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Abstract  

This thesis focuses on the attitude between nature and the residents of Östra Göinge municipality. 

The purpose of this research and thesis is to provide a clearer picture of the resident’s outdoor 

life and relationship to nature within the municipality. In addition, this research considered 

possible development opportunities in the outdoor life category within the community while also 

addressing the question of accessibility to green areas. This research used an online survey, 

distributed on Facebook, to groups linked to Östra Göinge. The results from the survey show that 

even though the residents of the community are satisfied with the access to green areas in the 

municipality, they still see development opportunities which will help promote outdoor life in 

Östra Göinge. 
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Sammanfatning  

Syftet med undersökningen är att få en tydligare bild över hur Östra Göinge kommuns 

invånares friluftsliv och deras attityd till naturen inom kommunen. För att genomföra 

undersökningen och besvara de tre frågeställningarna, gjordes en enkät som delades ut på 

Facebook i grupper länkade till personer bosatta i kommunen. Enkäten lades även ut på 

kommunens intranät. Resultatet av undersökningen visar att de svarande på enkäten är 

nöjda med tillgången till grönområden, men också att de ser många utvecklingsmöjligheter 

i kommunen som skulle stärka friluftlivet.  
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1. Inledning 

Friluftsliv är ett begrepp som sammanfattar och i stora drag syftar på mänsklig aktivitet 

utomhus. Men vad innebär friluftsliv egentligen? Ofta dyker föreställningar om 

vandringar i fjällen och kajakpaddling upp när frågan ställs. Även om det definitivt är att 

ägna sig åt friluftsliv, kan det även innebära mindre avancerad sysselsättning utomhus 

och undersökningar visar på att de flesta människor, även de som inte skulle vandra i 

fjällen, uppskattar och värdesätter den verkliga innebörden av ett aktivt friluftsliv 

(Fredman, Stenseke, Sandell 2014 s. 40). Idag vilar ansvaret för att upprätthålla och 

utveckla friluftslivet i Sverige på Naturvårdsverkets axlar. Även enskilda kommuner 

arbetar på olika sätt med att skapa bra förutsättningar för ett rikt friluftsliv för varje 

invånare. 

Ett tillgängligt friluftsliv för enskilda invånare har visat sig betydelsefullt för Östra 

Göinge kommun och med hjälp av en enkätundersökning, gällande natur och invånare, 

vill de stärka friluftslivet i kommunen. Undersökningen visar statistik som stöttar och 

belyser vikten av att behålla naturen nära invånare, och att låta den ta plats i den fysiska 

planeringen inom kommunens gränser.  
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2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka Östra Göinges invånares attityd till natur inom 

kommunen. Även utvecklingsmöjlgheter inom friluftslivet i Östra Göinge ska 

identifieras.  

3. Frågeställning 

Studien ska besvara följande frågeställningar.  

1. Vilka kvaliteter inom friluftsliv värdesätter Östra Göinge kommuns invånare? 

2. På vilka sätt bidrar Östra Göinge kommun till ett rikt friluftsliv för kommunens 

invånare? 

3. Vilka utvecklingsmöjligheter inom friluftsliv finns i kommunen?  
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4. Bakgrund 

 

4.1. Östra Göinge  

 

För att förstå relationen mellan invånare och natur bör förutsättningar till ett friluftsliv 

inom kommunen granskas via en områdesbeskrivning i kommande avsnitt.  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Beskrivning av kommunen och dess naturliga resurser 

Östra Göinge är en kommun i nordöstra Skåne, mellan Kristianstads slättlandskap och de 

norra delarna av Skånes skogsbygd (Figur 1 och 2). Berggrunden består främst av gnejs 

Figur 1: Figuren visar kommunkarta 2020 med 

Östra Göinge utpekat. Bakgrundskarta: 

Översiktskarta vektor. Källa: Lantmäteriet © 

(2020). 
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och granit och en del diabas (NE 2020) (Figur 

3). Kommunen är ca 452 kvadratkilometer och 

består av åtta byar med Broby som centralort. I 

kommunen är 7735 män och 7254 kvinnor är 

bosatta (SCB 2020).  

 I de södra delarna av kommunen består 

landskapet av öppen odlingsmark med gårdar, 

gods, betesmarker och ädellövskog med bok 

som dominerande trädslag. Marken består av 

finkornigt sediment och isälvsavlagringar. I de 

norra delarna är det mer vanligt med enklare, 

äldre bosättningar som torp. Det dominerande 

trädslaget är barrträd men med inslag av 

lövskog, myrar och öppna betesmarker på 

moränmark (NE 2020). Insjöar finns det många 

av, de största och mest kända är Tydingesjön och 

Immeln (Östra Göinge 2020) (Figur 2 och 3).  

 

Helge å rör sig genom kommunens slåtter och 

betesmarker från Östanå till Hanaskog (Figur 2), 

med stor närvaro i likaväl villakvarter som 

naturområden. Helge å är en viktig beståndsdel i 

Göingebygdens historia. I öster ser landskapet 

annorlunda ut. Sjön Immeln rör sig mer som en 

fjordliknande sjö och naturen påminner om ett 

sprickdalslandskap från norra delarna av landet (NE 

2020). 

 

Figur 2: Figuren visar Översiktskarta över Östra Göinge 

kommun med kommungräns. Bakrundskarta: Terrängkarta 

vektor och Översiktskarta vektor Källa: Lantmäteriet © 

(2020). 

Figur 3: Figuren visar Jordartskarta över Östra Göinge 

kommun. Bakgrundskarta: Översiktskarta vektor och 

Jordartskarta vektor. Källa Lantmäteriet © (2020). 
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Kulturen, arkitekturen och naturen i Göingebygden är unik och skapar bra förutsättningar 

till ett rikt friluftsliv för besökare och invånare i kommunen (Östra Göinge 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Bybeskrivning 

För att skapa en bättre helhetsbild av kommunen och ökad förståelse för undersöknigens 

resultat, består följande avsnitt av en kortfattad beskrvinning till de byar Östra Göinge 

kommun består av.  

4.1.2.1. Broby 

Ett flertal fornlämningar visar att Broby varit ett stort samhälle redan under bronsåldern. 

Skålgropar, offerstenar och röjningsrösen är exempel på fynd som påträffats. De flesta 

fornlämningar ligger utspridda längs Helge å men även runt jordbrukslandskapen (Östra 

Göinge 2017). 

 
Figur 4: Figuren visar diagram över markanvändningen i Östra Göinge kommun. 

Källa: SCB (2015). 
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Efter järnvägens tillkomst i byn blev Broby en bra boplats och bostäder byggdes i ett 

klassiskt rutnätmönster. De flesta villorna byggdes under 1920- och 30-talet, de största 

placerades ut parallellt med järnvägen och längs med de gamla utfartsvägarna. På grund 

av att befolkningsantalet steg lät en ny skola byggas 1928. Ett par år senare stoppades 

utbygget av byn men efter ca 30 år tog det fart igen. Gamla byggnader revs och ersattes 

med nya och byn blev allt mer tät i sina centrala delar. Idag bor det ca 2900 invånare i 

Broby (Östra Göinge 2017).  

4.1.3 Glimåkra 

Första gången Glimåkra dokumenterades var 1367 men i byn finns fornlämningar från 

1100-talet så troligtvis är byn äldre än så. Den nuvarande bystrukturen i Glimåkra 

kommer från det agrara, kyrkliga och senare det industriella stationssamhället. Exempel 

på fornlämningar i Glimåkra är skålgropar, äldre broar och en järnframställningsplats 

(Östra Göinge 2017). 

