användes troligen 
synen och hörseln som en överlevnadsförmåga hos människan för att upptäcka både 
bytesdjur och rovdjur. Kanske har detta i förhistorisk tid sedan utvecklats till den vördnad 
och skönhet som vi ser hos fåglar idag, vilket lett till att flertalet personer valt att njuta av 
fågelskådning istället för att döda fåglarna (Clemens 2012). Det dröjde dock till 1600-talet 
innan folk i större utsträckning gav sig ut att titta på fåglar. På 1600-talet kom John Ray med 
sina tankar att ändra synen på hur man såg på naturhistorien, vilket även inkluderade 
ornitologin. Detta gjorde att folk såg naturhistorien på ett nytt sätt, ett sätt som bortgick från 
de djupt inbäddade idéerna från Aristoteles och berättelser från gamla skrönor. John Ray gav 
i slutet av 1600-talet också ut den första ornitologiboken som inte inkluderade myter och 
folktro, utan fokuserade på kontrollerbara fakta, klara förklaringar och varsamma 
observationer. För att göra boken mer intressant tog han även med fakta om falkenering, hur 
man fångade och behöll fåglar som husdjur. Dessutom beskrev han ny information om 
fåglarna från de senaste rapporterna av olika upptäcktsresande, för att göra listan om fåglar 
så komplett som möjligt (Birkhead 2008). 

1.1.2 Historisk utveckling mot dagens fågelskådning och ornitologi 
Vid sekelskiftet 1900 växte fågelskådandet allt mer, fler personer började skåda fåglar på sin 
fritid; skådandet började bli en hobby som allt fler personer tillägnade tid till. Fågelskådare 
vid den tiden var dock inte lika det man idag förknippar med fågelskådare. Fågelskådarna 
samlade in fåglar, likt ornitologerna, den enda skillnaden var att skådarna endast samlade in 
fåglar för eget behov och inte för vetenskapliga studier som ornitologerna gjorde (Angelo 
2013). Det var utgivandet av Elliot Coues bok Key to North American Birds i slutet på 1800-
talet som öppnade den nya eran för folk att identifiera fåglar. Coues bok gjorde att allt från 
hobbysamlare, museiintendenter och forskare gick ut i skogen med gevär, penna och 
vattenfärgskit för att leta efter fåglar. Man mötte dock motstånd under tiden som försvårade 
för skådarna att hinna se fåglarna. Motståndarna kom från hattindustrier, som under slutet 
av 1800-talet hade börjat växa. Att ha långa svepande fjädrar eller hela häckande små 
sångfåglar på hatten hade blivit en stor hit bland många kvinnor världen över, vilket gjorde 
att behovet av fjädrar blev så stort att det hotade att utrota fågelarter på flera kontinenter. 
Hattindustrins starka frammarsch samt den bristande kunskap man hade inom ämnet gjorde 
att man kände sig tvungen till att skjuta fåglarna för att ens hinna se dom, innan dom 
utrotades. Dessutom, för att säkert kunna artbestämma fåglarna var man tvungen att ta hem 
dom och jämföra dom med andra fåglar i sin samling (Angelo 2013). 
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I USA hade det redan 1890 startats en rörelse för att skydda de hotade fåglarna, och stoppa 
de som dödade fåglar för modeindustrin. Rörelsen tappade dock drivkraften något under 
1900, då import av fåglar och fjädrar förbjöds, vilket gjorde att fågelentusiaster fortfarande 
kunde samla fåglar för eget förfogande. När man till sist förbjöd folk att samla in fåglar utan 
institutionellt tillstånd minskade hobbysamlarna rejält, och genom den snabbt förbättrade 
teknologin, ledde det till att allt fler fågelintresserade personer kom att bli skådare istället för 
samlare. Angelo (2013) menar att det var tre saker - Kikare, bilar och fälthandböcker - som 
utöver lagändringen, utvecklade fågelskådningen till så den ser ut idag. Denna lagändring 
och teknologiska utveckling är de saker som har gjort att man kunde se fåglar från allt längre 
avstånd och gjort att allt fler personer intresserat sig för fågelskådning(Angelo 2013). 

Fågelskådning och ornitologi har sedan lagändringen tagit två helt olika vägar, och är idag 
två helt olika sätt att studera fåglar. Medan fågelskådning utvecklades till så den ser ut idag, 
fortsatte ornitologerna samla in fåglar för att studera dom (Angelo 2013). Fågelskådning 
innebär identifiering och studier av fåglar i naturen. I detta ingår att man lär sig känna igen 
fåglar i fält och följa deras flyttning, häckning och övervintring (Hall 2015a). Ornitologi 
däremot, är läran om fåglar, vilket innefattar allt från systematik, evolution, morfologi, 
anatomi, ekologi, etologi, fysiologi och genetik (Hall 2015b). Fågelskådning och ornitologi 
har dock många saker gemensamt, och behöver varandra för att fortleva. Ornitologi och 
fågelskådning stödjer och stärker varandra på många sätt, och har länge varit och är 
fortfarande förenade för att värna om fåglarnas fortlevnad. Ornitologer samlar in så många 
fåglar som är nödvändigt för att taxonomiskt bestämma och göra de artistiska arbetet, för att 
skapa fälthandböcker som fågelskådare behöver för att kunna identifiera arter. Utöver detta 
händer det även att ett samarbete mellan experter och amatörer inom området förekommer. 
De som inte är experter hjälper till med att räkna fåglar, märka dom, ta blod och övervaka 
bon, medan experterna leder fågelvandringar, håller gästföreläsningar för entusiaster och 
informerar om viktig information om habitatförstörelse, föroreningar och sjukdomar (Angelo 
2013). De olika grupperna samarbetar ofta i organisationer såsom Birdlife international och 
deras samarbetspartners i olika länder. Birdlife international är världens största partnerskap 
för naturskydd. De förenar personer och engagerar sig i naturfrågor för att skapa fördelar för 
både natur och människor. Birdlife international har mer än 13miljoner medlemmar och 
supportrar världen över (Birdlife international 2015a). Birdlife Sverige (Sveriges 
ornitologiska förening) har ca 16 000 medlemmar (Birdlife international 2015b). Alla 
fågelintresserade personer är dock inte med i en ornitologisk förening, därför är antalet 
fågelintresserade personer världen över inte helt fastställt (Sverige ornitologiska förening 
2011). I de länder som för en statistik kan man dock se att fågelintresset kontinuerligt ökat 
under 1900-talet (Cordell och Herbert 2002).  

