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Förord 

 
 
Jag vill tacka alla de 277 personer som har tagit sig tid att besvara enkätundersökningen, ett 
extra tack till alla de som delade enkäten på sociala medier så att den fick större spridning 
över landet. Utan er hjälp så hade inte arbetet gått att sätta ihop. Jag vill även tacka Tyresta 
förvaltningen som guidade mig i hur jag bör göra min enkät till viss del men också gav tips på 
liknande undersökningar som gjorts. Slutligen ett tack till min handledare Stig-Olof Holm 
som lett mig i arbetet. 
 

 
The importance of protected areas 
Humans experience and perception of protected areas 

 
Felix Wahlström 

 
Abstract 
 
 
The aim of this report is to find out how people in Sweden experience nature conservation 
areas and how it affects their wellbeing when in contact with this areas. The study examines 
the purpose of visitors in nature protected areas and how mental fatigue can be decreased 
from nature conservation. Furthermore the study explores impressions from visitors to these 
areas and the attitude against non-protected areas versus protected areas. The report was 
based on an online survey which 277 persons participated in.  The answers in the survey were 
then compared to other similar surveys, since the most other studies are more than 10 years, 
changes in people’s attitudes could be found. The study shows that visiting nature 
conservation areas affects people positively and gives recovery from mental exhaustion. A lot 
of the participants said that they want more protected areas in Sweden, mainly for the 
biodiversity to thrive but also to preserve nature for the next generations. The most common 
feeling after visiting a nature protected area was relaxation, which also most people said was 
their main reason for a visit to protected areas.  
 
Key words: Nature conservation, mental fatigue, nature protected areas, health effects. 
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1. Inledning  
 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Miljöbalken 
 
Miljöbalken är en lagstiftning som skapades i juni 1998 och träde i kraft 1 januari 1999. Den 
ersatte en stor del av de då befintliga miljölagarna. De äldre lagarna behövde en 
modernisering och många upphävdes samt förnyades i samband med överförandet till 
miljöbalken (Arvidsson 2016). 
 
I Miljöbalken 1998:808 första avdelningen i det första kapitlet står det om de övergripande 
bestämmelserna för hur mål och tillämpningsområden skall användas.  
I miljöbalken står följande punkter för hur den skall tillämpas så att: 

 
1. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och 

olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller 
annan påverkan, 

2. Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. Den biologiska mångfalden bevaras, 
4. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en 

från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk 
synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 

5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med 
material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp 
uppnås (Regeringskansliet 2016). 

 
Den andra avdelningen i balken kapitel 7 handlar om hur naturskydd fungerar och dess syfte. 
Ett exempel på skyddad natur är naturreservat, paragraf 4 beskriver att syftet med att instifta 
ett reservat är framförallt för att bevara den biologiska mångfalden, vårda och bevara 
värdefull natur och främja friluftslivet i området vid behov (Regeringskansliet 2016). 

1.2.2 Naturskydd  
 
Miljöbalken är ett verktyg som möjliggör rätten att skapa naturskyddade områden. 
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket står för det ledande arbetet vid skapandet av skydd. Det 
krävs också att kommuner, markägare, företag och andra organisationer bidrar till bildandet 
(Naturvårdsverket 2016). Sverige har idag 13 % av sin landyta skyddad (Naturvårdsverket 
2016).  Regeringen har det övergripande ansvaret för Sveriges miljömål (miljömål 2016a). De 
10 etappmål som finns satta inom biologisk mångfald kräver bland annat att det till år 2020 
skall skyddas minst 20 % av land och sötvattensområden samt 10 % av den marina ytan 
(miljömål 2016b). Naturvårdsverket räknar med att man inte kommer nå etappmålen till 
2020, arealen produktiv skog som skyddas varje år måste fördubblas om målen skall nås 
(Miljömålen 2016). 
  
Uppmärksammandet av förluster av arter togs upp redan vid förra sekelskiftet (Angelstam 
m.fl. 2011) innan termen biologisk mångfald fanns (Wilson 1988). Den 25 juni 1909 beslöt 
regeringen att instifta en ny naturskyddslag, detta resulterade i att 9 nationalparker 
skapades. Dessa nationalparker skapades mestadels på grund av estetiska eller turistiska 
värden, och finns till största del i norra Sverige (Sveriges nationalparker 2016). Därefter 
dröjde det lång tid innan man gjorde fler åtgärder för att skydda mer natur. Först under sent 
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1900-tal påbörjades det en förändring av skogsbruket och skyddandet av viktiga habitat mm. 
Framförallt var det allmänheten som väckte starka reaktioner emot kalhuggningen, 
avverkningen av gammelskog och förluster av kulturlandskap (Angelstam m.fl. 2011). 
 
Under 1990 talet utökade Sverige skyddandet av naturområden, detta berodde på de nya 
internationella lagarna och målsättningarna som krävde förändring. Dessa målsättningar 
och lagar byggde på ny kunskap framtagen av ekologisk forskning. Staten och andra 
organisationer började planlägga strategier för hur man skulle förhindra fragmentering av 
habitat och hur man skulle restaurera redan drabbade områden (Angelstam m.fl. 2011). 
 
Enligt Angelstam m.fl. (2011) så finns det inte tillräckligt med skyddsvärd skog nedanför 
fjällområdena för att nå upp till den procent de anser att man bör skydda av landsarealen. 
Den procent de menar att man inte kan nå idag är den procent som regeringen satt i 
miljömålen. Det vill säga 20 % av landytan i Sverige (Angelstam m.fl. 2011).  I deras rapport 
skriver dem att den lilla skog som finns kvar idag som gynnar mångfald och är viktiga habitat 
för arter aldrig kommer att räcka till. De menar istället att man måste börja restaurera fler 
områden så att de också kan bli skyddsvärda om man vill nå upp till den målsatta 
procentenheten. 
 