År 1811 fastställdes enskiftet i byn. Under 1880-talet hade byn runt 3700 invånare, detta 

är den största folkmängden socknen haft fram till 1935. Därefter började befolkningen 

kontinuerligt att minska (Östra Göinge 2017). År 1886 nådde järnvägen från Kristianstad 

till Glimåkra. Järnvägen var ett effektivt sätt att transportera stora och tunga föremål och 

ledde till att handeln för timmer drog igång på riktigt. Avverkning av skog ökade så 

kraftigt att bokskogarna runt hela Glimåkra förvann helt (Östra Göinge 2017). År 1936 

anlades byns första trottoar som blev starten på en modern samhällsstruktur i byn. Idag 

bor det ca 1400 invånare i Glimåkra (Östra Göinge 2017)  

4.1.4 Knislinge 

Knislinge är en av de mest etablerade byarna i Östra Göinge. Byn dokumenterades för 

första gången 1407 men stadgades troligtvis redan under 400–1050-talet. Den nuvarande 

bystrukturen kommer från det agrara, kyrkliga och det industriella samhället. Många av 

de synliga fornlämningarna visar på att Knislinge varit ett populärt bosättningsområde. I 

byn finns hällristningar, gravrösen, gravhögar, offersten och skeppssättningar, som 

vanligtvis ligger längs med Helge å och intill forntida vägar (Östra Göinge 2014).   

Knislinge stenkyrka från 1200-talet vittnar om ett tidigt rikt område. Kyrkan byggdes vid 

ett viktigt vägkors som än idag används. Gårdar i byn som Klockaregården och 
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Åstringagården från 1600-talet samt Wanås sätesgård från 1400-talet, är gårdar som än 

idag står kvar på samma ställe som innan skiftet i byn. Fram till slutet av 1800-talet var 

Knislinge en bondby med jordbruket som främsta inkomstkälla. Idag bord det ca 3000 

invånare i Knislinge (Östra Göinge 2014). 

4.1.5 Gryt 

Gryt är Östra Göinges minsta by och ligger väster om Knislinge. Byn har lång historia 

bakom sig och därför många fornlämningar. Den mest kända är hällristningen i Fännarp, 

där bilder på hjuldragare och vagnar är synliga. I Gryt finns även rester av en kyrka från 

1200-talet. På 1700-talet revs den gamla kyrkan och ersattes med en ny, men den gamla 

kyrkans sakristia bevarades. Bredvid kyrkan finns den gamla sockenstugan som nu blivit 

ett kyrkomuseum. Ovanför ligger ett stort och unikt gravfält från järnåldern med 

bautastenar på höjden. Byn består av öppen jordbruks- och betesmark som omges av skog 

(Östra Göinge 2020).  

4.1.6 Östanå  

Åtta kilometer norr om Broby ligger Östanå.  Mitt i det lilla samhället slingrar sig Helge 

å och friluftsliv och bad ligger nära till hands. I den lilla byn ligger nordens största 

korsvirkeshus. Ett äldre pappersbruk från 1797. Byn har idag ca 200 invånare (Östra 

Göinge 2020).  

4.1.7 Immeln 

Immeln förknippas nog mest med Immelnsjön och närliggande badplats, camping 

kanotuthyrning och vandrarhem. Den vackra miljön lockar många till olika 

fritidsaktiviteter i området. Här finns bland annat vandringsleden Stenrundan och 

utställningen Svart Granit. Det bor ca 280 invånare i Immeln (Östra Göinge 2020).  

4.1.8 Hjärsås 

Ett par kilometer väster om Knislinge ligger bondbyn Hjärsås. En liten by med ca 230 

invånare. Liksom Gryt har Hjärsås lång historia bakom sig och med fornlämningar och 

hällristningar tros byn varit bebodd redan under förhistorisk tid (Östra Göinge 2020).  
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4.1.9 Sibbhult 

Sibbhult har ca 1400 invånare och ligger österut i kommunen. Vanligtvis förknippas byn 

med den stora mängd diabas som förädlas omkring i byn. Diabasen kallas för “Göinges 

svarta Guld” och har blivit känt för många konstnärer som arbetar med just det materialet 

(Östra Göinge 2020).  

4.2 Natur i din kommun 

För att allmänheten ska ha möjlighet att skapa en relation till natur inom kommunens 

gränser, måste den tillgängliggöras. Det arbetet bygger på politiska intiativ och planering.  

Nedanstående text förklarar en del av de faktorer som spelar roll för processerna som 

ingår i det arbetet.  

4.2.1 Politik och natur 

Idag utnyttjas kommuners naturliga resurser på många olika sätt beroende på 

begränsningar och samhälleliga regleringar. Brukandet av naturen ser inte ut på samma 

sätt idag som tidigare, då det förr nästan enbart handlade om tillgång och utvinning av 

material. Idag har naturen ett bredare värde för det enskilda samhället men också för 

enskilda invånare (SLU 2020).  

Ett viktigt verktyg inom svensk miljöpolitik idag är miljömålen. Kommuner jobbar aktivt 

för en bättre hållbar utveckling med målen som utgångspunkt. Miljöfrågor är oftast 

globala men åtgärderna lokala. Vanligen har kommuner i Sverige idag ett stort 

engagemang i miljöfrågor och jobbar noga efter ett ändrat beteende och nya värderingar. 

Det är inom plan- och bygg, energi, avfall, VA samt inom miljötillsynen som miljömålens 

genomslag är som störst. Den hållbara utvecklingen utgår därefter från vilka recurser som 

finns i varje enkild kommun inom natur och kultur samt sociala förutsättningar (Sveriges 

kommuner och landsting 2012).   

4.2.2 Samhällsplanering på ett hållbart sätt  

Den fysiska planeringen i varje enskild kommun är det som lägger grunden för vad som 

tillgängliggörs. För att invånare ska lyckas skapa ett band och en relation till naturen krävs 

att den tillåts ta plats och inte ersätts av annat, även om de också är nödvändiga i den 

samhälleliga utvecklingen. 
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 En hållbar samhällsutveckling syftar på att samspelet mellan mänskligt 

samhällsbyggande och naturen ska stärkas. Det hänger ihop med naturens skyddsvärde, 

och att människan har ett ansvar att förändra, bruka och förvalta naturen väl (Mathiasson 

2019 s. 77).  Det går att dela in begreppet hållbar utveckling i tre olika dimensioner – 

ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Den ekologiska dimensionen är grundpelaren 

och syftar på betydelsen av att skydda planetens naturresurser, ekosystem och den 

biologiska mångfalden. Den sociala dimensionen handlar om att organisera samhället 

utifrån människors möjlighet till rättvisa, inflytande och ett gott liv.  Den ekonomiska är 

förankrad med försörjning och ekonomisk tillväxt, som inte påverkar ekologisk och social 

hållbarhet negativt (Mathiasson 2019 s. 52–53). År 1999 ersatte miljöbalken den tidigare 

miljölagstiftningen och består av 33 kapitel i sju olika avsnitt, som bland annat beskriver 

fem områden för främjandet av hållbar utveckling (Mathiasson 2019 s.77). 

1. Människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter oavsett om 

dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan.  

2. Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och vårdas. 

3. Den biologiska mångfalden bör bevaras. 

4. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så att en långsiktig god 

hushållning med naturresurser tryggas. 

5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror 

och energi ska främjas så att ett kretslopp uppnås (Mathiasson 2019 s. 77).  

Vid hållbar samhällsplanering byggs framtida samhällen med landskapets förutsättningar 

i åtanke. Mönster i staden utgör det som kallas för stadsrum, ett samlat begrepp för alla 

öppna platser i staden, som gator, torg, parker och grönytor. En del rum är privata och 

kan vara i form av en villatomt. En del är offentliga och kan vara en stadspark (s. 104). 