1.1.3 Fågelskådningens framväxt  
Allt fler personer åker världen över för att se nya fåglar som inte kan ses i deras hemland. 
Idag är fågelskådning den mest utövade hobbyn i Storbritannien; man räknar med att 
omkring 6 miljoner personer håller på med fågelskådning i landet, vilket utgör nästan 10 % 
av befolkningen (CBI 2011). Även i Nordamerika är fågelintresset stort. I USA låg 
fågelskådning på 15:e plats av de 51 aktiviteter som följdes av National Survey on Recreation 
and the Environment (NSRE) 2002. Från 1982 till 2001 ökade antal personer (16 år och 
äldre) som utförde någon form av fågelskådning (en eller fler gånger per år) från 21,2 
miljoner till 70,4 miljoner i USA, och med ett fortsatt ökat intresse för fåglar rör den sig till 
att bli bland de mest utövade naturrelaterade aktiviteten i landet (Cordell och Herbert 2002). 
I Kanada var fågelskådningen den 7:e mest populära naturrelaterade aktiviteten och var den 
aktivitet som det spenderadats mest tid på under 2011 (Federal, Provincial, and Territorial 
Governments of Canada 2014).   

1.2 Syfte och frågeställningar 
Fågelintresset är stort runt om i världen. I Sverige finns dock inte någon statistik på hur 
fågelintresset ser ut. Därför är syftet med denna studie att undersöka hur fågelintresset ser ut 
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i Sverige idag, samt se vad det är som gör att folk intresserar sig för fåglar. För att uppfylla 
dessa syften fokuseras följande frågeställningar: 

 Hur ser fågelintresset ut i Sverige idag?  

 Skiljer sig fågelintresset mellan genus och ålder? 
 Vad är det som får folk att intressera sig för fåglar? 

2. Material och metoder 

Resultatet i studien baseras på de 166 svar från personer i olika åldrar (10 år och uppåt) gett i 
en enkätstudie.   

Frågeenkäten bestod av 10 frågor som skulle svara på hur intresset för fåglar ser ut idag, vilka 
det är som är intresserade av fåglar och om fåglar hade någon speciell betydelse för de 
svarande. För att nå ut till ett stort antal personer valde jag att gå ut via sociala medier, då 
många personer använder det nu för tiden. Frågeenkäten gjordes i Googledokument för att 
sedan länkas till Facebook. Eftersom det var flest unga personer (mellan 15-34 år) som 
svarade på enkäten på nätet var en utökning av frågeenkäten tvungen att göras efteråt, för att 
få in mer svar från äldre (35-55+ år) och yngre (10-14 år) personer. För att nå ut till dessa 
ålderskategorier besöktes naturum och museet i Örnsköldsvik där jag stod en dag vardera för 
att få in svar. Samt en dag ute vid en sjö i Örnsköldsvik, under en uteaktivitet bland 
kommunanställda. För att se hur fågelintresset såg ut hos yngre personer besöktes en 
femteklass på en skola i Örnsköldsvik.  

Eftersom det inte var lika många personer i varje åldersgrupp eller mellan man/kvinna som 
svarade på enkäten valde jag att slumpa ut ett antal personer ut i varje grupp för att 
representera svarsandelen. Detta gjordes för att kunna jämföra resultaten med varandra.  
Tjugo mäns och 20 kvinnors svar slumpades fram tre gånger för att utgöra respektive 
svarsandel. Detta gjordes genom att sortera de olika genusen från varandra i 
Googledokumentet och sedan slumpa ut 20 svar från vartdera genusen (som var 
representerade med en siffra i Dokumentet) via en slumpgenerator på internet. Medelvärdet 
av resultaten fick sedan representera andel svar i respektive grupp.  I de olika 
åldersgrupperna gjordes samma sak fast med 10 personer, då det inte var fler 35 -44-åringar 
som svarade på enkäten. På de frågor som inte behövde jämföras mellan kategorier har allas 
svar använts för att representera svarsandelen.  

Enkätstudien har sedan följts av litteraturstudier för att analysera och stärka de svar som 
gavs i enkäterna. Litteraturen som använts har kommit från diverse rapporter, tidskrifter, 
böcker och hemsidor.  