Skyddade områden idag som exempelvis naturreservat, där man har hotade arter eller små 
populationer, riskerar att råka ut för kanteffekter när man avverkar skogen runt omkring. 
Detta är ett exempel på hur man måste lägga om strategin för att uppnå miljömålen då denna 
typ av skydd inte kommer att hålla på lång sikt (Angelstam m.fl. 2011). Vidare förklarar de 
om vikten av att stoppa fragmenteringen då arter har svårt att sprida sig över större områden 
och riskerar på det långa loppet att dö ut. Det skriver även att man måste ta hänsyn till det 
omkringliggande landskapet. Sammanfattningsvis säger de att man måste förstå sambandet 
mellan de olika habitatens utbyte till varandra och det är viktigt att de inte ligger för långt 
ifrån varandra, att vi därför bör skydda större sammanhängande områden (Angelstam m.fl. 
2011). 

1.2.3 Hälsoeffekter 
 
Stressrelaterade sjukdomar ökar i Sverige, år 2009 var de vanligaste typerna av dessa 
sjukdomar depression och utbrändhet. En stor anledning till att detta ökar är den alltmera 
urbana miljön människor lever i, med höga krav både på jobbet och i vardagslivet (Sonntag-
Öström m.fl. 2011).  
 
För 200 år sedan bodde 90 % av Sveriges befolkning på landet, 2010 bodde 85 % av 
befolkningen i städer (SCB 2015). Denna förändring har gjort att städerna har vuxit och 
grönområden har försvunnit alltmer, detta trots att grönområden är eftertraktade hos större 
delen av befolkningen i städer (Sonntag-Öström m.fl. 2011). Det finns flertal teorier om 
naturens effekter på mental trötthet (Sonntag-Öström m.fl. 2011), Edward O. Wilson (1984) 
tog fram grundteorin om att människor har ett instinktivt samband till naturen. Han 
hävdade att vi inte bara behöver naturen för vår materiella fortlevnad utan också för att 
tillfredsställa våra biologiska, kognitiva, evolutionära, intellektuella och spirituella behov.  
 
Det finns indikatorer på att vistelser i skog kan lindra stressrelaterade sjukdomar. Patienter 
som genomgått ett program med kombinationer av lärande och rehabilitering i naturmiljöer 
har förbättrat deras fysiska och mentala tillstånd. Detta innefattar även depression och 
ångest med längre sjukskrivningar (Nordh m.fl. 2009). 
 
Norman m.fl. (2010) beskriver utförligt hur effekterna på människors hälsa har ett starkt 
samband med hur mycket de vistas i naturen. De beskriver ett exempel där den amerikanska 
forskaren Roger Ulrich 1979 såg ett samband hos sina patienter som hade utsikt ifrån sitt 
fönster ut mot naturen. Dessa patienter återhämtade sig snabbare ifrån operation och hade 
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mindre ångest samt krävde mindre smärtstillande än patienter som hade utsikt emot en 
tegelvägg. I USA och i Australien använder de något som kallas vildmarksterapi för att hjälpa 
patienter som mår psykiskt dåligt. Det går ut på att patienterna får vistas ute mycket i 
naturen och på så vis skapa en avslappnad miljö där det psykiska tillståndet kan återhämta 
sig till det normala (Norman m.fl. 2010). 
 
Studier visar att stressrelaterade sjukdomar inte bara kan botas genom medicin utan kräver 
att ens livskvalité är god samt att ens livsmiljö är lugn. En naturmiljö kan därför ha stor 
positiv inverkan på återhämtning ifrån vissa sjukdomar då de tillhanda håller dessa kvalitéer 
(Norman m.fl. 2010).  
 
I Normans m.fl. (2010) studier undersöker de jägare, friluftsmänniskor och övriga grupper 
som vistas i naturen, undersökningen gick ut på att undersöka deras hälsa jämfört med 
människor som inte befann sig i naturen särskilt ofta. Undersökningen visade att de som 
vistas i naturen ofta hade bättre hälsa än de som mera sällan vistades i naturen. Den grupp 
som hade bäst hälsa var jägarna, troligtvis för att de har ett mer aktivt beteende i naturen, 
men även för att de flesta generellt är i bra form för att klara av att jaga. När man tog bort 
möjligheten för grupperna att visas i naturen så föll deras mentala hälsa snabbt ner mot det 
negativa.  
 
Skyddandet av olika naturtyper ger effekt på människor som bor i närheten (Borgström mfl. 
2013). Folks välbefinnande och välmående ökar hos dem som bor nära ett naturreservat eller 
liknande. Enligt Borgström m.fl. (2013) är det viktigt att förstå hur skapandet av exempelvis 
naturreservat kan ha betydelse för både människor, infrastruktur och framförallt ekologin i 
området. Infrastrukturen påverkas positivt genom vissa ekosystemtjänster som reservaten 
kan tillhandahålla exempelvis luftrening. Naturskydd som förläggs nära urbana miljöer gör 
att fler människor kommer i kontakt med naturen. Det argumenteras att dem som får 
kontakt med dessa områden dagligen, får en allmänt större förståelse för de utmaningar som 
ställs på naturen och kan ge kunskaper om hur viktigt det är att skydda den (Miller och 
Hobbs 2002). 

2. Syfte och frågeställning 
 

2.1 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att framförallt undersöka hur folk uppfattar naturskyddade 
områden och vad skyddad natur betyder för dem. Med skyddad natur menas allt som har ett 
slags lagstadgat skydd. Som exempelvis nationalparker, naturreservat, biotopskydd, natura 
2000, ramsarområden, världsarv etc. Undersökningen behandlar hela Sverige. 

2.2 Frågeställning 
 

- Vilken betydelse har skyddad natur för besökares välbefinnande och hur upplevs 
den? 
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3. Material och metod 
 
 
En frågeenkätstudie har lagt grunden till arbetet där 277 stycken svar kom in. Enkäten 
bestod av 14 frågor varav 2 av dessa frågor var fritextfrågor där de svarande själva fick skriva 
med egen text vad de tyckte. Den första fritextfrågan gav 259 stycken giltiga svar och den 
andra fritextfrågan gav 212 giltiga svar. Med giltiga svar menas att det var tillräckligt 
utförliga för att besvara frågan, då vissa av svaren var oläsliga och fick tas bort. Frågorna 
berörde generellt hur besökare av skyddad natur upplever den.   
 