Stadsuppbyggnad idag handlar främst om att främja infrastruktur, tillgodose invånare 

med bostäder, arbetsplatser, handel och kulturutbud. Det handlar också om att skapa en 

trivsam stad som är attraktiv att bo i utifrån hållbarhetsbegreppets tre olika dimensioner- 

ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet (Mathiasson 2019 s. 113)  

 I samhällen, tätorter och städer där allt fler ska få plats sker ständigt en förtätning och 

grönområden och parker fyller en viktig roll i hur utvecklingen sker på ett hållbart eller 
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icke hållbart sätt. Det går att utveckla ett samhälle utan att eliminera natur, i vissa fall 

kanske det till och med går att skapa högre naturliga värden i de befintliga områdena.  Att 

jobba med vegetation och karaktär i parker är idag ett viktigt komplement till mer 

omfattande naturområden. Parker och grönområden, som är framarbetade på ett 

genomtänkt sätt har inte bara ett högt upplevelsevärde, pedagogiskt värde och estetiskt 

värde för området, det kan också vara en viktig del av invånares psykiska och fysiska 

hälsa. Det bidrar också till biologisk mångfald då många livsmiljöer för djur och växter 

skapas (Jensen, Ouis 2014 s. 171). 

Precis som i staden behövs även de tre dimensionerna på landsbygden. En levande 

landsbygd kräver också planering för att tillgodose bygdens invånare med liknande 

förutsättningar. En hel del orter på landsbygden hamnar i negativa spiraler då de brottas 

med ett nedåtgående befolkningsantal, vilket i sin tur skapar svårigheter i att bygga ut 

infrastruktur och annan samhällsservice, som kan vara en bidragande faktor till varför 

invånare väljer att flytta. Bebyggelseplanering är ett viktigt verktyg vid motverkandet av 

en icke sjunkande befolkningsstatistik. Skolor, äldreboenden och arbetsplatser utvecklar 

en bygds centrum. Verksamheter och sysselsättningar för olika målgrupper bidrar till 

gemenskap, trygghet och ökad trivsel. Det finns många skäl till att landsbygden bör 

bevaras. Den bidrar inte endast med livsmedel, material och energi. Den bidrar även med 

natur- och kulturvärden, som är viktiga att skydda av många anledningar. Miljöerna har 

byggts upp under lång tid och har avgörande betydelse för den biologiska mångfalden, 

för rekreation och för olika näringar som turism. Genom ökad kunskap om landskapet går 

det att planera ett samhälle på ett mer hållbart sätt (Mathiasson 2019 s. 146–147). 

4.3 Vad är friluftsliv? 

Friluftliv är ett komplext begrepp och betydelsen av det ser ofta olika ut. Nedan beskrivs 

friluftslivets historiska utveckling i Sverige och arbetet för nutida och framtida friluftliv. 

Även den officiella samt inofficiella betydelsen av begreppet redogörs med syftet att 

skapa förståelse för svenskt frilftsliv.  

4.3.1 Dåtida och nutida friluftliv 

Friluftslivets framväxt skedde i samband med urbaniseringen. I början användes 

friluftsliv ofta i ett pedagogiskt sammanhang men också främst för att befolkningen insåg 
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den positiva inverkan utomhusaktivitet hade på hälsan. Det blev även en populär 

sysselsättning i samma takt som staden växte fram, då invånares behov av naturen och en 

bullerfri miljö blev allt mer påtaglig (Sundberg & Öhman 1999 s.102). Nedan presenteras 

fyra perioder av friluftslivets utveckling i Sverige.  

1. Under tidigt 1900-tal syftade friluftsliv mest på det estetiska värdet, att naturen var 

vacker att vistas i. Det var också viktigt att skapa en nationell identitet och en ny 

sverigebild med naturen som prioritet. I tidig fas var det de rika som ägnade sig åt 

friluftsliv men detta kom till att ändras (Sörlin & Sandell 1999 s.260). 

 

2. Andra fasen handlade om att tillgängliggöra friluftslivet för allmänheten. Alla skulle 

ha tillgång till friluftslivets rekreationsmiljöer. Betydelsen av närmiljöer ökade och 

friluftslivet annonserades som ”välfärdssamhällets stora folkhälsoprojekt” (Sörlin & 

Sandell 1999 s.261). 

 

3. Friluftslivet blir en konsumtionskultur under 1960–1970-talet, i takt med den 

materiella expansionen. Åter igen blev miljöpedagogik aktuellt och fokus lades på 

att öka medvetenheten om ekologi och att skapa en djupare förståelse samt känsla 

för natur (Sörlin & Sandell 1999 s.261). 

 

4. Under slutet av 1900-talet blev det mer populärt med individuella naturupplevelser. 

De nya sätten att färdas på skapade andra förutsättningar och svenskarnas besöksmål 

blev fler (Sörlin & Sandell 1999 s.260). 

 

Idag ägnar i stort sett de flesta svenskar sig åt någon form av aktivitet i naturen, det som 

kallas för friluftsliv (Fredman, Stensekel, Sandell s.40). Den nutida officiella definitionen 

av friluftsliv är – vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och 

naturupplevelser utan krav på tävling (Fredman, Stenseke, Sandell 2014 s. 13). 

Betydelsen av begreppet är dock inte helt självklar, heller inte samma för alla utan tolkas 

ofta olika från person till person. De aktiviteter som de flesta tycker tillhör friluftsliv är 

fjällvandring, kajakpaddling och fågelskådning, men de flesta (77 %) tycker även att gå i 

en park räknas som någon form av friluftsliv (Figur 5). Om det krävs att friluftsaktiviteten 

sker i en viss typ av natur eller omgivning, för att det ska räknas som friluftsliv ställer 
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folk sig olika till men generellt sätt är de flesta positiva till bullerfria områden, samt 

markerade leder och områden med informationsskyltar. Att området inte är präglat av 

mänsklig påverkan och att människor kan röra sig ostört från hus, vägar och andra 

människor, är även det starkt förknippat med begreppet friluftsliv (Fredman, Stenseke, 

Sandell 2014 s. 40).  

 

 

 

 

 

 

 

 

I början av 2000-talet skedde en förändring i synen på naturvård- och skogspolitik, och 

en bredare syn på värdena från resurserna naturen bidrar med blev mer uppmärksammat. 

Förståelsen för sambandet mellan friluftsliv och folkhälsa ökade och naturturism blev 

känt som en betydelsefull regional utvecklingsfaktor (Fredman, Stenseke, Sandell 2014 

s. 102). Under samma tid fick naturvårdsverket ett förstärkt ansvar för att bevara och 

utveckla friluftslivet och i samband med det synliggjordes även betydelsen av friluftsliv 

och naturturism (Regeringens skrivelse 2002), (Fredman, Stenseke, Sandell 2014 s. 18). 

Särskilt mycket uppmärksamhet fick tätortsnära friluftsliv, utomhuspedagogik, 

naturvägledning och naturturism. Detta ledde till att Sverige 2010 fick sin första 

friluftsproposition. För att på ett enkelt sätt kunna navigera sig i det breda och svåra 

begreppet friluftsliv, och för att skapa gemensamma ambitioner i främjandet av friluftsliv 

skrevs 2012 tio mål inom friluftspolitiken.  

Figur 5: Figuren visar statistik över vad människor förknippar med friluftsliv. Källa: Friluftsliv i 

förändring (2014), s.40. 
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1. Tillgänglig natur för alla 

2. Starkt engagemang och samverkan  

3. Allemansrätten 

4. Tillgång till natur för friluftsliv 

5. Attraktiv tätortsnära natur 

6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling  

7. Skyddade områden som resurs för friluftlivet 

8. Ett rikt friluftsliv i skolan 

9. Friluftsliv för god folkhälsa 

10. God kunskap om friluftslivet  

(Fredman, Stenseke, Sandell 2014 s.18). 