Jag har i detta arbete utgått ifrån fågelskådning enligt Halls (2015a) definition av aktiviteten; 
identifiering och studier av fåglar i naturen. Termen fågelskådning är dock ganska vid och 
kan tolkas olika bland olika personer. Eftersom jag inte hade någon definition av termen i 
enkäten borde fågelskådning och ”beundra fåglar” egentligen ses som samma sak, men då jag 
ville skilja på de svar man kunde välja mellan och de fritt angivna svaren valde jag att skilja 
på dessa.   

3. Resultat 

Av de 166 svar som kom in svarade 53% att de var lite intresserade av fåglar, medan 12% 
svarade att de var mycket intresserade av fåglar (figur 1). De flesta svar är från personer 
mellan 10 och 34 år, vilka utgjorde 75% av svaren (125st). Allra mest svar kom från folk i 
åldrarna 15-24 år (39%) (65st), och minst svar kom från personer i åldrarna 35-44 år (6%) 
(10st). Det var 54% (90st) män och 46% (76st) kvinnor som deltog i studien.  

Kvinnor visade sig ha större intresse för fåglar än män. Närmare 50 % av männen svarade att 
de inte alls var intresserade av fåglar, medan det bland kvinnorna endast var 25 % som 
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svarade att de inte alls var intresserade av fåglar. Andelen mycket fågelintresserade personer 
var dock ungefär samma för båda genusen (figur 2).  

 

 

Figur 1. Procentuell fördelning av det allmänna intresset för fåglar för alla personer som deltog i studien.  

 

 

Figur 2. Illustration kring graden av fågelintresse hos a) kvinnor b) män 

Personer mellan 10 och 14 år hade något högre fågelintresse än personer mellan 15 och 34 år. 
Intresset för fåglar var dock betydligt högre i äldre åldrar än yngre (figur 3). Intresset var 
allra störst bland personer i åldrarna 45-54år, där samtliga personer svarade att de var 
intresserade av fåglar (lite eller mycket intresse). Andelen mycket fågelintresserade folk 
varierade mellan 4 och 36% i de olika ålderskategorierna. Flest ”mycket intresserade” fanns i 
åldrarna 45-54 och minst i åldrarna 15-24.  

Andelen som höll på med någon fågelaktivitet på fritiden följde samma mönster som 
fågelintresset. Något fler personer höll på med någon fågelaktivitet på fritiden hos personer i 
åldern 10-14 än personer mellan 15 och 34 år.  Störst andel personer som höll på med någon 
fågelaktivitet på fritiden fanns hos personer som var 55 år eller äldre (figur 3).  
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Figur 3. Procentuell fördelning av personer som var fågelintresserade eller höll på med någon fågelaktivitet på 
fritiden i olika ålderskategorier.   

Den vanligaste aktiviteten med fåglar, av de alternativ som finns att kryssa i, var att mata 
fåglar (35st) följt av fågelskådning (13st) (figur 4).  Fågelmatning förekom i alla åldrar, 
förutom bland de yngsta personerna i studien. Aktiviteten var dock vanligare bland äldre 
personer är yngre. Fågelskådning var en aktivitet som förekom ganska jämt i alla 
åldersgrupper, men fördelningen var dock vanligast bland 35-54- åringar där omkring 20% 
av deltagarna svarade att de håller på med fågelskådning.  

Av de övriga alternativen som svarades var att beundra fåglar vanligast (9st). Med beundra 
fåglar räknas fönsterskådning, skogspromenader och andra skådaraktiviteter som deltagarna 
svarade i studien, som inte klassas som någon direkt fågelskådning.  Fotografering och att ha 
fåglar som husdjur var även de aktiviteter som gjordes på fritiden, men dessa var inte lika 
populära som att beundra fåglar (figur 5).   

 

Figur 4. De vanligaste aktiviteterna som involverar fåglar, bland de alternativ som fanns att välja mellan i enkäten. 
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Figur 5. Sammanställning av de övriga svaren från figur 4, som visar de fritt angivna svaren som angavs kring de 
fågelaktiviteter man höll på med på sin fritid.  

De mest omtyckta fåglarna, med stor marginal, var olika tättingar (63st), följt av Rovfåglar 
(19st) (figur 6). Bland tättingarna var det främst mesar (Paridae), finkar (Fringillidae), 
trastar (Turdidae), svalor (Hirundinidae) och kråkfåglar (Corvidae) som var omtyckta. 
Samtliga trastfåglar som angavs var koltrast (Turdus merula), och bland kråkfåglarna var det 
7 av 8 personer som angav korp (Corvus corax) som svar. Örnar (Accipitridae)(främst 
kungsörn (Aquila Chrysaetos)) var de fåglar som var mest omtyckta bland rovfåglarna. 
Andra rovfåglar som angavs var bland annat fiskgjuse (Pandion haliaetus) och tornfalk 
(Falco tinnuculus). Påfågeln (Pavo cristatus) var den enda hönsfågeln som angavs vara 
omtyckt. Anledningarna till att fåglarna var omtyckta vara på grund av deras vackra sång och 
att de var vackra och fascinerande att kolla på.  

De mest avskydda fåglarna var kråk- och måsfåglar (33 respektive 23st) (figur 7). Bland 
kråkfåglarna var det främst skator (Pica pica), kråkor (Corvus cornix)och kajor (Corvus 

monedula) som presenterades, medan det bland måsfåglarna var fiskmåsen (Larus canus) 
som var avskydd.  Kanadagås (Branta canadensis) var den enda andfågel som sades vara 
avskydd. Anledningarna till att man inte tyckte om fåglarna angavs vara på grund av att de är 
vanliga, störande och inte bidrar till något speciellt.   