År 2002 påbörjade länsstyrelsen i Stockholms län en undersökning där man försökte ta reda 
på hur naturreservat används av besökare och hur de upplever skötseln av dessa. 
Undersökningen skedde genom utdelning av enkäten till 1000 hushåll runt om i Stockholms 
län varav 584 svarade. Det ville även ta reda på människors relation till naturen och i vilken 
omfattning man besöker den (Länsstyrelsen 2004). 
 
Denna studie har inspirerats av länsstyrelsen i Stockholms läns undersökning 2004, den 
begränsas dock inte enbart Stockholms befolkning utan är en enkät riktad till något färre 
personer bosatta i olika delar av Sverige. Eftersom länsstyrelsens undersökning är 12 år 
gammal så kändes det aktuellt att göra en liknande undersökning och jämföra svaren för att 
se om det finns en tydlig trendförändring (Länsstyrelsen 2004). 
 
Enkätundersökningen var en onlineundersökning som skapades med Google dokuments 
funktion formulär. En webbenkät kändes även som en mer effektiv metod om man vill samla 
in svar ifrån alla Sveriges hörn. För att få en snabb och bred spridning av enkäten delades 
den på Facebook där den spreds och länkades vidare av privatpersoner till olika Facebook 
grupper mm. Det framtagna resultatet relaterades och jämfördes med liknande studier för 
att få fram en diskussions del. 
 
Sökord som använts är bland annat: Recreation in forests, protected areas, biodiversity, 
stress-related exhaustion, skyddad natur, friluftsutnjyttjande . 
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4. Resultat 
 
 
Vissa frågor angavs det flera svarsalternativ på, detta resulterade i att det blev mer än 277 
svar på dessa frågor. Antal svar på dessa frågor överstiger alltså andelen deltagare. 
Andelsskattningen stiger därför över 100 % och bör tas i åtanke när man studerar dessa 
diagram. 

 
Den första frågan i enkätundersökningen, frågade vad man identifierar sig som. Det var 
någorlunda jämnfördelning, kvinnorna var endast 7 stycken fler än männen som svarade 
(figur 1). 

 

 
Figur 1. Procentuell fördelning av män och kvinnor, på frågan om vad de identifierar sig som. 

På fråga 2 som berörde personens ålder kom det in flest svar ifrån åldersgruppen 16-24år 
med 73st svar. Endast 1 svar kom in ifrån åldersgruppen 12-15år (figur 2). Frågan om ålder 
var meningen som en generell fråga för att se vilken åldersgrupp som mest frekvent svarade 
på enkäten. 
 

 
Figur 2.  Ålders gruppering med antal svarande. 
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På frågan hur bor du? Svarade 96 stycken att de bodde i ett tätbebyggt område i en lägenhet 
vilket var den vanligaste boende formen i undersökningen. Den ovanligaste boendeformen 
var mindre ort på landsbyggden med blandad bebyggelse, 35 stycken svarade att de var 
bosatta på det sättet (figur 3). 

 

 
Figur 3. Boendeform presenterat i procentform. 

 
 
Flertalet av de som svarade på enkäten sa att man bor i en mindre stad med färre än 50 000 
invånare, totalt 108 stycken svarade att de bor i en mindre stad. Andelen som sa att man bor 
i en storstad med fler än 200 000 invånare mättes upp till 33 % med 91 stycken svarande. 
Den medelstora staden var de minst folk som svarade ifrån med 78 stycken svar (figur 4). 
 

 
Figur 4. Val av typen stad man bor i presenterat i procentform. 
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Frågan hur ofta folk besöker naturskyddade områden per år gav resultatet att de flesta (34 
%) besöker dessa områden mycket ofta, det vill säga fler än 20 gånger per år. De som besökte 
dessa områden ganska ofta de vill säga cirka 12 gånger per år mättes upp till 92 (33 %) av 
277. De som sällan besökte naturskyddade områden var en grupp på 83 (29 %) av 277 
stycken.  Endast 9 (3 %) av 277 stycken svarade att de aldrig besöker naturskyddsområden 

(figur 5). Totalt så svarade 97 % att de besöker naturskyddade områden någon gång per år. 
 

 
Figur 5. Hur ofta personen besöker skyddad natur, presenterat i antal. 

På frågan hur ofta du besöker oskyddad natur svarade även där de flesta att de besöker 
naturen mycket ofta, det vill säga fler än 20 gånger per år (figur 6). Skillnaden mellan figur 5 
och figur 6 visar att fler besöker oskyddad natur än vad de besöker skyddad. 182 (65 %) 
stycken svarade de besöker oskyddad natur mycket ofta. Endast 3 (1 %) stycken svarade att 
de aldrig besöker oskyddad natur. 

 

 
Figur 6. Hur ofta personen besöker oskyddad natur presenterat i antal besök. 
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Besökarna svarade att de oftast besöker naturskyddsområden på helger. Detta var en 
flervalsfråga där man kunde välja mellan alternativen vardagar, helger och semester. Totalt 
blev det 416 svar av de 277 stycken deltagande. Den sammanlagda procenten i diagrammet 
blir 150 % men fördelas på 416 svar och ger på så sätt en procentenhet för de 277 deltagandes 
svar. Minst besök görs av besökare på vardagar (figur 7). 
 

 
Figur 7. När besökaren oftast besöker naturskyddsområden, presenterat med antal svar och i procent. 

Det vanligaste motivet besökare hade för besök av skyddad natur var motivet att känna sig 
nära naturen, men att få avkoppling var även det bland de vanligaste svaren. Diagrammet var 
en flerobjektsfråga, det betyder att samma person kunde välja flera alternativ som de tyckte 
stämde in på sig själva. Sammanlagt blev det 1224 svar ifrån 277 deltagare. Diagrammet visar 
vilket motiv som var vanligast genom antal svar och procentenheter (figur 8). 

