
 

 

 

Examensarbete 15 hp 

Friluftsliv och 

miljömedvetenhet bland 

ungdomar 
 
 

Författar: Louise Almén 

Handledare: Andreas Fröberg 

Examinator: Patrick Bergman 

Termin: VT13 

Ämne: Idrottsvetenskap 

Nivå: Kandidatuppsats 

Kurskod: 2IV10E 



  
 

i 
 

Sammanfattning 

Att vara ute i naturen och utöva friluftsliv medför inte bara rekreation utan kan kanske 

även bidra till en ökad miljömedvetenhet. Dock visar forskning skilda resultat i frågan. 

En ökad miljömedvetenhet är viktigt för att främja en hållbar utveckling, därför är det 

intressant att undersöka hur ungdomar ställer sig till miljöfrågor. Syftet med denna 

studie var att undersöka om det finns ett samband mellan olika friluftsaktiviteter och 

miljömedvetenhet hos ungdomar. I studien inkluderades enkäter (n=433) från högstadie- 

och gymnasieungdomar i en medelstor kommun i södra Sverige. Data samaldes in och 

kodades om till siffror för att sedan analyseras med Spearman´s rank correlation och 

Mann – Whitney U - test. Resultatet visade att det fanns skillnader mellan årskurser 

men att ungdomar har en låg miljömedvetenhet och att friluftsaktiviteter inte har något 

eller svagt samband med miljömedvetenhet.   
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1 Inledning 

Att vi människor mår bra av att vistats i naturen är allmänt känt. Forskning visar att 

exponering och tillgång till natur har positiv inverkan på hälsan och välbefinnandet 

(Berman et al, 2008; Groenwegen et al, 2006; Hansmann et al, 2007; Hartig et al, 2003; 

Korpela et al, 2010; Mitchell & Popham, 2008; Tenngart, Ivarsson & Hagerhall, 2008; 

Ulrich, 1984; Velarde et al, 2007).  

Kaplan och Kaplan (1989) menar att naturen är en plats dit vi människor kan söka oss 

för rekreation och hämta kraft till att orka med vardagen. Detta håller de flesta svenskar 

med om då närmare 90 % av befolkningen mellan 18 - 75 år menar att utomhusvistelse 

gör deras vardag mer meningsfull (Fredman et al, 2008). Friluftsliv och vistelse i natur 

är därför en viktig faktor för att vi människor ska må bra,  idag brukar vi dock naturen 

och dess resurser på ett ohållbart sätt. Större delen av de förändringar som sker är det 

människan som ligger bakom. Klimatförändringar i form av koldioxidutsläpp, förlust av 

biologisk mångfald, föroreningar, naturkatastrofer osv. är idag utmaningar som vi måste 

förhindra (Europeiska kommissionen, 2006; Maibach, 1993). En hållbar utveckling är 

vad som krävs för att vi ska kunna bevara den natur som vi så gärna vill vistas i. Med 

hållbar utveckling menas "En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (WCED, 

1987). Den hållbara utvecklingen ligger dock inte endast på de statliga 

organisationernas ansvar. Varje individ har ett eget ansvar att leva efter. Att vara 

miljömedveten är ett steg i riktningen mot en hållbar utveckling. Forskning visar att 

friluftsliv kan bidra till en ökad miljömedvetenhet (Dunlap et al, 1975; Jackson & 

Edgar, 1986; Thapa & Graefe, 2001). Det är dock ett komplext område då flera studier 

även har visat på motsatsen (Geisler, Martinson & Wilkening, 1977; Pinhey & Grimes, 

1979; Jackson & Edgar, 1986; Theodori Luloff & Willits, 1998; Van Liere & Noe, 

1981). Forskningen för ungdomar i området är dock mer sparsam och visar på oenigt 

resultat. Därför krävs mer forskning om vad som bidrar till ökad miljömedvetenhet hos 

ungdomar för att nå en hållbar utveckling. Det är då intressant att undersöka hur dagens 

ungdomar positionerar sig i miljöfrågan och om utövande av olika friluftsaktiviteter kan 

bidra till en ökad miljömedvetenhet. Denna undersökning syftade till att undersöka om 

det finns ett samband mellan olika friluftsaktiviteter och miljömedvetenhet hos 

ungdomar. Studien undersöker även samband mellan kön, årskurs och 

miljömedvetenhet.  
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2 Bakgrund 

Följande definitioner gäller hädanefter i föreliggande studie.  

 

2.1 Definitioner 

Miljömedvetenhet 

Eftersom det inte finns någon enad definition för miljömedvetenhet utgår föreliggande 

studie från en egen definition baserad på frågorna 16 - 20 från enkäten (Bilaga 2) som 

berör mänskliga ingrepp i naturen och konsekvenserna av dessa. Med begreppet 

miljömedveten avses här individers attityder till miljöfrågor med avsikt att värna om 

miljön. En miljömedveten person har kännedom om att de mänskliga ingreppen i 

naturen medför konsekvenser och anser att dessa ska motverkas. 

 

Friluftsliv 

I denna studie definieras friluftsliv enligt Nilsson (2007) eftersom han, liksom 

föreliggande studie, inkluderar moment och inslag av tävling och prestation; 

”Aktivitet och vistelse i naturmiljö i syfte att erhålla naturassocierade upplevelser samt 

stimulans och rekreation av psykiskt och/eller fysisk art, med eller utan krav på 

tävlingsprestation.” (Nilsson, 2007) 

 

2.2 Forskningsöversikt 

Friluftsliv för ökad miljömedvetenhet hos vuxna 

Det har länge diskuterats vad som påverkar en person till att bli miljömedveten. Studier 

som gjorts visar att miljömedvetenheten inte på något enkelt sätt hänger ihop med ålder 

eller sociala och ekonomiska omständigheter (Mohai & Twight, 1987; Skogen, 1999). 