 

Figur 6. De mest omtyckta fåglarna bland svaren från deltagarna i studien.  
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Figur 7. De mest avskydda fåglarna bland svaren från deltagarna i studien.  

På frågan om fåglar ger en något speciellt var avkoppling och nöje vanligast, bland de 

alternativ som fanns att välja mellan, där det förstnämnda hade något större svarsandel än 

det andra (figur 8).  Åldern hade en betydande roll i om man kände att fåglarna gav en 

avkoppling. Det var endast omkring 15% av 10-14-åringarna som kände att fåglarna gav dom 

avkoppling, medan det var närmare 70% av de äldre personerna (45-55+ år) som sa att fåglar 

gav dom avkoppling.  Andelen som kände att fåglar gav dom nöje var likvärdig för alla åldrar 

(runt 30-40%). Dock var andelen störst i åldrarna 10-14 och 35-44 (60%). Lägst andel som 

kände att fåglar gav dom nöje var personer som var 55 år och äldre (20%). Även personer 

som inte var intresserade av fåglar svarade att fåglarna gav dom avkoppling och nöje, dock 

var andelen större hos de som var intresserade av fåglar. Att fåglar inte gav en något speciellt 

alls var vanligare bland yngre än äldre personer.  De flesta som svarade att fåglar gav dom 

något spirituellt/religiöst, svarade även att de gav dom avkoppling och nöje. Runt hälften av 

de som svarade att fåglarna gav dom nöje angav även att fåglarna gav dom något annat. 

Något mindre än hälften av de personer som svarade att fåglar gav dom avkoppling angav att 

fåglarna gav dom något annat också.  

 
Figur 8. Procentuell fördelning av de speciella känslorna som fåglar gav deltagarna i studien 

(Av de alternativ som fanns att välja mellan).  
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Utav de övriga svaren som gavs på frågan om fåglar ger en något speciellt, var svarsparten 

likvärdig i de olika alternativen (figur 9). Högst andel förekom dock för sång/vårkänsla. Det 

förekom övriga svar i alla åldersgrupper. Mat var det främst yngre personer (10-24 år) som 

angav som svar. 

 

Figur 9. Fördelningen av övriga svar deltagarna angav på frågan om fåglar ger en något speciellt. 

Fågelsång var det som de flesta associerade med fåglar (av de alternativ som fanns att välja 
mellan) (figur 10). Fördelningen mellan genus och ålder var relativt jämn. Det var dock fler 
yngre personer som associerade fåglar med fågelskit. Övriga svaren som angavs var frihet, 
förmågan att flyga, vår/sommar och glädje.  

 

Figur 10. Procentuell fördelning av vad folk associerade fåglar med, av de alternativ som fanns att välja mellan.  
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4. Diskussion 
4.1 Fågelintresset idag 
Intresset för fåglar är stort, vilket man inte minst kan se i USA och Storbritannien (CBI 2011; 
Cordell och Herbert 2002). Intresset tycks i början ha ökat tack vare bilar, kikare och 
fältguider (Angelo 2013). Det ökade intresset på senare år kan ha att göra med att aktiviteten 
inte kräver så många och avancerade materiel och att den inte är så fysiskt krävande (om du 
inte är en extrem fågelskådare)(Eubanks m.fl. 2004).  

Intresset för fåglar verkar vara relativt stort här i Sverige, med 65% i denna studie som 
svarade att de var lite eller mer intresserade av fåglar. Intresset för fåglar visade sig vara 
populärare bland kvinnor än män och mer populärt bland äldre personer. Den 
genomsnittliga fågelentusiasten var en kvinna mellan 45 och 54 år, vilket följer samma trend 
som finns i USA, där kvinnor som var 53 år var de vanligaste fågelentusiasterna (U.S. Fish 
and Wildlife Service 2013). Även andelen som höll på med någon fågelaktivitet på sin fritid 
var vanligare i äldre än yngre åldrar (figur 3), där fågelmatning var den populäraste 
aktiviteten (figur 4). Samma tendens kan man även se i andra länder, däribland USA, 
Storbritannien och Nya Zeeland (Galbraith m.fl. 2014). Anledningen till att aktiviteten är mer 
populär bland äldre personer kan ha att gör med att attityden kring att mata ändras med 
åldern, eller att folks relation med naturen förändras med att man blir äldre. Till exempel kan 
fågelmatning förse personer med fortsatt närhet till naturen när deras funktionella förmåga 
och rörlighet försämras. Eller så kan det vara så enkelt att äldre personer har mer tid för 
fritidsaktiviteter (Galbraith m.fl. 2014). Fågelaktiviteter var även något populärare bland 
kvinnor än män, men inte så att det utgjorde en signifikant skillnad mellan dessa (35% 
respektive 25% höll på med någon form av fågelaktivitet). Denna studie inkluderade inte om 
ekonomin hade någon betydelse kring vilka som utför någon form av fågelaktivitet. Andra 
studier visar dock att även det kan ha betydelse om man intresserar sig för fåglar eller inte 
(U.S Fish and Wildlife Service 2013. Galbraith m.fl. 2014).  