4.3.2 Ett rikt friluftsliv  

Naturvårdverkets undersökning Friluftslivets värden 2020 menar på att så många som 

möjligt ska ha nära till naturen.  Att tillgängliggöra friluftsliv är inte bara något som bidrar 

till ökad livskvalité och hälsa. Friluftsliv kan även beskrivas som ett karaktärsdrag och i 

ett samhälle präglat av moderniteter, vanligtvis långt ifrån naturliga processer, kan det 

karaktärsdraget bidra till ett viktigt inslag av kultur och nationell identitet (Vad är 

friluftsliv 2008). 

 Naturvårdverket har det största ansvaret för att landets friluftsliv ska bibehållas men 

också utvecklas. Det arbetet innefattar olika moment som landsbygdsutveckling, hållbar 

stadsutveckling och främjande av ekosystemtjänster. En viktig del i svensk lagstiftning, 

som möjliggör ett rikt friluftsliv, är allemansrätten (Friluftslivets värden 2020).  

Allemansrätten har i vissa fall en svårtolkad och lång innebörd och kan således förvirra 

både markägare och de som nyttjar allemansrätten. Med allemansrätten skall alla ha 

tillgång till naturen, trots de rättigheter och skydd grundlagen bidrar till för enskilda 

markägare. Med det sagt tillkommer det skyldigheter efter rättigheter för den som 

utnyttjar allemansrätten men i de flesta fall är dessa självklara och okomplicerade att rätta 

sig efter (Allemansrättens innebörd 2004 s. 7).   
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En stor påverkansfaktor på hur och varför befolkningens friluftslivsvanor ser ut som dom 

gör är närheten till naturen.  Närnatur är den som får flest besökare och är avgörande för 

det vardagliga friluftslivet. Det går att dela in närnatur i tre olika motiv och alla kan 

beskrivas ur ett samhälleligt perspektiv. Det första motivet handlar om medborgares 

psykiska och fysiska hälsa, det som kallas för folkhälsa. Att enkelt kunna ta sig ut i 

naturen utgör en viktig del i vardaglig återhämtning och i tillfrisknande processer efter 

sjukdom. För att naturområdena ska bli brukade är upplevelsevärdet viktigt och 

varierande miljö. Den största påverkansfaktorn vid brukning är närheten till området. Det 

andra motivet syftar på miljöengagemang och hemortkänsla, genom delaktighet och 

kännedom om sin lokala natur, alltså natur i nära anslutning till ditt hem. Även integration 

och bostadsområden kan främjas om miljön runtomkring är god. Växtlighet och 

utformandet av en park kan även resultera i att olika målgrupper känner sig välkomna.  

Både kulturmiljöer och miljöer med hög biologisk mångfald är viktiga i detta 

sammanhang. Det sista motivet handlar om att stärka den biologiska mångfalden. I 

områden som är hårt exploaterade och tätbefolkade är det viktigt att värna och stärka de 

ekosystem som finns (Emmelin, Fredman, Lisberg Jensen, Sandell 2010 s. 207).  

För att leda friluftslivets utveckling i de svenska kommunerna framåt, delar årligen 

naturvårdsverket tillsammans med svenskt friluftsliv samt Sveriges Fritids- och 

Kulturchefsförening ut ett pris som de kallar för Sveriges friluftkommun. Detta är ett sätt 

att bringa uppmärksamhet till friluftsliv och att uppmuntra kommuner att arbeta framåt. 

Priset har delats ut sedan 2010. Frågorna i studien är direkt kopplade till de tio nationella 

friluftspolitiska målen (Naturvårdsverket 2020). År 2019 var undersökningen uppdelad i 

olika områden och i den del som heter Kommuners planer för friluftsliv kartläggs graden 

av arbete kommunen lägger ner på friluftsliv.  Femtionio procent av Sveriges kommuner 

har med friluftsliv som ett avsnitt i sin översiktsplan, i den fördjupande delen eller i 

tilläggsdelen till översiktsplanen. I avsnittetet beskrivs kommunens ambitioner inom 

kategorin friluftsliv. Tjugotvå procent av alla kommuner har en politisk friluftplan, 

friluftspolicy och/eller friluftsstrategi med tydliga måluppsättningar och riktlinjer.  De 

kategorierna har ökat sedan 2018. Fyrtioåtta procent av alla kommuner har med 

naturturism i ett eller flera styrdokument vilket däremot är ett lägre procenttal jämfört 

med 2018 men högre än åren innan 2018 (Sveriges friluftkommun 2019). 
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4.4 Att vara i naturen 

Attityd och relation mellan natur och människor ser givetvis olika ut från person till 

person. Platser, miljöer, och inställning ger olika förutsättningar till detta, men genom 

undersökningar går det att bilda en allmän uppfattning. Nedan presenteras tre 

undersökningar av den typen.   

4.4.1 Friluftsliv i förändring  

Rent generellt ägnar de flesta svenskar sig åt någon typ av aktivitet i naturen. Enligt 

enkätundersökningen Friluftliv i förändring (2014) uppger hela 90 % av befolkningen att 

de vistas i naturen ”ganska ofta” eller ”mycket ofta”, under semestertider och andra längre 

lediga perioder. Under helgerna är motsvarande andel 80 % och på vanliga veckodagar 

ca 60 % (Fredman, Stenseke, Sandell 2014 s. 13).  Många av de som svarat på 

undersökningen uppger även att de får en ökad förståelse för samspelet i naturen och att 

de känner sig som en del av den genom att vistas i den (Fredman, Stenseke, Sandell 2014 

s. 38).  

Tabell 1: statistik över vad det är som motiverar invånarna till att utöva aktiviteter i natur- och 

kulturlandskap. Källa: Friluftslivets i förändring (2014), s.38. 

 

Tabell 1 visar statistik över specifika anledningar som drar människor ut i naturen. Cirka 

80 % av de som svarade på undersökningen som Friluftsliv i förändring (2014) gjort, tror 

inte att de kommer ägna sig mindre åt någon fritidsaktivitet de kommande fem åren, utan 

hela 50 % tror att de kommer ägna sig mer åt det de kommande fem åren. Vad för typ av 

aktivitet de då syftar på är relevant i sammanhanget. Det gäller de aktiviteter som de valt 

att kalla för ”vardagsnära aktiviteter”, ”nöjes- och motionspromenader”, ”jogg - och 

Motiv för att utöva aktiviteter i natur- och kulturlandskapet. 

 Vardagar (%) 

n=1655 

Helger (%) n=1652 Längre ledigheter (%) 

n=1630 

Uppleva avkoppling   43 58 56 

Vara nära naturen  38 57 46 

Umgås med familjen  29 43 44 

Utöva fysisk aktivitet     68 42 34 

Umgås med vänner   16 38 30 

Uppleva ensamhet  25 17 14 
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terränglöpning” och ”ströva i skog och mark”. Många anser att de genom vistelse i 

naturen får en starkare anknytning till sin hemmiljö och att det skapar trygghetskänslor, 

då syftar de även på områden som de väljer att kalla “naturnära”, det behöver alltså inte 

vara skogsområden utan i närheten till ett mer omfattande skogsområde, eller kanske rent 

av en park. Hela 90 % menar på att utomhusvistelse skapar en mer meningsfull vardag. 

Fyra av tio svenskar har svarat att möjligheten till friluftsliv till och med har påverkat 

valet av vart de bosätter sig (Fredman, Stenseke, Sandell 2014 s. 39). 

