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Abstract    

Nature  reserves  are  the  most  common  type  of  protected  landscape  designation  in  Sweden.  Many  of  
theise  landscapes  are  protected  as  nature  reserves  based  on  the  distribution  of  specific  species.  
Further,  some  nature  reserves  have  more  visitors  than  others.  These  difference  lead  to  interesting  
questions.  For  example,  what  makes  a  nature  reserve  a  popular  destination?  This  question  is  at  the  
base  of  this  researchreport,  based  on  a  research  in  two  Swedish  nature  reserves,  Skurugata  and  
Stuverydsbäcken,  in  Eksjö  municipality,  Jönköpings  province.  Visitors  at  these  sites  have  been  counted,  
and  many  of  the  visitors  have  answered  questions  about  what  motivates  them  to  make  a  visit  in  the  
reserve.  Also  questions  about  how  they  travelled  to  the  nature  reserve  and  how  they  obtained  
information  about  the  place  wereas  answered.  The  result  of  an  analysis  of  this  data  shows  that  
Skurugata  has  more  visitors.  The  result  of  the  questions  shows  that  the  motivations  and  visitor  
preferences  areis  not,  however,  very  different.  Most  of  the  visitors  of  both  sites  reported  enjoying  being  
in  the  nature  and  seeing  the  specific  features  of  the  particular  reserves  (canyons).  The  key  difference  
noted  from  the  survey  results  was  that  many  visitors  to  Skurugata  did  not  have  any  knowledge  about  
Styverydsbäcken  at  all,  while  most  of  the  visitors  in  Stuverydsbäcken  had  a  knowledge  about  
Skurugata.  These  similarities  and  differences  are  discussed.  

Sammanfattning  

Naturreservat  är  den  vanligaste  formen  av  skyddad  natur  i  Sverige.  Många  naturreservat  bildas  med  
målet  att  bevara  skyddsvärda  arter.  Vissa  naturreservat  har  fler  besökare  än  andra,  detta  leder  till  
intressanta  frågor  om  varför.  Vad  motiverar  folk  att  besöka  ett  naturreservat?  Denna  undersökning  är  
gjord  i  två  naturreservat  som  innehåller  raviner  och  som  därmed  har  relativt  lika  estetiska  
upplevelsevärden.  I  undersökningen  har  besökare  räknats  för  att  se  hur  många  som  besökt  
naturreservaten  under  två  dagar.  Studien  består  också  av  en  enkätundersökning  där  enkäter  delats  ut  
till  besökarna  i  båda  naturreservaten.  Frågorna  i  enkäterna  handlade  om  vad  som  motiverar  besökarna  
att  ta  sig  till  naturreservaten,  om  hur  de  tog  sig  dit  samt  hur  besökarna  fick  kännedom  om  
naturreservaten.  Trots  att  besökarna  enligt  svaren  i  enkäterna  tycktes  vara  nöjda  med  sina  besök  samt  
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verkar  ha  samma  motiveringar  till  sina  besök,  hade  Skurugata  fler  besökare  än  Stuverydbäcken.  
Orsaken  till  detta  tros  bero  på  att  Skurugata  är  ett  mer  känt  naturreservat  än  Stuverydsbäcken.      

Ämnesord  
Besöksstatistik  i  naturreservat,  Friluftsliv,  Naturreservat,  Besöksmotiveringar,  landskapsvetenskap.  
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Förord    
Genom åren har jag vandrat runt i skog och mark både i och utanför naturreservat. Oftast har 

dessa promenader ägt rum i mina hemtrakter, men jag har även besökt mer spektakulära platser 

runtom i Sverige. Det jag uppskattar med att vandra i just naturreservat är att det ofta finns bra 

stigar och skyltar med kartor och information om området, vilket sällan finns i övrig natur. Vad 

jag uppmärksammat är att det i regel finns mycket information om vilka skyddsvärda arter det 

finns i ett naturreservat, men besökarna, inkluderat mig själv, inte tänker särskilt mycket på 

dem när man promenerar i området, även om undantag förstås förekommer och att det kan 

variera mellan olika naturreservat. De mer välbesökta naturreservaten jag besökt har haft 

ganska unika estetiska värden. Exempel på detta är Skurugata i Eksjö- som är en djup ravin. 