 

 
Figur 8. Vilket motiv besökaren har när man besöker skyddad natur indelat i antal och procent. 
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När frågan om att stressrelaterade sjukdomar kan minska med vistelse i naturen så kände 
hela 249 stycken att de kunde relatera till detta det vill säga 90 % höll med. Endast 4 stycken 
svarade att man inte kunde relatera till detta.  17 svarade att man inte visste och 7 svarade 
övrigt (figur 9). 

 

 
Figur 9. Frågan om man kan relatera till att stressrelaterade sjukdomar minskar med vistelse i naturen 
presenterat i procentuell indelning. 

Att känna sig avslappnad var den vanligaste känslan besökare beskrev efter att det har besökt 
ett naturskyddsområde. Ingen av de svarande beskrev att de kände sig otrygga och endast 2 
stycken kände sig malplacerade när man befann sig i ett naturskyddsområde. Härlig och 
trygghets känsla var också bland de vanligare svaren(figur 10).  

 

 
Figur 10. Känslan efter besök till ett naturskyddsområde, presenterat i antal svar. 
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På frågan vad skyddad natur betyder för dig kom det in flest svar (224st) att den var viktigt 
för den biologiska mångfalden, men även bevarandet för kommande generationer ansågs 
viktigt med 219 svar. 6 personer svarade att det inte betyder något särskilt för dem. 
Diagrammets alternativ fick sammanlagt 631 svar ifrån de 277 deltagarna eftersom det var en 
flervalsobjektsfråga. De röda staplarna i diagrammet visar antal procentenheter de svarande 
gav (figur 11). 

 

 
Figur 11. Vilken betydelse skyddad natur har för personen fördelat på antal svar och procent. 
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Det två vanligaste typerna av natur folk uppskattar mest var orörda urskogar med trollska 
miljöer och variationsrika, artrika områden med växlande naturtyp. Dessa fick 30 % 
respektive 24 % av de svarandes röster. De två naturområdena som var minst uppskattade 
var lärorika områden med naturstigar, informationsskyltar, guidningar etc. och områden 
med hög service känsla där det finns toaletter, parkering, café, turistbyrå etc. Dessa områden 
fick bara 1 % vardera av deltagarnas röster (figur 12). 
 

 
Figur 12. Vilken typ av natur besökaren uppskattar mest, fördelat i procentform. 

 
Den första fritextfrågan där personerna som deltog fick svara fritt löd följande: Idag är 13 % 
av Sveriges natur skyddat av något slag, miljömålen kräver att minst 20% av landytan och 10 
% av den marina ytan skall skyddas till år 2020. Anser du att 13 % är tillräckligt? 
 
Av alla de 277 svar som kom in så var 259 svar tillräckligt utförliga för att kunna användas i 
ett diagram. De som inte godkändes som tillräckliga innehöll ofta bara en punkt eller ett x i 
svarsrutan. Diagrammet visar hur många som svarade blankt Ja på frågan, Ja med en 
motivering, blankt Nej och Nej med en motivering. Sammanlagt svarade 15 personer att de 
tyckte att 13 % skyddad natur räckte, varav 8 stycken motiverade varför och 7 stycken 
svarade blankt Ja (figur 13). Ca 90 % av deltagarna ställde sig negativt emot att 13 % var 
tillräckligt. 
För att visa hur deltagare som svarade ja med motivering såg ut, har kommentarerna tagits 
ur enkätundersökningen som visningsexempel. Frågan som löd idag är 13 % av Sveriges 
natur skyddat av något slag, miljömålen kräver att minst 20 % av landytan och 10 % av den 
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marina ytan skall skyddas till år 2020. Anser du att 13 % är tillräckligt? Besvarades som 
nedan av de som svarade ja på frågan. 
 
”1. För mycket. Skydd är ofta kontraproduktivt då markägare självmant förstör naturvärden 
som ligger i riskzon för att rödlistas. 2. Ja, så länge resterande 87 % förvaltas rimligt. Att 
bevara natur exakt som den är anser jag att det bara finns känslomässiga argument för och 
därför finns ingen anledning att utöka mängden naturskyddade områden… 3. Ja men 
samtidigt behövs natur in i storstaden. 4. Alldeles för mycket. 5. Jag tycker att 13 % är nog. 
Kvalitet på avsättning är viktigare än procentsatser hit eller dit. 6. Fullt tillräckligt för 
närvarande. 7. Ja, reservaten hindrar till viss del aktivitet i området. 8. Ja, men det är nästan 
bara fjäll. Mer skyddad skog behövs.” 

 

 
Figur 13.  Fritextfråga om man anser att 13 % skyddad natur är tillräckligt i Sverige, presentrat med antal svar. 

Den andra fritextfrågan i undersökningen löd som följande: Vilken betydelse har skyddad 
natur för dig kontra oskyddad natur? 277 stycken var det som totalt medverkade i 
undersökningen, men på denna fråga gick det bara att använda 212 svar då dessa ansågs vara 
tillräckligt utförliga för att besvara frågan. I enkäten gavs det 3 exempel på hur svaren kunde 
se ut, dessa exempel visade sig stämma in på många och de angav då dem som svar. De 3 
exemplen löd 1. Jag tycker att skyddad natur ger mig större förståelse för samspel i naturen 
än vad oskyddad natur ger. 2. Sverige har ändå så mycket skog att skyddad eller oskyddad 
natur spelar ingen roll. 3. Skyddad natur känns viktig då det ger en chans för kommande 
generationer att uppleva desamma som nu.   
 