I denna studie var det många av deltagarna som angav att fåglar gav dom avslappning (figur 
8). Det var betydligt fler äldre än yngre personer som sa att fåglar gav dom avkoppling. 
Kanske har detta att göra med att äldre personer har en mer stressig tillvaro än yngre 
personer (Aldwin och Yancura 2010) och då ser fåglar som ett potentiellt sätt ätt minska 
stress. Det kan också ha att göra med att fågelaktiviteter är vanligare bland äldre personer än 
yngre, och då ser även fler äldre personer fördelarna med fåglar.  

De flesta associerade fåglar med något positivt. Endast 9% av deltagarna angav att de 
associerade fåglar med något negativt (fågelskit) (figur 10). Vilket indikerar på att oavsett om 
man är intresserad av fåglar eller inte så har man ändå respekt för fåglarna och hatar dom 
inte. Det finns dock en del fåglar (figur 7) som är mindre omtyckta, eller rent av avskydda (se 
punkt 4.3). Man kan även se att det var några som angav att det speciella som fåglar gav dom 
var mat (figur 9). Detta skulle kunna ses som ploj, men jag tror att det skulle kunna vara 
några personer som associerar fåglar med detta då fåglar ändå länge har varit en källa till 
mat, och idag utgör en stor del av vår proteinkälla (Cocker 2013). Det var dock inte så många 
som angav detta i studien, vilket jag tror ger en generellt riktig bild. Det var även flest unga 
personer som angav detta, vilket kan vara på grund av att fågelintresset var lägre hos yngre 
än äldre personer.  

4.2 Vad är det som intresserar folk för fåglar? 
Många personer har visat sig ha ett intresse för fåglar. Men vad är det egentligen vi 
uppskattar så mycket med fåglar?  

Fåglar är de vilda djur som vi haft mest kontakt med genom alla år (Lutwick 1994). De 
hälsoeffekter djur har på oss människor är många, inklusive sänkt blodtryck, hjärtfrekvens 
och kolesterol, sänkt ångest och stress och skydd mot stressrelaterade sjukdomar. Dessutom 
ger djur upphov till partnerskap och ger möjlighet till uppmuntrande och omtänksam 
omvårdnad. Alla dessa faktorer hjälper oss att känna mer kvalité i vårt liv och vår hälsa. Detta 
inkluderar i och för sig också husdjur, men även vilda djur kan tas med i detta (Maller m.fl. 
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2009). När man ser på vad fåglar ger oss som människor går det inte heller att bortse ifrån 
att de är en del av naturen och att naturlig miljö har en positiv påverkan på människors 
välmående har länge varit känt. Allt från färger, ljud, lukter, ljus intensitet, humiditet och 
luftens rörelse, eller en kombination kring dessa, påverkar effekterna av upplevt välmående i 
naturliga miljöer (Depledge m.fl. 2011).  

Som vi har sett av resultatet i denna studie så varierar fågelintresset från person till person, 
och varför personen är intresserad av fåglar är ofta helt individuell. Men för att få en lite 
bättre förståelse kring varför folk intresserar sig för fåglar har jag tänkt ta upp de allmänna 
anledningarna till att många är så fascinerade av fåglar och de psykiska och fysiska fördelar 
det finns med fåglar och att skåda fågel. Då det är många olika saker som påverkar detta har 
jag valt att gå in djupare på de vanligaste aktiviteterna som involverade fåglar, som folk höll 
på med på fritiden; fågelmatning och fågelskådning (figur 4), fågelsång, då det var många 
som svarade att de uppskattade fågelsång (figur 9), och det man främst associerade med 
fåglar (figur 10). Jag kommer inte bara fokusera på de folk som skådar fåglar, utan också 
inkludera de som ”beundrar fåglar”, då dessa hör samman på många sätt. Sedan är det även 
lite oklart kring vad folk betraktar som fågelskådning; vissa kanske ser det som Hall (2015a) 
definierar som fågelskådning ”identifiering och studier av fåglar i naturen”, medan andra 
kanske även inkluderar ”fönsterskådning” eller skogspromenaden som fågelskådning. 
Oavsett vad det är man definierar som fågelskådning så är effekterna av det den samma 
(Curtin 2009).  

4.2.1 Fågelmatning 
Varför folk matar fåglar kanske kan ses som en självklar sak för många, då maten vi ger 
fåglarna ökar chansen för fåglarna att överleva vintern och stärker häckningsmöjligheterna 
kommande säsong (Robb m.fl. 2008). Men ligger det något mer bakom varför folk matar 
fåglar?  

Att mata fåglar (och andra vilda djur) är idag en populär aktivitet. Detta är inte helt konstigt 
då vi har genom historien i alla kulturer delat med oss av den mat vi har till djur och 
människor i vår omgivning. Detta är ofta förknippat med religiösa högtider, det är ofta ett 
sätt för oss att skapa och behålla vänskapen med andra, men det är även ett av de vanligaste 
sätten för oss att fira och det är en naturlig sak inom föräldraskapet hos alla människor. Att 
dela med oss av maten är en naturlig sak som ligger i oss människor (Orams 2002).  

Anledningen till att många matar fåglar ligger i att de känner nöje när de gör detta, vilket 
kanske är inte helt överraskande. Det är inte bara på grund av den glädje man själv känner 
när man matar djuren, utan även att man känner glädje i att hjälpa djuren att få bättre 
förutsättningar för att leva (Galbraith m.fl. 2014). Att mata fåglar får oss också att komma 
närmare naturen, vilket har visat sig ha betydande psykologiska och fysiska hälsofördelar 
(Orams 2002. Curtin 2009. Galbraith m.fl. 2014), vilket jag går djupare in på i 
fågelskådningsdelen (4.2.2).   