Taberg utanför Jönköping och Skuleberget utanför Örnsköldsvik, med sina fina utsikter, där det 

oftast varit mycket besökare åtminstone under sommarhalvåret. Emellertid slår det mig att jag 

ibland hittar guldkorn ute i naturen som jag känner mig ensam om att känna till fastän de rent 

estetiskt borde ha samma potential att bli kända som mer välbesökta platser. Ett exempel på 

detta är ravinen ”Skrôle hie” i Stuverydsbäckens naturreservat i Eksjö kommun som, liksom 

Skurugata är en ravin. När jag har besökt Skrôle hie har få andra besökare varit där medan det 

under mina besök i Skurugata varit betydligt mer folk. Varför har det varit så? Vad får två 

naturreservat som enligt min uppfattning är väldigt lika att ha så olik mängd besökare? Det är 

det detta arbeta ska försöka ta reda på. Arbetet är gjort med utgångspunkt från dessa två raviner 

i Jönköpings län: ravinen Skurugata som ligger i naturreservatet med samma namn, samt 

ravinen ”Skrôle hie”, som ligger i naturreservatet Stuverydsbäcken. Frågorna som avhandlas i 

detta arbete är: antal besökare i naturreservat, motivering till att besöka naturreservat och 

slutligen hur besökarna få reda på information om naturreservaten. 

  

Syfte  
Syftet med detta arbete är att ta reda på hur många besökare det kommer till två naturreservat 

som är relativt lika varandra när det avser estetiska upplevelsevärden, geologi och biologiska 

värden. Syftet är också att ta reda på vad som får besökarna att ta sig till just dessa två 

naturreservat samt att ta reda på hur de fick kännedom om dem.   

  

  



	  

7 

 

Frågeställningar    
•   Hur ser besöksstatistiken ut i de båda naturreservaten? 

•   Vad motiverar besökare att ta sig till dessa två naturreservat? 

•   Hur får besökarna information om dessa två naturreservat? 

Bakgrund    

Friluftsliv    
Enligt nationalencyklopedin betyder ordet friluftsliv ”verksamheter ute i det fria vanl. för 

längre tid och i vildare natur” (Nationalencyklopedin 2019). Emellertid kan åsikten om vilka 

aktiviteter som bör räknas som begreppet ”friluftsliv” skilja sig åt individuellt. Vid en 

enkätundersökning som gjordes av forskningsprogrammet ”Friluftsliv i förändring” från år 

2008 fick folk svara på vilka aktiviteter de själva ansåg var att beteckna som friluftsliv 

(Fredman et al 2008a).  De flesta respondenterna i studien var överens om att 

”fjällvandringar” och ”vandra i skog och mark” var friluftsaktiviteter. Att ”spela golf” och 

”att gå i en park i staden” var aktiviteter som färre respondenter ansåg var att beteckna som 

”friluftsliv” (Fredman et al 2008a).   

Bland befolkningen i Sverige är vissa friluftsaktiviteter mer vanliga än andra. Detta visar en 

annan undersökning av forskningsprogrammet ”friluftsliv i förändring” (Fredman et al 

2008b). I undersökningen tillfrågades slumpvis utvalda personer om vilka friluftsaktiviteter 

de ägnade sig åt mest.  De vanligaste svaren i undersökningen var att ta ”nöjes och 

motionspromenader”, ”Strövat i skog och mark” samt ”arbetat i trädgården”. Mindre vanliga 

friluftsaktiviteter som folk ägnade sig åt var enligt studien att ha ”kört/ åkt hundspann” samt 

”Seglat kite/drake, hanggliding, fallskärm, base-jump eller liknande”. 

För att främja friluftslivet fattade Sveriges regering år 2012 beslut om följande tio friluftsmål: 

(Naturvårdsverket 2020d).  