Tanken med exemplen var att hjälpa deltagarna att skriva ned vad de tyckte men det tycktes 
som att man hellre ville använda dem som svar. Lyckligtvis så svarade 114 stycken något 
annat än vad som angavs i exemplen. Eftersom de 114 övriga svaren såg olika ut var det svårt 
att göra statistik av det, efter att generaliserat svaren så svarade ca 70 stycken att de tyckte 
det var betydande för dem att skydda natur främst för den biologiska mångfalden. Ungefär 
30 stycken svarade att de kände att skyddad natur kunde ge dem större rekreationsförmåga 
än vad oskyddad natur kunde. De sista 14 svaren handlade ofta om hur de själva bodde och 
att ha nära till naturen betyder mycket för dem samt att skillnaden på oskyddad och skyddad 
natur inte spelade någon roll om den tillhandahöll artrika områden eller dylikt (figur 14). 
 

7 8 

58 

176 

10 
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Ja Ja med
motivering

Nej Nej med
motivering

Vet ej/ ingen
uppfattning

Antal



13 

 

För att visa på hur några av de övriga svaren kunde se ut har det slumpats ut 5 svar ifrån 
enkätundersökningen.  
 
 ”Äger ett gammalt "sameviste" i Norrbotten där vi tillbringar all vår lediga tid. Fastigheten 
ligger i en Ekopark. Fasta bostaden är en villaförort nära havet utanför Göteborg med mycket 
nybyggnation och tätt mellan husen i en förvisso vacker natur. Mycket tacksam för all tid vi 
kan leva i vårt sameviste!!” 
 
”Skyddad natur gör den delen av naturen väldigt speciell och det är bra att vi värnar om 
naturen på så vis. Men jag tycker att oskyddad natur även den bör tas om hand om och 
värnas över på samma vis. Vi måste vara rädd om båda sorterna för att framtiden för naturen 
ska va så bra som möjligt.” 
 
”Det är bra med skyddad natur för att den ska behållas och inte plötsligt bebyggas eller 
ändras till mån av mänskliga skäl som tex ekonomi.” 
 
”Skyddad natur känns för det första mest naturlig. För det andra mer livfull. Mycket viktigt 
för alla att få uppleva naturen på sina villkor så jag uppskattar att det finns något för alla 
typer av människor. Den helt orörda skogen är bästa källan för kunskap på nära håll medan 
en skyddad men brukad natur bjuder på andra kunskaper. Skyltar/info är super för 
förståelse och ett bra verktyg men för den bästa insikten krävs en bra guide. För min egen del 
är det tillräckligt att bara få vara i naturen, så ensam som möjligt och bara njuta!” 
 
”Skyddad natur ger en härligare upplevelse.” 
 
26 stycken personer svarade att jag tycker att skyddad natur ger mig större förståelse för 
samspel i naturen än vad oskyddad natur ger med en något längre motivering, 6 stycken 
svarade enbart exempel 1. Endast 2 personer hävdade att det inte spelade någon roll om 
naturen var skyddad eller ej då det finns tillräckligt med skog i Sverige. 38 stycken svarade i 
stil med att skyddad natur var viktig för bevarandet till kommande generationer, 17 stycken 
svarade att de höll med exempel 3. 
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Figur 14. Fritextfråga om vilken betydelse skyddad natur har kontra oskyddad natur, presenterat med antal svar. 

5. Diskussion 
 
 
Både naturvårdsverket, länsstyrelsen i Stockholms län och Karlstads universitet m.fl. har 
tidigare gjort liknande enkätundersökningar som den här rapporten behandlat, dessa 
undersökningar är över 10 år gamla. Dessa kommer därför jämföras med resultaten i den 
aktuella undersökningen för att se om det skett någon tydlig förändring när det gäller folks 
uppfattning av skyddade naturområden. Urvalet hos dessa enkätundersökningar skiljer sig 
dock ifrån den enkätundersökning denna studie behandlat. Då deltagarna i den här 
rapporten är mestadels unga personer 16-24år som ofta rör sig i naturen kan det ge en 
missvisande bild av genomsnittet hos den svenska befolkningen, eftersom de eventuellt är 
mer natur intresserade och har större lärdom om ämnet. 
 

5.1 Upplevelse av naturskydd idag 
 
Fredman m.fl. (2005) undersökte folks attityd till natur skyddade områden i Sverige. De 
skickade ut brev till 11418 människor i norra Sverige med en enkät undersökning, varav ca 
60 % besvarade enkäten. På frågan vad anser du om mängden skyddade naturområden i 
Sverige? svarade knappt 40 % att det tyckte det var för lite och hela 30 % tyckte att det var 
lagom mycket skyddad natur i Sverige. En fjärdedel visste inte heller vad det tyckte. 
 
Fredmans m.fl. (2005) undersökning behandlar visserligen en mycket större andel deltagare 
än vad den här rapportens enkätundersökning gör, men attityden tyckts ha ändrats de på de 
senaste 11 åren. Undersökningen i den här rapporten visar att ca 90 % ställer sig emot att 
Sverige har skyddat tillräckligt med natur, när frågan tycker du att Sveriges 13 % av skyddad 
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natur är tillräcklig? (Figur 13). Man bör dock ha i åtanke att deltagarna i norra Sverige på 
Fredmans m.fl. (2005)rapport inte kan representera snittvärdet för hela Sverige. 
 
Vidare undersöker Fredman i sin rapport hur deltagarna ställer sig till att man bör skydda 
områden främst för naturens egen vinning. 90 % svarar att de instämmer helt/delvis 
(Fredman m.fl. 2005), figur 11 i den här rapporten visar att majoriteten tycker att skyddad 
natur är viktigt för den biologiska mångfalden. Detta kan ses som att deltagarna i den här 
rapporten är överens med deltagarna i Fredmans undersökning när det gäller skyddandet av 
naturen. 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län gjorde år 2003 en enkätundersökning av 584 stycken hushåll. 
Undersökningen syftade till att ta reda på hur allmänheten använder sig av naturreservat och 
större naturskyddade områden. Detta kunde handla om vad man gör i de skyddade 
områdena, hur ofta man besöker dem, hur de bodde och varför man inte besöker skyddad 
natur (Länsstyrelsen 2004). 
 