Man kan då anta att det förutom livsvillkor som social, kulturell och ekonomisk 

bakgrund finns andra intressen som påverkar människans miljöattityd. Friluftsliv och 

vistelse i naturen anses vara ett intresse som kan vara en bidragande faktor till ökad 

miljömedvetenhet. Men av resultaten att döma i de studier som genomförts i området 

finns det få som funnit samband.  

 

Flera studier visar inget eller mycket svagt samband mellan friluftsutövande i vuxen 

ålder och miljömedvetenhet (Geisler, Martinson & Wilkening, 1977; Pinhey & Grimes, 

1979; Jackson & Edgar, 1986; Theodori Luloff & Willits, 1998; Van Liere & Noe, 
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1981). Dessa studier är dock gamla och fler studier i modern tid krävs för att kunna få 

en mer korrekt bild av hur det ser ut i dagsläget.  

 

Även om man i flera studier inte funnit något samband finns det studier där man sett ett 

svagt samband (Dunlap et al, 1975; Jackson & Edgar, 1986; Thapa & Graefe, 2001). 

Det samband Dunlap såg var att miljöengagemanget ökar om det handlar om att skydda 

de områden som är nödvändiga för att kunna utöva de friluftsaktiviteterna man tycker 

om. Jackson´s studie har visat samband då utövaren ägnar sig åt ”uppskattade” 

friluftsaktiviteter så som camping och vandring medan det hos den som ägnar sig åt jakt 

och fiske inte fanns något samband. Hos Thapa och Graefe fann man samband då man 

fokuserade på individers attityd och beteende när det kom till miljöfrågor. 

 

Uddenberg (1995) hade som syfte att få en uppfattning om hur vanliga människor ser på 

människan, hennes biologiska natur och hennes ansvar för det liv som omger henne. 

Totalt besvarade 973 personer mellan 20 – 69 år enkäten. Resultatet visade att yngre 

överlag var mindre engagerade för miljön. De yngre ansåg exempelvis oftare än äldre 

att miljöproblemen överdrivs samt att naturens balans är den bästa för människor, djur 

och växter.  

 

Miljömedvetenhet hos ungdomar 

Även hos ungdomar har man sett delade resultat. I en undersökning om miljöbeteende 

visade det sig att unga (15-19 år) har i särklass lägst miljöindex jämfört med övriga 

befolkningen (Bennulf & Gilljam, 1991). Man jämförde i en annan studie 12 till 18 – 

åriga ungdomar i Tyskland och Ryssland och kom då fram till att miljömedvetenheten 

minskar med stigande ålder (Szagun & Pavlov, 1997).  De kunde även se att kvinnor, 

oavsett ålder, alltid var mer miljömedvetna än män. Det fanns även tydliga kopplingar 

mellan miljömedvetenhet och social och kulturell bakgrund.  

Institutet för Framtidsstudier (Andersson et al, 1993) gjorde en studie om 70 – talisters 

syn på människans förhållande till naturen som visade på starkt miljömedvetenhet hos 

ungdomar. I studien trodde 65 % att miljöförstöring, klimatförändringar, överbefolkning 

och svält kommer att vara de största hoten mot mänskligheten under 2000-talet. Vidare 

ansåg 54 % att miljöproblemens lösning behöver en stark miljörörelse som kräver att 

människor ändrar sina levnadsvanor. Nästan 85 % ansåg att mänsklighetens långsiktiga 

överlevnad är beroende av att vi anpassar oss till vad naturen tål och 64 % höll med i 
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påståendet att människan styr och ställer för mycket med naturen, det skulle vara bättre 

att låta naturen sköta sig själv. Slutligen instämde 65 % i påståendet att människor och 

djur har samma värde och rätt att leva.  

Man genomförde i USA en sammanställning av The Monitoring Future Study´s data på 

Amerikanska high school ungdomars miljömedvetenhet under 1976-2005 (Wray-Lake 

et al, 2010). Resultaten visar på att ungdomarnas miljömedvetenhet låg på topp under 

1990-talets början för att sedan sjunka fram till 2005. Man kunde även se att de kände 

lågt personligt ansvar för miljön och istället lade över ansvaret för miljön till staten.  

 

I linje med The monitory study´s resultat där ungdomarna kände lågt personligt ansvar 

för miljön har Kals, Schumacher och Montada (1999) visat att för ett miljöengagemang 

ska uppstå krävs en känsla av samhörighet med naturen. Att denna samhörighet inte 

uppstår menar författarna kan bero på att ungdomarna inte vistas ute i naturen. Zaradic 

och Pergams (2007) menar att den minskade utomhusvistelsen är till följd av de 

elektroniska fritidssysselsättningarna framför TV och dator som blivit allt mer populärt. 

Det räcker dock inte med att vistats i naturen. Flera studier har visat på att endast 

naturkontakten inte ger någon ökad miljömedvetenhet eller vilja att skydda naturen 

(Dutcher et al, 2007; Hinds & Sparks, 2008; Kals, Schumacher & Montada, 1999; 

Mayer & Frantz, 2004; Schultz, 2000). 

 

Friluftsliv i skolan för ökad miljömedvetenhet  

”Tanken med friluftsliv som metod är att naturkontakten ger upplevelser och kunskaper 

som i sin tur påverkar människans attityder till en mer miljömedveten livsstil.” 