 

-   Tillgänglig natur för alla  

-   Skyddade områden som resurs för friluftslivet  

-   Starkt engagemang och samverkan  

-   Allemansrätten  

-   Tillgång till natur för friluftsliv  
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-   Attraktiv tätortsnära natur  

-   Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling  

-   Ett rikt friluftsliv i skolan  

-   Friluftsliv för god folkhälsa  

-   God kunskap om friluftslivet  

 

Fyra av dessa friluftsmål kan kopplas till denna undersökning, nämligen följande: 

Friluftsmålet skyddade områden som resurs för friluftslivet 

Målet är att göra det mer attraktivt att besöka skyddad natur genom att göra det fysiskt enklare 

att ta sig till skyddade områden och att ta sig fram i dem. Målet är också att man ska sprida 

information om skyddade områden via till exempel internet, men också via skyltar och andra 

fysiska källor. En viktig del i målet är att man inkluderar förutsättningen för friluftsliv vid 

bildandet av nya skyddade områden, samt i dess skötselplaner (Naturvårdsverket 2020g). 

Tillgång till natur för friluftsliv 

Målet är framtaget för att säkerställa möjligheter till friluftsliv. Man arbetar då med 

samhällsplanering och försöker planera så att naturen används hållbart och minimera hinder 

för friluftsliv som eventuella andra intressen i samhället kan medföra (Naturvårdsverket 

2020e). 

Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

Man vill via detta mål uppnå att mer turism ska möjliggöras på landsbygden. Anledningen är 

att man vill öka tillväxten och arbetstillfällen. Målet riktar både in sig på turister ifrån Sverige 

och i utlandet. Här är också tillgängligheten viktig med hjälp av bra kommunikationer till 

viktiga turistmål (Naturvårdsverket 2020f). 

God kunskap om friluftslivet 

Detta mål handlar till stor del om att man ska få fram kunskap om friluftslivet. Då syftas det 

på att myndigheter ska ha denna kunskap som kan användas för att förbättra friluftslivet i 

Sverige, Till exempel genom att föra statistik inom ämnet (Naturvårdsverket 2020h). 

Besökare  i  naturen  
Besökare i naturen anses vara viktigt eftersom det bidrar till att öka kunskapen om naturen 

och miljön. För att få fler besökare att ta sig ut i naturen satsar naturvårdsverket på att sprida 
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information om lämpliga besöksmål. Ett exempel på en metod för detta är att man byggt upp 

så kallade naturrum, i anslutning till vissa skyddade områden. Naturrum är oftast en byggnad 

i anslutning till den skyddade naturen där man via utställningar och information förmedlar 

landskapet och naturen i området, som besökarna sedan ska besöka (Naturvårdsverket  2016b).   

Naturvårdsverket har också arbetat med att ta fram riksintressen för friluftsliv. De är till för att 

skydda områden som anses vara värdefulla för friluftsverksamhet. Tanken med dessa 

riksintressen är att kommunerna ska ta hänsyn till friluftslivet i sitt planeringsarbete 

(Naturvårdsverket 2016 c). 

Allemansrätten  
Allemansrätten är en avgörande förutsättning för Sveriges friluftsliv (Beery 2013). 

Allemansrätten innebär att vem som helst har rätten att vistas i skog och mark utan tillstånd 

från markägare. Man har också rätten att plocka svamp och bär på annans mark, men man får 

inte göra skada i naturen (Warell et al 2017). I de områden som klassas som skyddad natur, kan 

regler förekomma som begränsar allemansrätten. Restriktionerna kan till exempel handla om 

att man inte tillåts att plocka bär och svamp i ett skyddat område (Länsstyrelsen i Jönköpings 

län 2016c).  

Allemansrätten finns endast i ett fåtal länder, och där den saknas är allmänheten hänvisad till 

markägarens bestämmelser ifall man får befinna sig på dennes mark eller ej (Warell et al 2017).  

 

Skyddad  natur  
I Sverige finns många typer av skyddad natur, varav naturreservat är den vanligaste i både antal 

och areal. Skyddad natur började anläggas i Sverige i början av 1900 talet och då många gånger 

som nationalparker (Bernes 2011). 