Det tycks vara en positiv trendförändring när det gäller att besöka naturskyddade områden 
om man ser till Länsstyrelsens rapport och den här rapporten.  När frågan hur ofta man 
besökt naturskyddsområden de senaste 12 månaderna ställdes av länsstyrelsen svarade hela 
35 % att de aldrig gjort det. Figur 5 visar att endast 3 % i den här undersökningen svarade att 
man aldrig besöker naturskyddade områden vilket är en minskning på 32 % om man jämför 
undersökningarna. Vidare på frågan som länsstyrelsen ställde om hur många gånger de 
besökt naturskyddsområden svarade 22 % att de besöker naturskydd 1-2 gånger per år, 11 % 
svarade 3-4 gånger, ytligare 11 % svarade 5-10 gånger och 14 % svarade fler än 10 gånger per 
år.  I Figur 5 kan man se att 30 % svarade att de besöker naturskydd 1-2 gånger per år. Detta 
är visserligen en ökning från länsstyrelsens undersökning som visar att många inte ger sig ut 
särskilt ofta. Men ser man vidare i diagrammet och jämför hur många som ger sig ut ca 12 
gånger per år svarade 33 % detta. En positiv ökning jämförelsevis med länsstyrelsens 
svarande som angav att bara 14 % gav sig ut fler än 10 gånger per år. Figur 5 visar även de 
som besöker skyddad natur fler än 20 gånger per år och utgör hela 34 % av alla svarande. 
Totalt sett så visar länsstyrelsens undersökning i den här frågan att 65 % av personerna 
besökte ett naturskyddsområde någon gång under ett år, medan den här rapporten visar 97 
% har besökt ett naturskyddsområde de senaste 12 månaderna. 
 
Emmelin m.fl. (2010) skriver i sin bok om upplevelsevärden som besökare får i naturen, 
begreppet upplevelsevärde är ett komplext begrepp som anses något oklart. På uppdrag av 
boverket, naturvårdsverket, skogsstyrelsen, socialstyrelsen, riksantikvariatet och 
folkhälsoinstitutet fick SLU ansvaret för att försöka redovisa detta begrepp. De skulle i detta 
projekt ta fram upplevelsevärdena inom de berörda miljömålen och belysa nackdelarna med 
förtätning av städerna. Utredarna inventerade kvalitéer i miljön för vardagsrekreation 
utifrån en mängd frågeställningar. Kartläggningen visar att de mest efterfrågade miljöerna 
för rekreation är ostördhet, naturpräglad miljö, möjlighet till återhämtning och trygghet. 
Man kom även fram till att om ett naturområde skall vara populärt bör de innehålla bland 
annat följande karaktärer: 1. Stillhet. Lugn och ro, vindens sus, porlande vatten, fåglar och 
insekter. Inget skräp, inget ogräs, inga människor. Säkerhet och trygghet. 2. Vildhet. 
Upplevelse av fascination inför det vilda. Växterna skall uppfattas som naturliga, stenarna 
gamla och bevuxna med lavar och mossa. 3. Artrikedom. Biologisk mångfald, platsen bör 
erbjuda mångfald av djur och växter. 4. Rymd. Platsen bör ge en vilsam känsla av att komma 
till en annan värld, enhetlig som en bokskog eller med visa vyer som en horisontlinje 
(Emmelin m.fl. 2010). 
 
Figur 12 gäller vilken typ av natur man uppskattar mest, de 3 vanligaste svaren var orördhet, 
trollska urskogar utan spår av mänsklig aktivitet (30 %). Skogskänsla, möjligheten att ströva 
omkring fritt utan att se bebyggelse (17 %). Variations och artrika områden med växlande 
naturtyper (24 %). Svaren stämmer in bra på Emmelins m.fl.(2010) bok när de undersökte 
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vilken typ av natur man strävar efter för att hitta återhämtning. Speciellt punkten stillhet där 
man hade krav på lugn och ro utan människor och punkten artrikedom stämmer bra överens 
med deltagarnas svar i den här rapporten om man ser uppskattning och upplevelse som sak. 

5.2 Stressrelaterade sjukdomar 
 
 Stress och andra besvär ifrån arbetslivet har ökat mer och mer de senaste åren i Sverige visar 
statistik ifrån SCB (2014). Nästan var fjärde svensk har haft något besvär orsakat av 
arbetsmiljön, och de som drabbats värst är kvinnor med stress och andra psykiska 
påfrestningar som ligger till grunden av dessa besvär (SCB 2014). 
 
Under åren omkring 2003-2004 när länsstyrelsens rapport gjordes var antalet stressade 
personer på väg nedåt i Sverige (SCB 2014).  Ser vi på år 2014 som ligger närmare i tiden 
idag, så är antalet stressade personer på väg uppåt igen (SCB 2014). Detta skulle kunna 
förklara resultaten ifrån enkätundersökningen som gjordes av Länsstyrelsen i Stockholms 
län där första platsen med 79 % av deltagarnas svar, visade att de flesta besöker 
naturreservat främst för att vandra eller promenera, medan andra platsen på 57 % av de 
svarande var där för att koppla av (Länsstyrelsen 2004). 
 
I denna studie är största anledningen till ett besök av skyddad natur att man vill känna 
närhet till naturen (figur 8). På andra plats kom svaret att man ville känna avkoppling. 
Medan vandring landar på tredje plats. Med den ökande stress trenden verkar det som att 
flertalet av besökarna idag nu vill hellre känna avkoppling än vad folk ville år 2004. Det 
vanligaste motivet i länsstyrelsens undersökning 2004 var vandring, som landar på en tredje 
plats i den här rapporten.  
 