(Nordiskt seminarium om friluftsforskning, 1994) 

 

I skolan idag råder det delade åsikter om vad ämnet friluftsliv är och bör innehålla. 

Backman (2008) pekar på att kursplaner ser olika ut från skola till skola. I många fall 

har läraren stor erfarenhet från idrotten men liten erfarenhet från friluftslivet vilket kan 

bidra till minskad friluftsundervisning (Backman, 2007). En friluftsaktivitet kan även i 

vissa fall betraktas som en idrottsaktivitet som i sin tur påverkar friluftsundervisningen 

då själva naturmötet glöms bort när fokus ligger på aktiviteterna (Öhman, 1999).  

Al – Abdi (1984) menar att skolan har stora möjligheter att bidra till ett ökat 

miljöengagemang hos elever men påpekar även han att de dokument som finns i 

kursplanen i många fall inte följs. Al – Abdi gjorde en uppföljning på sin studie från 
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1989 som då visade på samma sak; målen som finns inom friluftsliv blir inte realiserade 

och på grund av detta bidrog inte friluftsverksamheten till ökad förståelse och kunskap 

om miljö- och naturvård (Al – Abdi, 1990). Elever i studien påpekade dock att om man 

i tidig ålder introduceras till att vistas och lära i och om naturen leder detta till ökad 

miljömedvetenhet i vuxen ålder. Detta är det även flera efterkommande studier som 

pekar på (Bögeholz, 2008; Ewert et al, 2005; Villacorta et al, 2003; Chawla, 2009). 
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3 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan olika 

friluftsaktiviteter och miljömedvetenhet hos ungdomar.  

 

3.1 Frågeställningar 

 

 Bidrar specifika friluftsaktiviter till en ökad miljömedvetenhet hos ungdomar? 

 Klassificerar sig män och kvinnor olika i miljömedvetenhet? 

 Skiljer sig miljömedvetenheten mellan högstadieungdomar och 

gymnasieungdomar? 
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4 Metod 

Undersökningsmetod 

Detta är en kvantitativ studie där enkäter använts som datainsamlingsmetod.  

 

4.1 Studiepopulation 

445 enkäter skickades ut varav 433 var fullständigt besvarades och kunde inkluderas i 

studien.  Det totala bortfallet blev då 2,7 % (n=12). Från högstadiet medverkade 

ungdomar från årskurs 7 (n=58), årskurs 8 (n=60) och årskurs 9 (n=57). Gymnasiet 

årskurs 1 (n=128), årskurs 2 (n=70) och årskurs 3 (n=59).  

 

Urval 

Respondenterna i studien kommer från högstadie- och gymnasieskolor i en medelstor 

kommun i södra Sverige. Ett missivbrev (Bilaga 1) om förfrågan att delta skickades ut 

till rektorerna på fem gymnasieskolor och fem högstadieskolor. Två skolor i vardera 

grupp var intresserade av att delta i studien.  

 

4.2 Enkät 

Svarsalternativ 

Enkäten (Bilaga 2) inleds med två bakgrundsfrågor angående kön och nuvarande 

årskurs. Sedan följer frågor om friluftsaktiviteter där man fick uppskatta i hur hög grad 

man utövat 57 olika friluftsaktiviteter under det senaste året. Därefter avslutas enkäten 

med 23 påståenden gällande människans syn på djur, natur och miljö.  Dessa påståenden 

formulerades av Nils Uddenberg (1995) tillsammans med SIFO efter att Uddenberg 

genomfört intervjuer kring människors syn kring just djur, natur och miljö. Med hänsyn 

till Uddenbergs intervjuresultatet utformade de sedan enkäten. I de första argumenten (4 

– 8) fick personen ta ställning till bevarandet av havsörnar. Argumentens syfte var att 

undersöka vad som väckte mest gensvar; de argument som utgick från mänskliga 

intressen eller icke – mänskliga intressen. Nästa påståenden (9 – 15) utgick på likande 

sätt som föregående för att ta reda på skäl att vistas i naturen. Efterföljande frågor (16 – 

20) tog upp människans ingrepp i naturen och vad det gav för konsekvenser. Två 

argument (21 – 22) berörde olika organismers värde och avslutningsvis följde fyra 

argument (23 – 26) om skillnader och likheter mellan människor och djur.  

 



  
 

8 

Frågorna kring friluftsaktiviteter hade alternativen; ”Varje dag eller nästan varje dag”, 

”En eller två gånger i veckan”, ”En eller två gånger i månaden” och ”Aldrig eller 

nästan aldrig”. Alternativet ”Annat, vad?” uteslöts i analysen på grund av få svar. 

Påståendena kring människans syn på djur, natur och miljö använde sig av 

svarsalternativen; ”Stämmer helt och hållet”, ”Stämmer ganska bra”, ”Stämmer 

ganska dåligt” och ”Stämmer inte alls”. 

Frågorna hade fyra svarsalternativ då alternativet ”vet ej” eller ”kan ej ta ställning” 

uteslöts. Detta medförde att man var tvungna att ta ställning till varje påstående. Vissa 

anser att de neutrala alternativen borde finnas med då en del faktiskt inte vet eller kan ta 

ställning. Andra menar att de lika gärna kan uteslutas då individen i många fall kan ta 

ställning (Trost, 2007).  

 

Datainsamling och procedur 

Insamlingen skedde under februari månad år 2013. Enkäterna delades ut och samlades 

in under lektionstid på respektive skola.  