4.2.2 Fågelskådning  
Fågelskådning är en aktivitet som kan utföras varsomhelst, likt att ströva runt utan någon 
direkt anledning, som förmodligen alla gjort någon gång till viss utsträckning (Eubanks m.fl. 
2004). Men vad är det som intresserar folk för fåglar, för vissa till den mån att de kan åka 
världen över bara för att se en viss fågelart? Clemens (2012) beskriver att:  

”Vissa personer åker på fågelskådningsturer bara för att det är en 
chans att åka till en ovanlig plats[…] För andra fågelskådare som vi 
har träffat, kan en fågelskådningstur, likt alla semestrar, vara en 
flykt från en betungande situation hemma. Hur som så ger det en 
stor glädje och vitalisering, sådant uppskov kan vara färgad av 
ångest och skuld för man kan inte helt släppa oron och känslan av 
ansvar. Känslan av inre konflikt är smärtsam.” (min översättning av 
texten från engelska till svenska)  
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Detta beskriver väldigt bra hur man kan känna när man skådar fåglar. Skådningen kan inte 
ses från ett perspektiv, utan måste ses från olika perspektiv för att få en bild av vad det är 
som lockar folk att skåda. Känslan av obehag finns i oss alla någon gång, men när man väl 
skådar lämnar man allt bakom och bara njuter av ögonblicket (Curtin 2009). Fågelskådning 
ger en njutning och förundran, vilket kan ses från olika perspektiv. Först den emotionella 
känslan av skönhet och vördnad som man får av att skåda, sedan den kognitiva förundran 
över hur naturen är uppbyggd, och sist uppluckringen man känner när man kommer 
närmare naturen (Curtin 2009). Man kommer in i vad Curtin (2009) kallar flyt, vilket är att 
man känner att världen försvinner runt om en och man fokuserar endast på de vilda djuren.  
Detta gör att man kan känna en ”sensuell uppväckning”, vilket menas att man i sitt välstånd, 
och samhörighet med naturen upptäcker saker som tidigare inte hade någon aning om fanns 
(Curtin 2009). Detta kan beskrivas som en form av transcendens (Williams och Harvey 
2001). 

Många personer som vistas i naturen har beskrivit att de känner en känsla av transcendens. 
En transcendent upplevelse kan beskrivas som en stund av extrem lycka; känsla av lätthet 
och frihet; en uppfattning av harmoni med hela världen, och stunder då du känner dig helt 
uppslukad och viktig (Williams och Harvey 2001). Många mänskliga upplevelser kan 
beskrivas som transcendenta. Alla dessa upplevelser delar samma huvudegenskaper: 

 Stark positiv känsla 

 Känsla av att överkomma gränserna för dagliga upplevelser 

 En upplevelse av samhörighet med universum eller någon annan form av entitet 

 Uppslukande i, och signifikans av ögonblicket 

 En känsla av tidlöshet 

Dessa upplevelser är ofta utlösta i vildmarken och andra naturliga miljöer (Williams och 
Harvey 2001). Denna upplevelse som även många skådare erfar, kan ge en förståelse kring 
vad det är som lockar folk att skåda fåglar. Ser man till det lite mer seriösa fågelskådarna kan 
man också se att folk dras till att upptäcka nya och ovanliga saker. Rapporteras det om att en 
ovanlig fågel finns på en viss lokal, kan de mest seriösa skådarna åka flera mil för att få vara 
med och identifiera fågeln (Skog 2014). En raritet är något som alltid lockat folk; man vill 
vara med och se och uppleva det unika på ett ställe (Timothy och Boyd 2003), vilket även det 
kan ha en betydelse för vad det är som får folk att skåda fåglar. Ser man en fågel vill man 
gärna också kunna identifiera den (Skog 2014). Detta visar att även vår nyfikenhet kan vara 
relaterat till områdets dragkraft. Ser man specifikt till vad fåglar ger en kan man även 
konstatera att fågelläten har en positiv påverkan på vårt välmående (Hedblom m.fl. 2014; 
Ratcliffe m.fl. 2013), och därför också kan vara en anledning till att fågelsång är så omtyckt.   

4.2.3 Fågelsång  
Fåglars läten (och andra naturliga ljud) har inspirerat folk runt om i världen att skapa musik. 
Allt från Tuvianshamaner som imiterar korpen i deras helande ritualer, Koyukon folk i norra 
Alaska som lyssnar på lommarnas (Gaviidae) sång och använder den i sina kompositioner, 
och andra ursprungsbefolkningars musik (Baptista och Keister 2005), till kända 
kompositörer från västvärlden, såsom Mozart som hade en stare (Osciner) som husdjur 
(Birkhead 2008) är några av de som inspirerats av fåglars sång i deras musik (Baptista och 
Keister 2005). 

Detta musikintresse hos människor kan vara en förklaring till att folk gillar fågelsång. 
Fågelsång liknar på många sätt mänsklig musik. Tonerna i fågelsången är ofta liknande toner 
från musikinstrument. Till exempel är det långa visselliknande tonerna från en vitbukig 
grönduva (Treron sieboldii) och den röda tigerfinkens (Amandava amandava) korta toner i 
fallande tonhöjd flöjtliknande i sin kvalité. Dessutom, hackspettarna har ett trumliknande 
läte när de hackar på trädstammar (Baptista och Keister 2005).  