Sonntag-Öström m.fl. (2011) undersökte 6 personer som led av stressrelaterade sjukdomar 
under 11 veckor. De trodde att den boreala skogen i norra Sverige kunde ha en positiv 
påverkan på deras hälsa, och deltagarna fick 2 gånger i veckan besöka naturen. Deltagarna 
fick även besöka 6 olika typer av skog, tallskog, blandskog, granskog, skog vid en sjö och skog 
där strömmande vatten fanns. Efter de intervjuat alla deltagare vid varje besök, sammanlagt 
22 gånger, kom de fram till att skogar där man fick uppleva ensamhet med mycket 
ljusinsläpp gav deltagarna den bästa formen av återhämtning. De intervjuade personerna 
hävdade att naturen hade en stor positiv inverkan på deras psykiska hälsa, de trodde även att 
detta kunde hjälpa fler drabbade personer så länge de olika variationerna av natur fanns. 
 
Naturreservat är den vanligaste skyddsformen och utgör cirka 85 % av Sveriges totala 
skyddade yta. Skäl till att man bildar naturreservat är ofta för att skydda variationsrika 
områden där biologisk mångfald kan frodas (Naturvårdverket 2015).  Ett naturreservat 
tillhanda håller därför ofta växlande natur miljöer, dessa varierande naturtyper var det 
deltagarna önskade helst att få vistas i när man sökte återhämtning visar Sonntag-Öström 
m.fl. (2011) rapport.  Detta kan anses som ytterligare en viktig faktor till att skydda mer 
natur i Sverige, då det på sikt kanske kan hjälpa fler stressade människor. 
 
Vidare i figur 9 så ställs frågan om just Sonntag-Öströms m.fl. (2011) studier att 
stressrelaterade sjukdomar kan minska med vistelse i naturen. 90 % av de som svarade på 
enkäten trodde att vistelse i naturen kan ha en positiv inverkan på stressrelaterade 
sjukdomar. Nästan alla trodde alltså på att stress sjukdomar kunde minska om man befann 
sig i naturen ofta. Deltagarnas åsikt i denna studie säger oss att de flesta är överens med 
deltagarna i Sonntag-Öströms m.fl. (2011) studie, där de frågar om deltagare tror att naturen 
kan hjälpa till vid återhämtning ifrån stress. 
Figur 10 visar på vilka slags känslor deltagarna kände efter att man vistats i ett skyddat 
naturområde, där 151 av 277 stycken svarade att man kände sig avslappnad. Detta kan tolkas 
som ett ännu ett argument för att stress relaterade sjukdomar minskar när man vistats en 
stund i naturen (Sonntag-Öströms m.fl. 2011). 
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5.3 Oskyddad eller skyddad natur? 
 
Sveriges landareal uppgår till 40,8 miljoner hektar, varav 28,1 miljoner hektar är täckt av 
skogsmark(Riksskogstaxeringen 2015). Idag är 13 % skyddade områden (Naturvårdsverket 
2016) av dessa 40,8 miljoner hektar, hyser således ca 5,3 miljoner hektar något slags 
naturskydd. Om man jämför figur 5 som frågar efter hur ofta man besöker skyddad natur, 
och figur 6 som frågar hur ofta man besöker oskyddad natur får man fram att 93 av 277 
stycken besöker skyddad natur mycket ofta och 182 av 277 stycken besöker oskyddad natur 
mycket ofta. Fler besöker alltså oskyddad natur. Detta är inte så förvånande då 87 % av 
Sveriges natur är oskyddad. Använder man sig av naturvårdsverkets kartverktyg skyddad 
natur så ser man att större delen av den skyddade naturen är fördelad i norra Sverige, 
särskilt i fjällområdena (Naturvårdverket 2016b). Befolkningstätheten i norra Sverige är 
betydligt lägre än i södra Sverige. För att visa på skillnaden mellan dessa delar av Sverige har 
Stockholms län 304 invånare per kvadratkilometer, medan Norrbottens län har 3 invånare 
per kvadratkilometer (SCB 2008). Det är därför inte så konstigt att folk oftare besöker 
oskyddad natur än skyddad när de större områdena skyddad natur ligger långt ifrån de tätare 
befolkningsområdena. Men detta betyder inte att folk hellre vill besöka oskyddad natur, 
Hörnsten & Fredman (2000) har gjort en enkätundersökning som omfattar hela Sverige. 
Undersökningen kom fram till att mer än 85 % av deltagarna önskade rekreationsskog 
närmre än 1 km ifrån hemmet. Besökarna tog oftast bilen om avståndet steg över 3 km och 
var avståndet 2km avtog skogsbesökaren markant (Emmelin m.fl. 2010). Det kan därför 
tolkas som att människor oftast besöker den natur som finns närmast hemmet, som enligt 
SCB (2008) och Naturvårdsverket (2016b) oftast är oskyddat.  
 
Skyddad natur känns viktig för majoriteten i den här rapportens undersökningar, 
fritextfrågan som ställdes i figur 14 handlade om vad skyddad natur betydde kontra 
oskyddad natur. 70 stycken vilket var majoriteten i diagrammet, svarade i stil med att 
naturen var viktig att skydda främst för den biologiska mångfaldens skull. Det var bara 2 
stycken som tyckte att det inte spelade någon roll om naturen var skyddad eller inte. Ungefär 
90 % av deltagarna ställde sig negativt emot att Sverige har skyddat tillräckligt med natur 
idag i figur 13. Många av svaren hade starka motiveringar och åsikter om skyddad natur, och 
kan tolkas som att de flesta föredrar skyddade naturområden framför oskyddade områden. 

6. Slutsats 
 
 
Denna studie visar att skyddad natur är den typ av natur som folk i allmänhet uppskattar 
mest. Betydelsen av skyddad natur är stor för många, de flesta söker rekreation eller vill 
känna sig avslappnad när de besöker skyddade naturområden. Många tycker att det är viktigt 
att skydda naturområden för bevarandet till kommande generationer, men främst tycker folk 
att man bör skydda naturområden för att gynna biologisk mångfald. 
 