Vid lektionens början presenterade författaren studiens syfte och klargjorde att 

deltagandet var frivilligt och att insamlade data behandlas konfidentiellt. Detta framkom 

även i enkätens medföljande missivbrev som utformats enligt etikprövningsnämndens 

mall för vägledning till forskningspersonsinformation (Etikprövningsnämnden, 2013). 

 Författaren fanns på plats för att svara på eventuellt uppkommande frågor under de ca 5 

– 15 minuter det tog för ungdomarna att besvara enkäten. När enkäten var ifylld och 

överlämnad skedde samtycke om att delta i studien.  

 

Etik 

Föreliggande studie har följt de etiska regler som finns i lag om etisk prövning. De 

forskningsetiska principer som finns är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Principerna förmedlades både via enkätens 

medföljande missivbrev samt muntligt av författaren. Informationskravet innebar att 

ungdomarna fick veta syftet med studien innan de började fylla i enkäten. De fick även 

information om att de när som helst, utan förklaring fick avbryta deltagande. Till 

samtyckeskravet hör att ungdomarna gav samtycke till deltagande och eftersom 

frågorna inte var av etiskt känslig karaktär krävdes ej samtycke av föräldrar från de 

under 15 år.  Konfidentialitetskravet uppfylldes då enkäten fylldes i anonymt. Studiens 
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insamlade data används endast i forskningssyfte till denna studie och uppfyller därmed 

då också nyttjandekravet. 

 

4.3 Databearbetning/dataanalys 

Enkätsvaren sammanstalldes och kodades om till siffror för att sedan kunna analyseras i 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 21. Eftersom insamlad data 

inte var normalfördelad valdes det icke-parametriska testet Spearman´s rank correlation 

för att undersöka sambandet mellan två variabler. Vidare valdes det icke-parametriska 

testet Mann Whitney U-test för att jämföra två oberoende grupper i avseende om den 

ena gruppen är rangordnat högre än den andra gruppen med hänsyn tagit till slumpens 

inverkan. Data analyserades med Spearman´s rank correlation och Mann – Whitney U – 

test. Signifikansnivån var satt på 5 % (p≤0.05) på alla analyser. 

 

Spearman´s rank correlation 

Data analyserades med Spearman´s rank correlation för att undersöka samband mellan 

ungdomars miljömedvetenhet och friluftsaktiviteter de utövar. För att kunna bestämma 

respondenternas miljömedvetenhet sammanställdes ett miljöscore med utgångspunkt i 

enkätens påståenden 16 – 20 (Bilaga 2). Dessa fem påståenden behandlar mänskliga 

ingrepp i naturen och dess konsekvenser. Svaret på varje påstående resulterade i att 

respondenten tilldelades antigen 2 poäng (stämmer helt och hållet), 1 poäng (stämmer 

ganska bra), -1 poäng (stämmer ganska dåligt) eller -2 poäng (stämmer inte alls). 

Respondentens individuella miljöscore kunde således ligga mellan -10 och 10. Varje 

respondents miljöscore analyserades mot hur ofta denne under det senaste året ägnat sig 

åt respektive friluftsaktivitet. En positiv korrelation innebär att om respondenten är 

miljömedveten, ägnar denne sig i högre utsträckning åt friluftsaktivitet. En negativ 

korrelation innebär det motsatta – om respondenten är miljömedveten utövar denne 

friluftsaktiviteten i mindre utsträckning. Data analyserades även genom att kategorisera 

respondenterna i respektive årskurs (årskurs 7-9 på högstadiet och 1-3 på gymnasiet) 

samt kön inom respektive årskurs. Totalt analyserades 433 svar från respondenter. 

Korrelationerna bedömdes enligt följande: 0–0,2 = ”svag”, 0,3–0,6 = ”måttlig” och 0,7–

1,0 = ”stark” (Brace, Kemp & Snegler, 2006). I resultatet visas endast de resultat med 

en korrelation som var r>0,2. 

 

Mann Whitney U – test 
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Data analyserades också med Mann Whitney U-test för att undersöka om det fanns 

några skillnader mellan miljömedvetna och icke miljömedvetna vad gäller hur ofta de 

ägnat sig åt respektive friluftsaktivitet. Svarsalternativen ”Varje dag eller nästan varje 

dag” och ”En eller två gånger i veckan” slogs ihop och representerar ”Ofta” i 

tabellerna medan ”En eller två gånger i månaden” och ”Aldrig eller nästan aldrig” 

slogs ihop och representerar ”Sällan”. För att klassificeras som miljömedveten 

respektive icke miljömedveten sammanställdes ett miljöscore för respektive respondent. 

Även denna miljöscore hade utgångspunkt i enkätens påståenden 16 – 20 och 

poängfördelningen var enligt följande: 2 poäng (stämmer helt och hållet), 1 poäng 

(stämmer ganska bra), -1 poäng (stämmer ganska dåligt) eller -2 poäng (stämmer inte 

alls). Respondenter vars individuella totala miljöscore var positivt (+) klassificerades 

som miljömedvetna och de som hade negativ (-) miljöscore klassificerades som icke 

miljömedvetna. Respondenter med neutral miljöscore (0) exkluderades från analysen 

eftersom Mann Whitney U – test kräver två grupper för att undersökersöka skillnader. 