Naturreservat  
I Sverige fanns det år 2020 mer än 5000 naturreservat (Naturvårdsverket 2020a). Ett 

naturreservat är ett område som skyddas från exploatering för att bevara habitat åt skyddsvärda 

arter (Naturvårdsverket 2020a). Det kan av ordet ”naturreservat” låta som att syftet med dessa 

är att reservera naturen från mänsklig påverkan. Emellertid innebär skyddsformen inte 

nödvändigtvis att så är fallet. Snarare kan en särskild mänsklig aktivitet vara skälet till att 

skyddsvärda arter förekommer i området, och således bör denna inverkan från människan 
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fortsätta i många naturreservat (Bernes 2011). Ett sådant exempel är naturreservatet Mästocka 

ljunghed i Halland där ljungheden bränns regelbundet för att bevara den naturtyp som fanns på 

tiden då ljunghedar var vanligare än idag (Forshed & Stenström 2004). Vilka åtgärder som ska 

vidtas i ett naturreservat står skrivet i skötselplaner som samtliga naturreservat har. Där framgår 

det vilka naturvärden som ska bevaras och hur, men också annat som skall skötas i 

naturreservaten, till exempel vägar och stigar för att underlätta för besökare att ta sig fram i 

dem (Naturvårdsverket 2015). Ett av syftena med att bilda naturreservat är också att främja 

friluftslivet. Detta genom att inkludera tillgänglighet till dem i beslutsunderlaget för bildandet 

av naturreservat, men också att sprida information om densamma. (Naturvårdsverket 

2015)Många av de större naturreservaten i Sverige finns i fjällkedjan Skanderna, medan mindre 

naturreservat är utspridda över hela landet (Bernes 2011). Naturreservat kan ägas av vem som 

helst, men det är kommunen som det aktuella området ligger i, eller länsstyrelsen i dess län som 

beslutar om bildandet av dem (Bernes 2011). 

Nationalpark  
Nationalparker är en annan typ av skyddad natur och är det juridiskt starkaste i Sverige 

(Naturvårdsverket 2019 b) När nationalparker började anläggas i Sverige i början av 1900 talet 

var motiveringen att man skulle skydda området från mänsklig påverkan helt och hållet (Bernes 

2011). Idag förekommer det mänsklig skötsel i vissa nationalparker men målet med dem är 

oftast att behålla dem i naturligt tillstånd utan inverkan från människan (Naturvårdsverket 2019 

b). Nationalparker ägs alltid av staten och de bildas efter beslut av riksdagen. På det juridiska 

planet är det därför mer komplicerat att både bilda och avveckla en nationalpark än till exempel 

ett naturreservat (Grundsten 1991).  

  

  

Natura  2000  
Natura 2000 är ett annat naturskydd vars bildande sker på EU nivå. Det är EU s gemensamma 

art, habit och fågeldirektiv som ligger till grund för vilka områden som ska omfattas av 

skyddstypen natura 2000 (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2017). Det är inte ovanligt att de 

områden som klassas som natura 2000 också är skyddade som nationalparker eller 

naturreservat, och ett sådant område har således två skyddsformer (Bernes 2011). 
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Övrig  skyddad  natur  

Det finns också fler naturskyddstyper, till exempel biotopskyddsområden som är ett naturskydd 

som omfattar ett visst element i landskapet, snarare än ett helt område som till exempel ett 

naturreservat gör (Naturvårdsverket 2020i).    

Naturreservaten  i  aktuell  studie.  
De naturreservat som studien omfattar är Skurugata och Stuverydsbäcken, som båda ligger i 

Eksjö kommun i Jönköpings län. Naturreservaten ligger i den region som kallas för småländska 

höglandet. Berggrunden i området består till största delen av granit och jordarten är i regel 

morän (Behrens 1995). skogarna i området är oftast barrskog blandat med lövträd (Karlsson & 

Olsson 1995) 

Skurugata  naturreservat    
Naturreservatet Skurugata är beläget cirka 8 kilometer 

från Eksjö centralort norr om Försjön. Naturreservatet 

omfattar 134 hektar mark och bildades 1967 

(Länsstyrelsen i Jönköpings län 2020a). Inom 

naturreservatet finns ravinen Skurugata som är en ca 800 

meter lång ravin med varierande djup (se figur 1). 

Ravinens maximala djup är cirka 35 meter och längst 

ner i den är det ofta är svalare och fuktigare än i 

omgivande terräng (Länsstyrelsen i Jönköpings län 

2020a). 