Enkätstudier som berör hur svenska folket använder naturen och naturskyddade områden 
får oss svenskar att se ut som att vi vore riktiga naturälskare jämfört med resten av Europa 
(Kardell 2008). Lars Kardell hävdar att dessa enkätstudier ser bra ut på pappret, men att i 
verkligheten blir vi mer och mer distanserade ifrån naturen och vår kunskap om den 
försvinner (Kardell 2008). Kardells studier baseras på besök av naturområden där han 
noterar besöksmönster och beteende hos besökare. Han kommer fram till att det på pappret 
inte visar en rättvis bild av hur det egentligen ser ut. En enkätstudie som denna rapport 
behandlat visar kanske inte alltid därför den korrekta bilden av verkligheten. 
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6.1 Fortsatta studier 
 
Den här studien har haft fokus på vad människor i allmänhet tycker att skyddad natur har för 
betydelse för dem. En fortsatt studie skulle kunna vara en undersökning hos dem som svarat 
att de sällan besöker skyddad eller oskyddad natur. Det vill säga att ta reda på vad orsaken 
ligger till att man inte besöker naturen särskilt ofta. Konsekvenser som kan finnas i takt med 
att många förlorar lärdom om naturen och hur den blir alltmer främmande. 
 
Lars Kardell som har forskat mycket omkring våra skogsvanor berättar i tidningen Metro att 
folk känner sig rädda för att släppa ut sina barn i naturen. Han har intervjuat barn som 
berättat att naturen är tråkig, ofräsch eller att man är rädd för skogen. Han säger också att 
föräldrarna berättat för barnen att det finns smittspridande fästningar, pedofiler i buskar och 
fågelinfluensa i naturen. Sammanfattningsvis så menar Kardell att föräldrar är mer 
överbeskyddande idag än förr (Wahl 2012). En annan fortsatt studie skulle kunna behandla 
hur man kan få barn att ändra attityd gentemot naturen och få föräldrar mer engagerade i 
ämnet skyddad natur och vikten av ett hållbart skogsbruk. 
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8. Bilagor 
 

8.1 Enkätundersökningen 
 
Betydelsen av skyddad natur 
 
Syftet med denna enkät är att försöka få fram hur folk uppfattar naturskyddade områden och 
vad betydelsen av skyddad natur betyder för dem. Med skyddad natur menas allt som har ett 
slags lagstadgat skydd. Som exempelvis nationalparker, naturreservat, biotopskydd, natura 
2000, ramsarområden, världsarv etc. 
 
*Obligatorisk 
 
Vad identifierar du dig som? * 
Man 
Kvinna 
 
Ålder? * 
12-15 
16-24 
25-34 
35-45 
46-55 
56-65 
65+ 
 
Hur bor du? * 
Tätbebyggtområde, lägenhet 
Tätbebyggtområde, blandad bebyggelse 
Tätbebyggtområde, villa 
Mindre ort på landsbyggden, blandad bebyggelse 
Landsbyggd, glesbefolkat med fåtal hus 
 
Vilken typ av stad bor du i? * 
Storstad, fler än 200.000 invånare 
Medelstorstad, 50.000-200.000 invånare 
Mindrestad, färre än 50.000 invånare 
 
Hur ofta besöker du naturskyddade områden per år? (naturreservat, nationalparker, natura 
2000 områden etc.) * 
Aldrig, 0ggr/år 
Sällan, ca 1-2ggr/år 
Ganska ofta, ca 12ggr/år 
Mycket ofta, fler än 20ggr/år 
Hur ofta besöker du oskyddad natur? * 
Aldrig, 0ggr/år 
Sällan, ca 1-2ggr/år 
Ganska ofta, ca 12ggr/år 
Mycket ofta, fler än 20ggr/år 
 
När besöker du oftast naturskyddsområden? * 
Semestern 
Helger 
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Vardagar 
 
Vilket motiv har du när du besöker skyddad natur? * 
Avkoppling 
Rekreation 
Vara nära naturen 
Umgås med vänner eller familj 
Fysisk aktivtet 
Uppleva ensamhet 
Äventyr 
Vandring 
Rasta hunden 
Fotografering 
Övrigt: 

 
 
Idag är 13% av Sveriges natur skyddat av något slag, miljömålen kräver att minst 20% av 
landytan och 10% av den marina ytan skall skyddas till år 2020. Anser du att 13% är 
tillräckligt? * 
Svara gärna så utförligt du kan. 

 
 
Studier visar på att stressrelaterade sjukdomar minskar med vistelse i naturen. Känner du att 
du kan relatera till detta? * 
Ja 
Nej 
Vet ej 
Övrigt: 

 
 
Hur känner du dig efter att ha besökt ett naturskyddsområde? * 
Malplacerad 
Otrygg 
Härlig 
Avslappnad 
Trygg 
Vet ej 
Övrigt: 

 
 
Vad betyder skyddad natur för dig? * 
Inget särskilt 
Viktigt för den biologiska mångfalden 
Viktigt för bevarandet till kommande generationer 
Viktigt för mitt välbefinnande 
Övrigt: 

 
 
 
Vilken typ av natur uppskattar du mest? * 
Orördhet, trollska urskogar utan mänskliga spår 
Skogskänsla, möjligheten att ströva omkring fritt utan att se bebyggelse 
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Höjdkänsla, stora vidder med öppna landskap eller hav 
Variations och artrika områden med växlande naturtyp. 
Lärorika områden, naturstigar, informationsskyltar eller guidningar 
Kulturrika områden, äldre spår ifrån mänskligaktivtet ex. odlingslandskap, gårdar, slott etc. 
Utmanande natur för fysiska aktivteter, skidor, klättring, vandring etc. 
Områden med hög service känsla, Café, toaletter, turistbyrå, parkering mm. 
Övrigt: 

 
 
Vilken betydelse har skyddad natur för dig kontra oskyddad natur? * 
Svara fritt så utförligt du kan. Exempel på svar: 1. Jag tycker att skyddad natur ger mig större 
förståelse för samspel i naturen än vad oskyddad natur ger. 2. Sverige har ändå så mycket 
skog att av skyddad eller oskyddad natur spelar ingen roll. 3. Skyddad natur känns viktig då 
det ger en chans för kommande generationer att uppleva desamma som nu. 
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