Därmed inkluderades 410 enkätsvar i denna analys.   
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5 Resultat 

5.1 Enkätresultat 

Efter analys av enkäterna (n=433) klassificerades 21 % (n=93) i samtliga årskurser som 

miljömedvetna. Således klassificerades 74 % (n=315) som icke miljömedvetna och 6 % 

(n=25) som neutrala. Av de miljömedvetna var 41 % (n=38) kvinnor och 59 % (n=55) 

män. Hos de icke miljömedvetna var 58 % (n=183) kvinnor och 42 % (n=132) män. Se 

tabell 1 för sammanställning av miljömedvetna och icke miljömedvetna i högstadiet 

respektive gymnasiet. 

 

Tabell 1. Sammanställning av miljömedvetna och icke miljömedvetna i högstadiet och 

gymnasiet. 

 

        

  Miljömedvetna Icke miljömedvetna 

Årskurs n % n % 

7 11 19 47 81 

8 25 42 35 58 

9 19 33 38 67 

Alla högstadieelever 55 31 120 69 

1 18 14 110 86 

2 14 20 56 91 

3 6 9 53 86 

Alla gymnasieelever 38 14 227 86 

     Resultat av Spearman´s rank correlation 

Det fanns inget samband mellan miljömedvetenhet och typ av friluftsaktivitet då alla 

respondenter inkluderades i analysen. I tabell 2 redovisas resultatet efter analys av 

årskurs samt kön och årskurs.  
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Tabell 2. Korrelationsresultat av miljöscore och typ av friluftsaktivitet. 

Årskurs Kön Friluftsaktivitet r p n 

2 

 

Haft friluftsliv i skolan -0,255 0,033 70 

8 

 

Tagit promenader i naturen 0,369 0,004 60 

1 Kvinnor Seglat, vind/vågsurf, åkt vattenskidor/wakebooard 0,265 0,023 74 

2 Kvinnor Haft friluftsliv i skolan -0,292 0,044 50 

2 Kvinnor Dykt/Snorklat 0,307 0,034 50 

2 Män Haft picknick/grillat i naturen -0,459 0,032 23 

7 Kvinnor Tagit promenader i naturen 0,452 0,023 25 

7 Män Tagit promenader i naturen -0,365 0,037 34 

8 Kvinnor Tagit promenader i naturen -0,56 0,004 25 

8 Män Fiskat/Jagat 0,356 0,036 35 

8 Män Åkt längdskidor/Turskidor 0,363 0,034 35 

8 Män Åkt skidor/snowboard utför 0,381 0,024 35 

8 Män Klättrat/Bestigit berg 0,391 0,029 35 

9 Kvinnor Joggat/Terrängsprungit 0,355 0,031 39 

9 Kvinnor Paddlat kanot/kajak 0,38 0,021 39 

9 Män Tagit promenader i naturen -0,505 0,023 22 

9 Män Tältat/övernattat i naturen -0,514 0,014 22 

 

Resultat av Mann Whitney U – test  

Analys med Mann Whitney U-test visade skillnader (p<0,05) mellan miljömedvetna och 

icke miljömedvetna och hur ofta de utför olika friluftsaktiviteter. I tabell 3, 4 och 5 visas 

fördelning mellan hur ofta miljömedvetna och icke miljömedvetna ägnar sig åt 

respektive friluftsaktivitet. Tabell 3 gäller samtliga undersökta medan tabell 4 visar 

kvinnor och tabell 5 visar årskurser. Det fanns inga skillnader (p>0,05) mellan män, 

årskurs 7 och 3.  
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Tabell 3. Fördelning av miljömedvetna och icke miljömedvetna inom respektive 

friluftsaktivitet. 

  Miljömedvetna Icke miljömedvetna   

Friluftsaktivitet Ofta (%) Sällan (%) Ofta (%) Sällan (%) p 

Åkt skidor/snowboard utför 14 86 15 85 0,012 

Kört motorbåt/snöskoter/vattenskoter/jetski 10 90 5 95 0,024 

Åkt pulka 16 84 8 92 0,026 

Tältat/övernattat i naturen 10 90 4 96 0,036 

 

Tabell 4. Fördelning av miljömedvetna och icke miljömedvetna kvinnor inom 

respektive friluftsaktivitet. 

    Miljömedvetna Icke miljömedvetna   

Friluftsaktivitet Kön Ofta (%) Sällan (%) Ofta (%)   Sällan (%) p 

Badat utomhus i sjö/hav Kvinnor 5 95 33 67 0,022 

Dykt/Snorklat Kvinnor 16 84 5 95 0,02 

Åkt längdskidor/turskidor Kvinnor 8 92 5 95 0,049 

Seglat, vind-/vågsurfat, åkt 

vattenskidor/wakeboard 
Kvinnor 5 95 4 96 0,026 

Åkt skridskor/ 
Kvinnor 15 85 4 96  0,002 

långfärdsskridskor 

Kört motorbåt/ 
Kvinnor 11 89 3 97  0,026 

snöskoter/vattenskoter/jetski 

Bedrivit geocaching Kvinnor 3 97 9 91  0,031 

Åkt pulka Kvinnor 24 76 7 93  0,004 

Tältat/övernattat i naturen Kvinnor 13 87 4 96  0,035 
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Tabell 5. Fördelning av miljömedvetna och icke miljömedvetna i olika årskurser inom 

respektive friluftsaktivitet. 