En annan förklaring till att vi gillar fågelsång kan vara att de nervbanor människor och fåglar 
har i hjärnan för ljudinlärning är förvånansvärt lika. Bevisen för att paralleller i evolutionen 
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mellan människans ljudinlärning och fågelsång ökar, vilket indikerar på att konvergent 
utveckling har underlättat uppfattningen och uppskattningen av fågelläten (Hedblom m.fl. 
2014). Konvergent utveckling är när liknande strukturer i olika organismer utvecklas från 
skilda utgångspunkter (Werdelin 2015).  

Ser man det från ett psykologiskt perspektiv kan man konstatera att fågelsång påverkar ens 
välmående, vilket också kan vara en förklaring till att de gillas så mycket (Ratcliffe m.fl. 2013; 
Hedblom 2014). I en studie av Ratcliffe m.fl. (2013) visade de att fågelsång och andra 
fågelläten var det naturliga ljud som hade störst effekt på rehabilitering och 
stressåterhämtning. De urskilde tre olika teman mellan fågelläten och potentiellt bidragande 
till rehabilitet och stressåterhämtning: emotionell bedömning, kognitiv bedömning och 
relation till naturen. I den emotionella delen fick deltagarna själv bedöma hur olika fåglar 
troddes påverka dem. De visade att både deltagarens association med fågeln och fågellätet i 
sig påverkade effekten av hur mycket det hjälpte mot stress. I kognitiv syn hjälpte fåglar med 
att distrahera de problem man för stunden hade genom att fokusera på fågelns läte.  
Fågelläten konstaterades också kunna hjälpa deltagarna känna en samhörighet med naturen.  

Melodin på sången kan också vara en betydande faktor i upplevt välmående. Tillexempel är 
alla fågelläten inte lika attraktiva som andra och lövsångarens (Phylloscopus trochilus) sång 
rankas högre än gråsparvens (Passer domesticus) sång (Hedblom m.fl. 2014). Vissa fåglar, så 
som skator och kråkor, tycktes ha en negativ effekt för rehabilitering och stressåterhämtning 
hos folk på grund av deras upplevt grova läte (Ratcliffe m.fl. 2013) och måsar, gäss och 
ankors läten tycks inte heller ha en tilltalande ton hos oss (Hedblom m.fl 2014).  

Fågelsång tycks också öka folks upplevelse av urbana miljöer. Fågelsång värderades högre 
hos folk än tysta miljöer (Hedblom m.fl. 2014). Sång bland flera fåglar samtidigt var även det 
högre värderad än sång hos en art, vilket indikerar att artrikedom kan ha en betydande roll i 
upplevt välmående. Studier antyder dock på att det är den subjektivt upplevda artrikedomen 
och inte den egentliga artrikedomen som är relaterad till upplevt välmående (Hedblom m.fl. 
2014).  

4.3 Varför är vissa fågelarter omtyckta men andra inte? 
Som kan konstateras av figur 6 så är tättingar och rovfåglar de mest omtyckta fåglarna, och 
måsfåglar och kråkfåglar de mest avskydda (figur 7). Detta kanske inte är helt oväntade 
resultat, då jag redan innan tänkte att just de fåglarna skulle vara mest omtyckta/avskydda. 
Men vad är det som gör att vissa fåglar är mer attraktiva än andra?  

Folk angav att man tyckte om vissa arter på grund av deras sång och att de var vackra och 
fascinerande att kolla på. Man kan också konstatera att de omtyckta fåglarna inte är lika 
vanliga att få se nära oss människor som de arter man avskydde, med undantag för 
tättingarna, men som Ratcliffe m.fl. (2013) beskriver så är vissa fåglar mer omtyckta än 
andra på grund av deras sång. Kråkfåglar tillhör förvisso också ordningen tättingar, men 
deras läte hade inte någon positiv effekt på vårat välmående tillskillnad från andra tättingar 
(Ratcliffe m.fl. 2013). Vilket kan vara en av anledningarna till att vissa fåglar är mer omtyckta 
än andra. Ens egen relation till fåglarna har också en inverkan. Om man har en god relation 
eller ett gott minne av fågeln påverkar det också vad man tycker om den (Ratcliffe m.fl. 
2013).  

Allt detta förklarar dock inte varför vissa arter är avskydda. Anledningarna till att vissa fåglar 
var avskydda angavs vara på grund av att de är vanliga, störande och inte bidrar till något 
speciellt. Man kan även konstatera att de flesta som hade någon negativ association med 
fåglar (fågelskit), inte heller var intresserade av fåglar, vilket även andra studier visar (Belaire 
m.fl. 2015). De negativa saker som man associerar med vissa fåglar kan påverka vad man 
tycker om andra fåglar i sin närhet (mer så än med positiva aspekter), vilket kan var en av 
anledningarna till att det är just fåglar som kan ses nära oss människor som är avskydda 
(Belaire m.fl. 2015). Därför kan detta vara en av anledningarna till att folk tycker om korpar, 
men inte andra kråkfåglar, då korparna inte ses så frekvent i stadsmiljön (Svensson m.fl. 
2009). Man kan dock fråga sig om dessa fåglar skulle vara lika omtyckta ifall de vistats i en 
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urbanmiljö (jag skall dock poängtera att ingen av de som sa att de tyckte om korpar angav att 
de avskydde någon annan kråkfågel.) 