4.4.2 Bästa platsen 

Östra Göinge kommun är intresserad av att genomföra en liknande undersökning som 

Örebros Bästa platsen, en undersökning Örebro gjorde 2016 efter att en ny grönstrategi 

introducerats, som går ut på att utveckla parker och grönområden inom kommunen. Ett 

sätt att främja friluftsliv på kommunnivå. Faktum är att Örebro blivit utdelade priset Årets 

friluftskommun tre gånger sedan 2010 (Naturvårdsverket 2020). För att inkludera 

invånare och samtidigt bilda sig en uppfattning om vilka som är de mest uppskattade 

grönområdena, utformades webbenkäten ”Bästa platsen! Tyck till om Örebros 

grönområden”.  

Femtiofyra procent av de svarande i Örebro var kvinnor och majoritet bodde i city. I 

enkäten ställdes frågorna ”Vad gillar du med platsen?”, ”Vad vill du förbättra med 

platsen?” och ”Hur ofta använder du platsen?”. Femtiofem procent svarade ”ganska 

nöjda” på frågan ”Hur nöjd är du med parkerna & 

naturområdena där du bor? ”. I webbenkäten kunde 

deltagrna peka ut specifika områden efter en fråga där 

platser med mest uppskattade kvalitéer eftersöktes. 

Detta gjordes via en digital karta. Till frågan fanns det 

möjlighet att göra en platsbeskrivning. 

Frågeställningen ”Vad gillar du med platsen?” bestod 

av 12 olika alternativ. Av de tolv valde flest (46 %) 

naturupplese, samt lugn och ro med samma procenttal 

(46 %).  

Figur 6: Figuren visar statistik över hur ofta Örebros 

invånare använder sig utav sina grönområden. Källa: 

Örebro bästa platsen (2016), s.15. 
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 En annan relevant fråga i sammanhanget var hur ofta personen besökte platsen i fråga. I 

cirkeldiagrammet (Figur 6) presenteras den sammanställda statistiken tillhörande frågan.  

Åttiofem procent av alla platsbeskrivningar innehöll även förslag på förbättringsåtgärder 

som svar på frågan ”Vad vill du förbättra med platsen?” och 34 % av deltagrna kryssade 

i ”Fler sittplatser”. På första plats, med flest platsbeskrivningar som ”Bästa platsen” i 

Örebro kommun fick stadsparken, med kommentarer som ”Bra med närheten till city och 

Wadköping. Lekpark, plaskis, odlingarna, stadsträdgården” och ”Jättetrevlig plats och 

mötesplats för människor i alla åldrar, med olika bakgrund” (Örebro Bästa platsen 2016). 

4.4.3 Friluftsliv 2018  

Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2020) genomför en årlig undersökning om svenska 

friluftsvanor. Statistiken nedan kommer från 2019. Eftersom frågor i en 

webbundersökning oftast inte lämnas öppna, utan besvaras via olika alternativ, visas 

statistiken i figurerna nedan, för att även synliggöra svarsalternativen. 

 

 

 

 

Enligt figur 7 är svenskar i naturen ”Ganska ofta”, och främst under helger och längre 

semestrar. Få personer anser sig ”Aldrig” vara ute i naturen och de antal som menar på 

att de är i naturen antingen ”Sällan” eller ”Mycket ofta” är ungefär lika många. 

Figur 7: Figuren visar statistik över hur ofta svenskar är ute i naturen. Källa: Sveriges 

friluftkommun (2019), s. 15. 
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De mest populära aktiviteter 2019, av alternativen i figur 8, är nöjes- och 

motionspromenader, vistelse i skog och mark för att få en naturupplevelse, samt cykla. 

Minst svar fick ”Badat utomhus i pool/äventyrsbad”. 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt figur 9 vill svenskar framförallt ägna sig mer åt vistelse i skog och mark, nöjes – 

och motionspromenader och vandring i fjällen, i framtiden. 

Figur 8: Figuren visa statistik över de aktiviteter som flest svenskar utövar mer än 60 gånger under 12 

månader. Källa: Sveriges friluftkommun (2019), s. 16. 

Figur 9: Figuren visar statistik över aktiviteter svenskar vill ägna sig mer åt. 

Källa: Sveriges friluftkommun (2019), s.18. 
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5. Metod 

5.1 Enkätundersökning 

För att genomföra undersökningen gjordes en enkät med frågor utformade på ett sätt som 

bidrog med svar på undersökningens tre frågeställningar. Inför enkätundersökningen 

gjordes en Facebooksida med en presentation av landskapsvetarprogrammet, av oss som 

utformat enkäten, syfte och en del bilder från tidigare studier under vår utbildningstid. På 

sidan fanns även kontaktuppgifter. 

Enkätundersökningen gjordes i programmet EvaSys. Frågorna är skrivna på två olika sätt, 

singel choice question och multiple choice question. Singel choice questions innebär att 

den svarande endast kan välja ett svarsalternativ efter frågeställning och vid multiple 

choice kan den svarande kryssa i flertalet svarsalternativ. I enkäten har det även funnits 

tre öppna frågor som var knutna till multiple choicefrågorna, där deltagarna har fått chans 

till att skriva ett mer utvecklat svar efter eget tycke.   

Den huvudsakliga metoden för att nå ut med enkäten var Facebook, där den lades ut i 

grupperna Vad händer i Östra Göinge, Östra Göinge kommun, Östra Göinge 

anslagstavla och Knislinge. Med hjälp av Johanna Holgersson som är planarkitekt på 

Östra Göinge kommun och kontaktperson till oss som jobbat med undersökningen, har 

den även skickats ut på kommunens intranät. Enkäten var öppen mellan 11- och 28 

februari kl. 23:59.  

5.2 Korrelationstest 

För att se om det finns ett samband mellan de olika frågorna i enkäten gjordes ett 

korrelatonstest mellan frågorna ”Hur nöjd är du med tillgången till grönområden i din 

kommun”, ”Är närheten till natur- och kulturmiljöer betydesefullt för dig” och mellan 

frågorna ”Hur nöjd är du med tillgången till grönområden i din kommun” och ”Ungefär 

hur långt är det mellan din bostad och närmaste grönområde”. Testet genomfördes i excel.  
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5.3 Svarstid och påminnelse 

En kort upplysning till de som deltog i undersökningen medföljde enkäten. Den bestod 

främst av information om att de svarande måste vara bosatta i Östra Göinge kommun, 

myndiga och att deras anonymitet garanterades.  I texten skrevs även syftet med 

undersökningen ut och en uppmuntran om att delta. Efter en vecka skickades det ut på 

samtliga Facebooksidor en påminnelse och uppmuntran om att delta och länken till 

enkäten. Även två dagar innan enkäten stängdes gjordes samma sak.  

 5.4 Fältstudier 

Under arbetsprocessen gjordes två fältbesök i kommunen. På första fältdagen (14 

februari) besöktes samtliga byar som nämnts i inledningen av uppsatsen, och i fokus låg 

de mest självklara knutpunkterna och centrala delarna av byarna. Under dagen granskades 

utbudet av mötesplatser, parker, promenadstråk, växtlighet och annat knutet till frågorna 

i enkäten, de mer i anslutning till tätorterna. Vi synade också platser i byarna med 

utvecklingspotential. Under fältdagen gjordes även ett besök till Gryts kyrka och till 

Ballingstorpsgården, i syfte att uppleva en gnutta Göingekultur. Under besöket togs även 

en hel del foton, för att det senare skulle vara möjligt att göra ett urval bland platser i 

byarna som kunde passa till att lägga fram ett förslag till en mer anpassad miljö efter 

kommunens strävan och invånarnas tycke, genom data från enkäten. Vid det andra 

fältbesöket (28 februari), fanns data från enkäten tillgängligt. Då besöktes endast en 

specifik plats, den med mest utvecklingspotential i förhållandet till datan från enkäten, 

vilket var ett grönområde i anslutning till Bygatan i Sibbhult.  