    Miljömedvetna Icke miljömedvetna   

Friluftsaktivitet Årskurs Ofta (%) Sällan (%) Ofta (%) Sällan (%) p 

Åkt 

längdskidor/turskidor 
1 22 78 3 97 0,001 

Kört 

motorbåt/snöskoter/ 1 22 78 5 95 0,009 

vattenskoter/jetski 

Tagit promenader i 

naturen 
2 14 86 46 54 0,032 

Tältat/övernattat i 

naturen 
2 14 86 2 98 0,05 

Tagit promenader i 

naturen 
8 16 84 41 59 0,033 

Joggat/terrängsprungit 9 32 68 32 68 0,003 

Dykt/snorklat 9 26 74 0 100 0,002 
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6 Diskussion 

6.1 Resultat 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det finns ett samband mellan olika 

friluftsaktiviteter och miljömedvetenhet hos ungdomar. Resultatet ligger i linje med 

tidigare forskning då det inte finns något eller svagt samband mellan miljömedvetenhet 

och friluftsliv (Geisler, Martinson & Wilkening, 1977; Pinhey & Grimes, 1979; Jackson 

& Edgar, 1986; Theodori Luloff & Willits, 1998; Van Liere & Noe, 1981). Flera 

forskningresultat för ungdomar visar på samma resultat (Dutcher et al, 2007; Mayer & 

Frantz, 2004; Hinds & Sparks, 2008; Kals, Schumacher & Montada, 1999; Schultz, 

2000). Anmärkningsvärt är dock att hela 76 % av alla ungdomar klassades som icke 

miljömedvetna och endast 21 % som miljömedvetna.  

 

Friluftsaktiviteter 

Nedan diskuteras sambandet mellan ungdomars miljömedvetenhet och vilka typer av 

friluftsaktiviteter de utövar. De analyserade korrelationerna visar alla måttliga samband 

(Brace, Kemp & Snegler, 2006).  Promenader, tältat/övernattat, friluftsliv i skolan och 

haft picknick/grillat i naturen visar alla på en negativ korrelation medan 

vattenaktiviteter som seglat, dykt/snorklat, fiskat/jagat, åkt skidor, paddlat, joggat 

terrängsprungit visade på positiva korrelationer. Detta resultat pekar delvis emot 

tidigare forskning som visar att fiskat/jagat inte påverkar miljömedvetenheten positivt 

(Jackson & Edgar, 1986). Då är snarare tälta, promenader och grillat i naturen 

friluftsaktiviteter som enligt Jackson och Edgar ska bidra till en ökad miljömedvetenhet 

och vilja att skydda naturen. Friluftsaktiviteter som skapar samhörighet med naturen ger 

ett ökat miljöengagemang menar Kals, Schumacher och Montada (1999). Ungdomar 

idag har allmänt låg samhörighet med naturen menar (Zaradic & Pergams, 2007). Detta 

kan bero på att de inte vistas i den. De menar att ungdomar har fått andra 

fritidssysselsättningar som inte inkluderar naturen så som elektroniskunderhållning i 

form av TV och datorer. Det skulle även kunna vara en möjlig förklaring till varför så få 

som 21 % klassades som miljömedvetena. Att friluftsliv i skolan ger en negativ 

korrelation kan bero på att det ofta är aktiviteten som är i centrum och inte naturmötet 

(Öhman, 1999).   

Resultatet visade små skillnader mellan miljömedvetna och icke miljömedvetna vad 

gäller hur ofta de ägnat sig åt respektive friluftsaktivitet. Åkt skidor/snowboard utför 
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visade störst signifikans vid analys av alla aktiviteter. Bland kvinnor visade 

dykt/snorklat, åkt skridskor och pulka på störst skillnader mellan miljömedvetna och 

icke miljömedvetna då de miljömedvetna i högre utsräckning ägnade sig åt dessa 

aktiviteter. Bland årskurser visade åkt längdskidor, dykt/snorklat och joggat på störst 

skillnader. Sandell (2007) menar att ett friluftsintresse kan medföra att man i större mån 

vill skydda naturen. Sandell menar även att det mycket väl kan finnas goda skäl till 

samband mellan naturkontakt och miljöengagemang. Han poängterar dock att det inte 

rör sig om ett enkelt orsakssamband utan något mycket mer komplext.  

 

Kön 

Kön anses vara en avgörande variabel för miljömedvetenhet. Kvinnor har visat sig vara 

mer miljömedvetna än män (Szagun & Pavlov, 1997). Föreliggande studies resultat går 

inte i linje med Szagun och Pavlov (1997) då 41 % av kvinnorna klassades som 

miljömedvetna och 59 % av männen.  

 

Ålder 

Ju yngre, desto mer miljömedveten. Det finns en klar skillnad mellan 

högstadieungdomarna och gymnasieungdomarna i miljömedvetenhet. Hos 

gymnasieungdomarna klassades endast 14 % som miljömedvetna medan 31 % av 

högstadieungdomarna kunde klassas som miljömedvetna. Att miljömedvetenheten 

minskar med stigande ålder kunde även visas av Szagun och Pavlov (1997). Wray-Lake 

et al (2010) kunde även se i sin övergripande studie att miljömedvetenheten sjunkit från 

90 – talet fram till 2005 vilket ligger i linje med föreliggande studie. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Enkäten 

Föreliggande studie har använt sig av en kvantitativ undersökningsmetod där enkäter 

har samlats in och analyserats. Uddenberg (1995) menar dock att enkäter inte ger några 

djupgående reflektioner men att de trots allt ger viss inblick i människors 

verklighetsuppfattningar och värderingar.  