4.4 Problem och förklaringar 
Vad är fågelskådning? Jag har i detta arbete utgått ifrån fågelskådning enligt Halls (2015a) 
definition av aktiviteten; identifiering och studier av fåglar i naturen. Termen fågelskådning 
är dock ganska vid och kan tolkas olika bland olika personer. Eftersom jag inte hade någon 
definition av termen i enkäten borde fågelskådning och ”beundra fåglar” egentligen ses som 
samma sak, men då jag ville skilja på de svar man kunde välja mellan och de fritt angivna 
svaren valde jag att skilja på dessa.   

Vissa resultat gav förmodligen en orealistisk bild av hur det egentligen ser ut. Till exempel så 
angav 100% av personerna på 45 till 54 år att de var intresserade av fåglar, vilket troligen inte  
stämmer speciellt bra med verkligheten, men kan dock vara en indikation på att 
fågelintresset är stort hos denna ålderskategori. Även ett större urval av personer hade 
kunnat ge svar som är mer statistiskt pålitliga. Med fler svar hade jag också kunnat 
undersöka hur kombinationen av olika faktorer påverkar fågelintresset.  

De flesta svar jag har fått från deltagarna i studien har skett individuellt, utan någon 
påverkan av någon annan. Detta var dock inte fallet för den 5:e klass jag var hos för att få in 
svar i åldersgruppen 10-14 år, där de satt bredvid varandra och kunde se vad de andra 
svarade. Vilket kan ha påverkat svaren jag fick från just den åldersgruppen.  

Frågeenkäten jag gav ut visade sig också ha en del brister. En del av frågorna vara svåra att 
uppfatta. Detta var speciellt för de yngre personerna som svarade (10 och 14 år), vilket kan 
vara för att jag hade samma enkät för alla som svarade och inte någon speciell för de yngre 
personerna. Dock har även äldre personer tyckt att vissa frågor varit lite svåra att förstå. Jag 
hade absolut kunnat göra vissa frågor tydligare. Hur frågorna är utformade är definitivt något 
som skulle kunna påverka vad det är man får för svar. Vilket man också kan se i vilka/antal 
svarsalternativ man har på en fråga. En person som kryssat i ett svarsalternativ på en viss 
fråga behöver inte svara samma sak om frågan istället hade varit öppen. Nu i efterhand inser 
jag att vissa av frågorna jag ställde kunde varit helt öppna istället för att ge svarsalternativ, 
eftersom att man då bättre skulle kunna se hur folk tänker och få in en bättre bild av detta i 
andelen som tycker si eller så. Jag tänker främst på vad det är man associerar med fåglar 
(figur 10). Skulle den frågan varit öppen istället tror jag inte att andelen som svarade att de 
associerar fåglar med fågelsång skulle varit så stor som den är nu. Detta skulle i och för sig 
kunnat leda till att en mindre andel personer svarat på just den frågan, men jag tror att inte 
det hade haft så stor betydelse i det stora hela.  

En fråga valde jag att inte ta med alls i studien: ”Vilken slags fågel associerar du med fåglar?” 
(som ni kan se i bilagan nedan), då jag i efterhand inte tyckte att den gav något värde i 
studien.    

5. Slutsats 
Intresset för fåglar är stort, speciellt i Storbritannien och USA, men även här i Sverige verkar 
många vara intresserade av fåglar. Intresset ökade med åldern och var större bland kvinnor 
än män. Den genomsnittliga personen med fågelintresse var en kvinna mellan 45 och 54 år. 
Fågelintresset varierar dock från person till person och varför en viss person tycker om fåglar 
är helt upp till individen själv att avgöra. Man kan dock se att fåglar och fågelskådning har 
positiva effekter på vårt välmående, vilket kan vara en av förklaringarna till dess lockelse. 

5.1 Fortsatta studier: 
Denna studie har fokuserats på hur fågelintresset ser ut i Sverige idag och vad det är som 
intresserar folk för fåglar, men hur vanlig fågelaktiviteten är jämfört med andra 
utomhusaktiviteter är ännu oklart. Ett vidare arbete kring detta skulle behöva göras för att få 
reda på detta.  
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7. Bilagor  

Frågeenkäten 

Vad identifierar du dig som? 

 Kille 

 Tjej 

Ålder? 

 10-14 

 15-24 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55+  

Är du intresserad av fåglar? 

 Ja, mycket 

 Ja, lite 

 Nej, inte alls 

Ägnar du tid på fritiden åt någon aktivitet som involverar fåglar? 

 Ja 

 Nej  

Om du svarade ja på ovan fråga, på vilket sätt? 

 Jakt 

 Fågelskådning 

 Mata fåglar 

 Annat___________________________ 

 

Är det någon fågel du tycker mer om än någon annan, vilken i så fall?  

__________________________________________________________________________________ 

 

Är det någon fågel du inte alls tycker om, vilken i så fall?  

__________________________________________________________________________________ 

Vad associerar du med fåglar? 

 Fågelsång 

 Uppenbarelse 

 Parningsdans 

 Fågelskit 

 Annat______________________________ 
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Vilken slags fågel associerar du med fåglar?  

 Tättingar (småfåglar)  

 Rovfåglar 

 Ugglor 

 Hackspettar 

 Hönsfåglar 

 Andfåglar 

 Måsfåglar 

 Pingviner 

 Annat___________________________ 

 

Ger fåglar dig något speciellt? 

 Ja, något spirituellt/religiöst 

 Ja, avkoppling 

 Ja, Nöje 

 Ja, Annat_________________________ 

 Nej, inget alls 

 

 

 