 

5.5 Felkällor 

Eftersom det inte efterfrågats några fullständiga kontaktuppgifter går det inte att utesluta 

att samma person svarat fler än en gång på enkäten från andra enheter, eller att personen 

är bosatt i en annan kommun. Det går heller inte att vara helt säker på att personen är 

myndig.  
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6. Resultat 

 

 6.1 Demografi 

 

Det var totalt 134 svar i undersökningen. De var utspridda i hela kommunen men störst 

andel var bosatta i Broby (30 %), sjutton procent bodde i Knislinge och femton procent 

bodde i Glimåkra (Figur 10).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Figuren visar hur många som svarade på enkäten i varje by i Östra 

Göinge. Bakgrundskarta:  Översiktskarta Vektor. Källa: Lantmäteriet © (2020). 
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Flest (76 %) var kvinnor (Fig 12). Åldern på de svarande var fördelade mellan 18 år till 

68 år eller äldre, med flest i 38–57-årsåldern (Figur 11). 

 

 

 

           Figur 11: Figuren visar åldersfördelningen på de svarande i enkäten.  

 

 

 

Figur 12: Figuren visar hur många kvinnor respektive män som svarade på enkäten.   
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6.2 Hur ofta spenderar du tid i naturen? 

I undersökningen ställdes frågor angående hur ofta de svarande var ute i naturen. Fråga 

2.1 i enkäten löd ”Hur ofta spenderar du tid ute i naturen under vardagar? Med fyra 

alternativ från ”Aldrig” till ”Ofta”. Frågeställningen var även uppdelad i tre olika perioder 

“Vardagar”, ”Helger” och ”Längre ledigheter, lov etc” (Figur 13, 14, 15).  

 

Figur 13: Figuren visar hur ofta de svarande i enkäten ägnar sig åt friluftsliv på vardagarna. 

 

 

 

 

Figur 14: Figuren visar hur ofta de svarande i enkäten ägnar sig åt friluftsliv på helger. 
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Figur 15: Figuren visar hur ofta de svarande i enkäten ägnar sig åt friluftsliv under längre ledigheter, semestrar, lov 

etc. 

 

6.3 Miljö 

Enkäten belyste även faktorer som närhet, kvaliteter och infrastruktur samt tillgång till 

natur. Fråga 3.1 löd ”Är närheten till natur- och kulturmiljöer betydelsefullt för dig? I 

frågan tillkom även en förklaring av begreppen natur- och kulmiljöer. Svaret var indelat 

i fem olika alternativ, från ”Inte betydelsefullt” till ”Mycket betydelsfullt”. Flest (46 %) 

svarade ”Mycket betydelsefullt” (Figur 16). 

 

Figur 16: Figuren visar statistik över hur betydelsefullt närheten till natur- och kulturmiljöer är för de svarande.  
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Fråga 3.2 i enkäten löd ”Vilka är de kvaliteter och infrastrukturer du uppskattar mest i de 

grönområden du besöker i Östra Göinge?” Delatagarna fick välja mellan åtta alternativ 

och hade möjlighet att kryssa i alla, varav en var ”Annat”.  Till det alternativet fanns det 

möjlighet att skriva en personlig åsikt (Se bilaga). Minst svar fick ”Lekplatser” (14,2%) 

och flest fick ”Fina naturmiljöer” (68,7 %) (Figur 17). 

 

 

Figur 17: Figuren visar de kvalitéer och infrastrukturer de svarande uppskattar mest i de grönområdena de besöker. 

 

 

Fråga 3.4 i enkäten löd ”Är du nöjd med tillgången till grönområden i din hemkommun?” 

Fem svarsalternativ tillkom med frågan ”Missnöjd” till ”Mycket nöjd”. Andel Missnöjda 

var 2,2% och andel mycket nöjda 47,8% (Figur 18). 
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Figur 18: Figuren visar hur nöjda de svarande är med närheten till grönområden i kommunen. 

 

Fråga 3.5 i enkäten löd ”Ungefär hur långt är det mellan din bostad och närmaste 

grönområde?” med sex svarsalternativ. Alternativen bestod av olika långa sträckor och 

det svar med vanligast sträcka mellan grönområde och bostad var ”Mindre än 100 meter” 

(57,5 %) (Figur 19).  

 

Figur 19: Figuren visar hur långt de svarande uppger att det är mellan sin bostad och närmaste grönområde. 
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Fråga 3.6 i enkäten löd ”Välj de tre huvudskaliga anledningarna till varför du vistas ute i 

naturen” (Figur 20) där de svarande fick 12 svarsaleternativ med sista allternativet sluten 

till en öppen fråga där de sv arande fick chans att skriva en personlig åsikt. 

”Välbefinnande” fick flest svar med 76 % och minst fick ”Jakt och fiske” med 8 % (Figur 

20).  

 

Figur 20: Figuren visar de huvudsakliga anledningarna till varför de svarande vistas ute i naturen. 

 

6.4 Korrelationstest 

För att ta reda på om det fanns ett samband mellan hur nöjd deltagaren i 

enkätundersökningen uppgav sig vara med tillgången till grönområden i hemkommunen, 

och om närheten till natur- och kulturmiljöer är betydelsefullt, gjordes ett korrelationstest. 

Sambandet mellan frågorna visar en positiv, signifikant, låg till medelkorrelation (r= 

0,334, n=134, p> 0,001). Det gjordes även ett korrelationstest på sambandet mellan hur 

nöjd deltagaren är med tillgången till grönområden i hemkommunen och hur långt 

(ungefär) det är mellan närmaste grönområde och deltagrens bostad. Sambandet visar 

positiv, signifikant, låg till medelkorrelation (r= 0,332, n= 134, p> 0,001). 
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6.5 Utvecklingsmöjligheter  

Fråga 4.1 i enkäten löd ” Vad vill du ha mer av i din kommun? Välj tre alternativ”. De 

svarande fick 7 svarsalternativ med en öppen fråga där de kunde skriva in ett personligt 

svar. Femtiotvå procent ville ha fler ”Promenadstråk” och 13 % ville ha fler ”Strandytor” 

(Figur 21). I tabellen nedan (Figur 22) presenteras deltagarnas personliga svar på frågan 

om vad dom vill ha mer av i kommunen.  

 

 

 

Figur 21: Figuren visar vilka utvecklingsmöjligheter de svarande uppger att det finns i kommunen.  
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Tabell 2: Tabellen visar deltagarna svar på frågan ”Vad vill du ha mer av i din kommun?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad vill du ha mer av i din kommun?   

”"lekplats" för äldre barn, exempelvis någon form av utegym anpassat för ålder 12–16 eller en längre 

hinderbana som funkar i olika svårigheter så att äldre med kan delta” 

”Bättre cykelvägar mellan Broby och Sibbhult (sibbhultsvägen) så man slipper cykla på landsvägen. Jag 

önskar att man ska göra en cykelväg som man har gjort mellan Broby och Glimåkra” 

”Cykelvägar” 

”Cykelvägar för oss som i Hjärsås” 

”Med annat menar jag tydligare uppmärkta leder och mötesplatser, samt bättre skötsel på dessa ställen 

gällande skräp” 

”Motionsspår” 

”Möjligheten att komma ut i naturen, både inne i byarna med parker och tärotsnära skogar är god. Vill man 

ha mer ren skog finns den i närområdet att tillgå. Så även öppna marker med beten och odlad mark” 

”Ny alternativt uppdaterad lekplats i broby” 

”Promenadstråk som gynnar flera, exempelvis både till fots och häst. Bevara och främja den befintliga 

naturmiljön” 



 

35 

7. Diskussion  

Studien berör invånare i Östra Göinge kommun. Syftet var att undersöka Östra Göinges 

invånares attityd till natur inom kommunen, och att bidra positivt i arbetet till ett rikt 

friluftsliv för invånare i kommunen. Att inkludera och involvera bosatta i kommunen vid 

utveckling av samhälleliga miljöer skulle även kunna leda till en högre grad av 

gemenskap, trivsel och trygghet.  