 

Fem frågor ur enkäten användes för att klassificera miljömedvetenhet eftersom de tog 

upp människans syn på djur, natur och miljö och handlade specifikt om människans 

ingrepp i naturen och vad det gav för konsekvenser. Hela enkäten användes i 
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undersökningen för att ungdomarna skulle få en helhetsbild och så att frågorna inte blev 

tagna ur sitt sammanhang. Enkäten är utformad och noga utarbetad av Uddenberg och 

SIFO och om frågorna blir tagna ur sitt sammanhang är det inte säkert att resultatet blir 

detsamma. Det skulle dock vara fortsatt intressant att analysera de övriga 

enkätresultaten i en annan studie.  

 

En möjlig missuppfattning kring enkätens frågor angående friluftsutövande är att man 

kan tolka svarsalternativen i säsong eller utspritt på hela året. Detta kan ha påverkat 

resultatet då vinteraktiviteter som åkt pulka, skidor och skridskor har haft en högre 

svarsfrekvens än de andra friluftsaktiviteterna. Det är möjligt att om datainsamlingen 

skett under sommaren hade resultatet inte sett likadant ut. I analysen är p-värdet inte 

justerat efter multipla test, därför kan även det ha påverkat resultatet. 

 

Miljömedveten eller miljöengagerad? 

Det finns en skillnad i att vara miljömedveten eller att vara miljöengagerad. Åsikter om 

att värna om miljön är en sak medan eget miljöbeteende är en annan. En miljömedveten 

individ kan vara medveten om miljöproblemen samhället idag står inför men ändå inte 

vara miljöengagerad (Jackson, 2009). Jackson menar att det behövs ett 

miljöengagemang på både mikro- och makronivå och för att det ska bli en förändring i 

samhället. Fler studier visar också på att sambandet mellan åsikter och beteende på 

miljöområdet inte är särskilt starkt även om det inte är obefintligt (Bennulf & Gilliam, 

1991; Bennulf, 1994; Lindén, 1994). Även om det är skillnad på att ha åsikter om 

miljön eller att verkligen handla för miljön visar denna studie ändå på att de ungdomar 

som klassats som miljömedvetna inser att det finns miljöproblem. Detta skulle då i sin 

tur kunna vara ett tecken på att de handlar mer miljömedvetet. 

 

I denna studie uteslöts frågor angående ungdomarnas ekonomiska, sociala och kulturella 

bakgrund eftersom dessa variabler stod utanför studiens syfte. Dessa variabler är dock 

viktiga aspekter som kan påverka miljömedvetenheten (Mohai & Twight, 1987; 

Skogen, 1999). I fortsatta studier skulle det vara intressant att undersöka val av 

friluftsaktivitet och grad av miljömedvetenhet i relation till ekonomisk, social och 

kulturell bakgrund. 
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6.3 Konklusion 

Resultatet av denna studie visar att sambandet mellan olika friluftsaktiviteter och 

miljömedvetenhet var lågt hos ungdomar.  Miljömedvetenheten var över lag låg men 

något högre hos de yngre deltagarna.  

 

6.4 Värdering av nyttoperspektiv 

Denna studie ger en inblick i hur ungdomarser på människans ingrepp i naturen och vad 

det ger för konsekvenser. Om de positionerar sig miljömedvetet eller icke 

miljömedvetet. De ungdomar som medverkat i studien har eventuellt, tack vare 

deltagande, fått upp ögonen för att det idag finns miljöproblem. Detta kan i sin tur leda 

till att de blir miljömedvetna och i slutänden förhoppningsvis även miljöengagerade 

som kan bidra till en hållbar utveckling.  
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Bilagor 

Bilaga A – Missivbrev 

Ungdomars miljömedvetenhet  

Bakgrund och syfte 

Dagens ungdomar växer upp i ett samhälle som är hotat av miljöproblem. Vi utsätts för 

olika budskap om klimathotet och hur människan och naturen ska samspela för en 

hållbar utveckling. I debatten finns både förespråkare och motståndare och ungdomar 

befinner sig ofta i centrum. Denna undersökningen syftar till att undersöka vilka 

attityder ungdomar har till natur och miljö. 

Deltagande, genomförande och fördelar 

Elever i högstadiet (årskurs 7-9) samt gymnasiet (årskurs 1-3) på skolor runt om i 

Kalmar har valts ut för att besvara en enkät med frågor gällande natur och miljö. Om du 

har frågor gällande studien kan du få svar på dem genom att kontakta ansvarig för 

studien.  

Fördelar? 

Enkäten kan även ge dig ett tillfälle att reflektera över din attityd mot natur- och 

miljöfrågor. 

Data,  sekretess och  frivillighet 

Dina svar skyddas av Sekretess- och Personuppgiftslagen. Svaren kommer att behandlas 

så att inte obehöriga kan ta del av dem. De insamlade uppgifterna redovisas i tabeller 

och diagram där ingen enskilds svar kan identifieras. Deltagandet i studien är helt 

frivilligt och du kan när som helst, utan att uppge anledning avbryta din medverkan. 

Samtycke till medverkan sker i och med att enkäten är ifylld och överlämnad till 

ansvarig student. Resulatet kommer att presenteras på den elektroniska databasen DiVA 

i juni år 2013. 

Ansvariga 
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III 

 

Bilaga B – Enkät 

1. Kön:  Kvinna       Man 

2. Kryssa i din nuvarande årskurs   

Högstadiet: åk. 7 åk. 8 åk. 9  

Gymnasiet:  åk. 1 åk. 2 åk. 3 

 

3. Hur många gånger har du ägnat dig åt respektive aktivitet under det 

senaste året? 

(Ringa in den siffra som bäst motsvarar din uppfattning för vart och ett av 

påståendena!) 