Frågorna i enkätundersökningen ställdes framförallt i syfte att besvara studiens 

frågeställningar. I undersökningen fanns det även möjlighet för deltagarna att ge förslag 

på vad som kan förbättras inom kategorin friluftsliv i kommunen. 

 

 

7.1 Attityd till natur i Östra Göinge 

Undersökningen fick 134 svar. Av de 134 lämnade 36 svarande skriftliga förslag på hur 

friluftslivet inom kommunen skulle kunna stärkas. Av de 134 var nästan 80 % kvinnor 

(Figur 12). Inte helt oväntat då de har större angelägenhet i att svara på enkäter än vad 

män har (Medarbetarportalen 2020). Det skulle även kunna bero på att det helt enkelt bor 

fler kvinnor i kommunen, men så är inte fallet. År 2019 var 7262 kvinnor och 7745 män 

bosatta i Östra Göinge kommun (SCB 2020). Åldern på de som svarat på enkäten var 

jämnt fördelat men flest var i 38–47 och 48–57-årsåldern (Figur 11). Störst andel (30 %) 

svarade att de var bosatta i Broby (Figur 10).  

Den första frågeställningen i undersökningen var ”Vilka kvaliteter inom kategorin 

friluftsliv värdesätter Östra Göinge kommuns invånare?” Frågeställningen finns med i 

enkäten som en fristående fråga men omformulerad ”Vilka är de kvaliteter och 

infrastrukturer du uppskattar mest i de grönområden du besöker i Östra Göinge?” Av de 

svarande valde 68,7 % ”Fina naturmiljöer”. Så vad är egentligen fina naturmiljöer? 

Definitionen av naturmiljö i enkäten är all natur, och inte bara orörd skog.  En tolkning 

kan vara att de syftar på oförstörd skogsmark, eller oförstörda grönområden, bortom 

mänskliga avtryck.  En naturlig förklaring till varför kan vara att tiden idag används på 

ett annorlunda sätt än förr och att behovet av miljöer opåverkade av människor därför 

ökat. Skogsstyrelsen (2019) skriver att intresset för skog och mark kan vara en effekt av 

de samhälleliga förändringarna. Idag spenderas mer tid sittandes, människor tvingas 
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hantera mer information och ofta kräver miljön vi lever i mycket uppmärksamhet. Vid 

psykologisk trötthet kan skog och natur med sin kravlösa miljö vara helande. Faktum är 

att det till och med kan räcka att titta ut på grönska genom ett fönster för att en sjukperiod 

för en individ ska blir kortare (Naturen som källa för människans välbefinnande 2020).  

Till frågan kom olika alternativ och de svarande hade möjlighet att kryssa i flertalet svar. 

”Närheten till sjöar/ vattendrag”, ”Stilla och lugna platser”, ”promenadstråk” samt ”Fina 

naturmiljöer” är dom kvalitéer de svarande påstår sig uppskatta mest (Figur 17).  

 

Den andra frågeställningen var ” På vilka sätt bidrar Östra Göinge kommun till ett rikt 

friluftsliv för kommunens invånare?” Med den andel skog och vattendrag Östra Göinge 

har vore det högst otrolig att det lider brist på natur och vatten i kommunen, resultatet 

pekar mer på den uppskattning som råder över att vara nära den.  I enkäten fick deltagarna 

kryssa i hur långt de hade till närmaste grönområde, i förhållande till deras hem. Faktum 

är att hela 57,5 % har mindre än 100 meter till närmaste grönområde och 23,1 % har 100–

500 meter (Figur 18). Att ha natur i anslutning till bostaden är en positiv faktor enligt 

studien. Det har gjorts korrelationstest mellan hur nöjda deltagarna i undersökningen är 

med tillgången till natur och grönområde i sin hemkommun och hur nära naturen ligger 

deras bostad, och det finns ett positivt samband. Statistiken från enkäten visar att göingar 

menar på att de är ute i naturen ofta, både på vardagar och helger och skillnaden där 

emellan är inte stor. Det är lätt att förutspå att utomhusaktivitet ökar på helger då det i de 

flesta fall finns mer tid till den typen av aktivitet, men invånarna i Östra Göinge menar 

på att deras behov av att vistas i naturen är lika stort på vardagar som helger, och att de 

faktiskt tar sig tiden att uppfylla det behovet.  Nästan 46 % av de svarande påstår att 

närheten till natur- och kulturmiljöer är ”mycket betydelsefullt” och 48 % är ”mycket 

nöjda” med tillgången till grönområden i sin hemkommun (Figur 16).  Så varför tar sig 

invånarna ut? På frågan ”Välj de tre huvudsakliga anledningarna till varför du vistas ute 

i naturen” hamnade ”Välbefinnande” på topp. Hela 76 % av de svarande menar på att de 

tar sig ut för att det skapar en välbefinnande känsla. Strax efter kom ”Lugn och ro” och 

”Fysisk aktivitet” (Figur 20).  I många fall kan dessa vara starkt förknippat med varandra. 

Fysisk aktivitet kan leda till bättre mående och lugn och ro likaså.  

 

Den tredje och sista frågeställningen var ”Vilka utvecklingsmöjligheter finns i 

kommunen enligt kommunens invånare?” Invånarna i Östra Göinge kommun visar 
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uppskattning och engagemang för naturen. De både brukar och beundrar den, och trots 

att de är nöjda med tillgången (Figur 18) visades ett fortsatt engagemang för ämnet. De 

36 personer som lämnade in idéer och förslag till hur friluftslivet i kommunen kunde 

utvecklas skrev utförliga och realistiska förslag som “lekplats för äldre barn, exempelvis 

någon form av utegym anpassat för ålder 12–16 eller en längre hinderbana som funkar i 

olika svårigheter så att äldre med kan delta.”, ”Bättre cykelvägar mellan Broby och 

Sibbhult (Sibbhultsvägen) så man slipper cykla på landsvägen. Jag önskar att man ska 

göra en cykelväg som man har gjort mellan Broby och Glimåkra.”, ”Möjligheten att 

komma ut i naturen, både inne i byarna med parker och tätortsnära skogar är god. Vill 

man ha mer ren skog finns den i närområdet att tillgå. Så även öppna marker med beten 

och odlad mark” (Tabell 2).  Förslagen innebär mer aktivitet i naturen för invånarna och 

att intresset skulle minska i framtiden är därför orealistiskt. Nedan, under rubriken 

parkförlsag presenteras ett grönområde där förslagen från enkäten appliceras.  