1 = Varje dag eller nästan varje dag    3 = En eller två gånger i månaden 

2 = En eller två gånger i veckan  4 = Aldrig eller nästan aldrig       

 

a) Friluftsaktiviteter med skolan    1        2         3       4    

 

b) Tagit promenader i naturen                                                 1        2         3       4 

(för svamp/bärplockning, med hund, titta på naturen)  

                

c) Joggat/Terrängsprungit (ex. orienterat)   1        2         3       4      

 

d) Cyklat i terräng/på vägar utanför samhället   1        2         3       4      

 

e) Åkt rullskidor, inlines, skateboard, longboard   1        2         3       4 

utanför samhället              

f) Badat utomhus i sjö/hav    1        2         3       4      

 

g) Dykt/snorklat     1        2         3       4      

 

h) Paddlat kanot/kajak    1        2         3       4      



  
 

IV 

 

1 = Varje dag eller nästan varje dag    3 = En eller två gånger i månaden 

2 = En eller två gånger i veckan  4 = Aldrig eller nästan aldrig     

 

i) Seglet, vind/vågsurf, åkt vattenskidor/wakeboard  1        2         3       4      

 

j) Fiskat/Jagat     1        2         3       4      

 

k) Åkt längdskidor/turskidor    1        2         3       4      

 

l) Åkt skidor utför, skidor/snowboard   1        2         3       4      

 

m) Åkt skridskor/långfärdsskridskor                       1        2         3       4      

 

n) Kört motorbåt/snöskoter/vattenskoter/jetski  1        2         3       4      

 

o) Bedrivit geocaching    1        2         3       4      

 

p) Spelat golf     1        2         3       4      

 

q) Klättrat/Bestigit berg    1        2         3       4      

 

r) Åkt pulka     1        2         3       4      

 

s) Ridit      1        2         3       4      

 

t) Arbetat i trädgården    1        2         3       4      

 

u) Tältat/övernattat i naturen    1        2         3       4      

 

v) Haft picknick/grillat i naturen    1        2         3       4      

 

w) Studerat växter/djur    1        2         3       4      

 



  
 

V 

x) Annat, vad?:___________________________   1        2         3       4      

 

Nedan följer ett antal påståenden om miljön. Ringa in den siffra som bäst 

motsvarar din uppfattning för vart och ett av påståendena.  

1 = Stämmer helt och hållet  3 = Stämmer ganska dåligt  

2 = Stämmer ganska bra 4 = Stämmer inte alls  

 

4. Havsörnar har rätt att leva och därför tycker 

 jag att det är rätt att använda offentliga medel  

för att rädda dom.                                               1         2       3       4 

 

5. Havsörnar behövs för människors långsiktiga  

överlevnad och därför tycker jag att det är rätt att 

använda offentliga  medel för att rädda dom.                      1         2       3       4

    

6. Havsörnar fyller en funktion i naturen och därför  

tycker jag att det är rätt att använda offentliga  

medel för att rädda dom.                   1         2       3       4 

  

7. Havsörnar är intressanta och vackra fåglar och  

därför tycker jag att det är rätt att använda  

offentliga medel för att rädda dom.            1         2       3       4  

  

8. Jag tycker att det är fel att använda offentliga  

medel för att rädda havsörnar.              1         2       3       4 

 

9. Att vistas i skog och mark gör mig avspänd och  

harmonisk.                        1         2       3       4 

 

10. Jag tycker om att plocka bär och svamp, fiska eller  

jaga och är därför gärna ute i naturen.                1         2       3       4 

 

 



  
 

VI 

1 = Stämmer helt och hållet  3 = Stämmer ganska dåligt   

2 = Stämmer ganska bra 4 = Stämmer inte alls 

 

11. Jag tycker om att vistas i naturen för att titta på  

växter och djur.               1         2       3       4 

 

12. Vistelsen i  naturen ger mig kontakt med tillvarons  

sammanhang och därför är jag gärna ute i naturen.          1         2       3       4 

 

13. Jag vill ut i naturen för att motionera och hålla  

min kropp i trim.              1         2       3       4 

 

14. Jag har behov av att uppleva något som inte är  

skapat av människor och är därför gärna ute i naturen.   1         2       3       4 

 

15. Jag har inget behov av att vara ute i naturen.    1         2       3       4

  

16. Människor har inte rätt att förstöra möjligheter för  

växter och djur att överleva.     1         2       3       4 

 

17. Mänskliga ingrepp i naturen gör att den blir fulare.          1         2       3       4 

 

18. Miljöförstöringen hotar människans egen framtid.            1         2       3       4                 

 

19. Naturens egen balans är den bästa för människor,  

djur och växter och därför bör människor inte störa  

denna balans.                           1         2       3       4 

 

20. Jag tycker att miljöproblem överdrivs.                        1         2       3       4 

 

21. Det är fel att dela in växter och djur i nyttiga och  

Skadliga,  därför att alla har en funktion att fylla  

i naturen.                    1         2       3       4 

 



  
 

VII 

22. Människor och andra levande varelser har samma  

värde och samma rätt att leva.                  1         2       3       4 

 

23. Människor och högre djur upplever smärta på  

samma sätt.                        1         2       3       4

  

24. Högre djur kan planera sin framtid på samma  

sätt som människor.           1         2       3       4 

 

25. Människor skulle må bättre om de var lika naturliga  

som djuren.               1         2       3       4 

 

26. Dem som vill förstå samhället måste ta hänsyn till att  

människorna har mycket gemensamt med djuren.             1         2       3       4 

 

 