7.2 Betydelsen av strukturen i kommunen 

I Naturvårdsverkets årliga undersökning från 2019 ställdes frågan ”Ungefär hur ofta är 

du ute i naturen?” Faktum är att resultatet inte skiljer sig särskilt mycket från resultatet 

av undersökningen i Östra Göinge, flest i naturvårdsverkets undersökning (Sveriges 

friluftskommun) svarade ”Ganska ofta” (Figur 7). Procenten skiljde sig heller inte mycket 

mellan vardagar, helger och längre semestrar, precis som undersökningen över Östra 

Göinge. Naturvårdsverkets undersökning (Sveriges friluftskommun) visar att ”nöjes- och 

motionspromenader” är den mest vanligaste aktiviteten i naturen, och på andra plats kom 

”Naturupplevelse” (Figur 8). I undersökningen över Östra Göinge svarade 48 % ”Fysisk 

aktivitet” och 39, 6 % ”Naturupplevelse” (Figur 20). Dock var frågan formulerad ”Välj 

de tre huvudsakliga anledningarna till varför du vistas ute i naturen”, i undersökningen i 

Östra Göinges. Invånarna i Örebro påstår sig vara ute i naturen ofta. I undersökningen 

”Bästa platsen” svarar 36 % att de besöker platsen med mest uppskattade kvalitéer ett par 

gånger i veckan, vilket var det alternativ med flest besök, efter alternativet ”varje dag”. 

Örebroarna längtar även efter liknande miljöer som göingarna. Högt på listan över vad 

örebroarna ville ha mer av hamnade utegym, hundrastgårdar och fler sittplatser, liknande 

göingarna.    

Troligtvis får en undersökning som ”Bästa platsen” eller denna typ av undersökning inte 

lika riktad och tydlig statistik från Östra Göinge som i Örebro. Detta på grund av att 
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miljöerna inte har samma variationsgrad som dom förmodligen har i Örebro.  Trots att 

Östra Göinge är väldigt rikt på natur- och kulturmiljöer, rikare än vad Örebro kommun är 

i förhållande till kommunens yta (Örebro kommun), kan den kännas frånvarande i en del 

områden och de stadsparker som finns i Örebro finns inte på samma sätt i Östra Göinge. 

Parker kan komplettera skogen på ett bra sätt och ligger ofta i anslutning till bostäder. 

Med det sagt har Örebro blivit utsedd till Årets friluftskommun tre gånger de senaste tio 

åren av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2020) vilket inte är en slump. I större städer 

och de mer modernt utformade samhällena planeras natur in på ett noggrant sätt och 

stadsparker med många mötesplatser, noga uttänkt vegetation och platser för aktivitet 

skapar en känsla av att naturen ligger nära inpå, vilket bidrar till ett rikare friluftsliv för 

enskilda invånare. I Östra Göinge kommun finns variationen i skogen. Granskog och 

barrskog och vackra miljöer nära vattnet lockar de flesta men den mer vardagsnära 

naturen, i anslutning till bostäderna kan uppfattas bortglömd.  De som vill rasta hunden 

som bor i höghus. De som har mindre barn som enkelt vill kunna gå ut och leka nära sitt 

boende. Eller de som enkelt vill spendera tid utomhus efter jobb och skola, den naturen 

har låga värden och är tyvärr inte alltid besöksvänlig. En tom öppen gräsmatta kan bli så 

mycket mer än bara en tom öppen gräsmatta.  

7.3 Friluftsliv ur ett större perspektiv  

Friluftsliv skulle kunna gynna samhällen i ett större sammanhang. Friluftsliv i varje 

enskild kommun kan bidra med så mycket mer än bara aktivitet för invånare, exempelvis 

en tydligare hållbar utveckling. Eftersom ekologi är grundpelaren i debatten om 

hållbarhet och handlar om samspel mellan organismer och miljö, alltså naturliga 

processer, borde det vara givet att detta går hand i hand. Hållbar utveckling bidrar till 

bättre ekologiska förutsättningar i ett samhälle där kampen om att bibehålla en biologisk 

mångfald kan verka svår. Att aktivt jobba för att tillgängliggöra natur för invånare är inte 

bara att bidra till ett rikare friluftsliv utan även att skapa ekosystem och möjligheter för 

andra organismer att existera.  

Närheten till naturen är en stor faktor till varför vi väljer att vistas i den. Genom att 

spendera tid på en plats eller en viss miljö skapas ett band och en medvetenhet, därför 

kan det tyckas särskilt viktigt att ha natur i nära anslutning till hem, arbetsplatser och 

skolor, och inte dela upp miljöer i stora och avskilda områden. Finns det ett band och 
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förståelse för naturen blir det enklare och mer självklart att tillrättavisa sig efter ett mer 

klimatsmart/ snällt sätt att leva (Emmelin, Fredman, Lisberg Jensen, Sandell 2010 s. 207).  

Hållbarhet handlar även om ekonomi. Att arbeta för att skapa bra förutsättningar till ett 

rikt friluftsliv i en kommun kan leda till en ökad naturturism, vilket kan få en ekonomisk 

positiv efterföljd.  

7.4 Parkförslag 

En trivselpark i nära anslutning till höghus, villakvarter och skolor skulle kunna fungera 

på samma sätt som en stadspark och leda till ökad utomhusaktivitet. Det bidrar även med 

ett ökat ekologiskt och estetiskt värde. Dessutom har undersökningar gjorts över positiva 

samband mellan fastigheters värde och parker i nära anslutning (The impact of parks on 

property values: A review of the empirical evidence). Runt om i byarna i Östra Göinge 

finns många grönområden men ofta saknar dom funktion och ser ut som figur 22 nedan, 

ett grönområde i Sibbhult längs med Bygatan 6.  
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Figur 23 är samma grönområde i Sibbhult som figur 22 men med ny identitet och 

tydligare karaktär. Bland förslagen av de svarande i enkäten fanns hundrastgård, 

uppdaterade lekplatser, mötesplatser och leder. Det kom även förslag på fler parker och 

tätortsnära natur. Parken nedan är utformad och inspirerad efter idéer och förslag från 

enkäten. 

 

 

 

 

Figur 22: Ortofoto över Sibbhult med ett inringat grönområde. Källa: Lantmäteriet © 

(2020). 
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1. Många stigar och 
vägar in i parker 
bjuder in till att 
vistas i den.  

 

2. Rabatter och 
perennplantering 
bidrar till ett 
estetiskt- och 
upplevelsevärde i 
parken.  

 

3. Genom att plantera häckar 
skapas en rumslig känsla. 
På det sättet kan enskilda 
lugna ytor bevaras trots 
att många vistas i parken 
samtidigt. Det skärmar 
också av både ljud och sikt 
mot vägar.  

 
 

 

4. Sittplatser bjuder in 
till socialt umgänge 
eller att ensam 
spendera tid i 
parken. För att öka 
trivseln vid 
sittplatserna kan 
dom riktas mot 
parkens 
upplevelsevärden.  
 

 

5. Utrymmen för aktivitet i 
parken gör att olika 
målgrupper känner sig extra 
välkomna. Exempel lekplats 
för barn, boulebana för 
pensionärer, hundrastgårdar 
och/ eller utegym.  

 

6. Genom att plantera 
träd nära varandra i en 
allé ökar det ekologiska 
värdet i parken. Träden 
kan bli betydelsefulla 
livsmiljöer för många 
små organismer och 
fåglar. De kan också 
skapa en tryggare 
känsla och bidra till att 
besökaren får en 
starkare känsla av att 
hen befinner sig i 
naturen.  

 

 

Figur 23: Karta över parkförslag i Sibbhult. Bakgrundskarta: Ortofoto. Källa: Lantmäteriet © (2020). 
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7.6 Framtida undersökningar av Annie Andersson och Rana Habainy 

Fler svarande skulle ge ett tydligare resultat med högre trovärdighet. Att dela enkäten på 

ett annat sätt än genom sociala kanaler, så som via personadresser eller en 

kommunhemsida skulle kunna vara ett sätt att nå ut till fler och stärka trovärdigheten. 

Frågorna skulle även kunna vara anpassade till vilken by den svarande är bosatt i, då 

byarna skiljer sig från varandra i sin struktur.  
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