Berggrunden i naturreservatet består av vulkaniska 

bergarter framförallt granit och porfyr som bildades för 

omkring 1880-1740 miljoner år sedan (SGU 2016). Jordarten består av sandig morän och 

isälvssediment, och på sina håll sticker bergen upp i dagen (SGU 2016). 

Syftet för naturreservatet Skurugata är bland annat att bevara barrblandskog, inkluderat insekter 

och växtarter som trivs i den. Man vill också öka andelen död ved i reservatet för att gynna den 

biologiska mångfalden (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2005). Området innehåller även 

sumpmark, mindre sjöar samt grövre äldre träd av både barr och löv (Länsstyrelsen i Jönköpings 

län 2005). 

Figur   1.   Ravinen   Skurugata   i   juli   2010,  
Foto:  Morgan  Jönsson.    
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Inom Skurugata naturreservat finns det tre fornlämningar, varav en är en torpruin. Detta visar 

att det historiskt sett förekommit mänsklig aktivitet i reservatet. De övriga två fornlämningar 

som finns är immateriella fornlämningar varav den ena är en minnessten på Skuruhatt med 

texter av Albert Engström på, den andra är en sägen om Skurukälla. I området närmast utanför 

naturreservatet finns fler torpruiner (Riksantikvarieämbetet 2017). Hela området som 

naturreservatet omfattar är parallelt skyddat som ett natura 2000 område (Länsstyrelsen i 

Jönköpings län 2016a) 

För besökare finns information om skurugata bland annat på Länsstyrelsen i Jönköpings läns 

hemsida och visit Eksjö. På Länsstyrelsens webbsida om Skurugata beskrivs hur man tar sig 

dit, vilka faciliteter där finns, om växt och djurlivet i naturreservatet samt nämns bergstoppen 

”Skuruhatt” med dess utsikt, som också ligger i naturreservatet. (Länsstyrelsen i Jönköpings 

län 2020a) 

Visit eksjö har liksom länsstyrelsen beskrivningar om vilka faciliteter det finns, hur man tar sig 

dit och om växt och djurlivet. Man har här en något mer dramatisk beskrivning om 

naturreservatet, där man bland annat benämner passagen genom ravinen som en klättring, samt 

poängterar att oömma kläder behövs (Visit eksjö 2020). 
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Stuverydsbäcken  naturreservat  
Naturreservatet 

Stuverydsbäcken ligger cirka 

3 kilometer från samhället 

Bruzaholm i Eksjö kommun. 

Naturreservatet bildades år 

2009 och består av 114 hektar 

mark. 

I naturreservatet finns en 

ravin vid namn Skrôle hie 

(figur 2) som är cirka 800 

meter lång med varierande 

djup. Genom ravinen rinner 

vattendraget Stuverydsbäcken (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2020b). 

Berggrunden i  naturreservatet består till största delen granit och porfyr som bildades för 

omkring 1880-1740 miljoner år sedan (SGU 2016).  Jordarten i  består av sandig morän, på 

sina håll saknas jordmån och berget sticker upp i dagen.  I ravinens botten är marken bitvis 

täckt av stenblock. (SGU 2016).    

Naturreservatet bildades för att bland annat bevara det fuktiga habitat, som ravinen och 

bäcken ger upphov till, åt inte minst lavar och mossor som trivs där (Länsstyrelsen i 

Jönköpings län 2009). Skogstypen i området består av tallskog, blandlövskog och 

gransumpskog (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2009). Området är till stor del opåverkat av 

människan (Pettersson 2005), och inga fornlämningar har hittats  innanför naturreservatets 

gränser (Riksantikvarieämbetet 2016). Delar av Stuverydsbäckens naturreservat är också 

skyddad som ett natura 2000 område (Länsstyrelsen i Jönköpings Län 2016b) 

För besökare beskrivs naturreservatets växt och djurliv samt själva ravinen ”skröle hie” på 

länsstyrelsens webbsida om Stuverydsbäcken. Man har här poängterat för besökare att ravinen 

är ganska svåråtkomlig och något farlig att besöka.  

Visit eksjö har också de varnat besökare för svåråtkomlig terräng i ravinen, men beskriver 

också de fördelar som de anser att upplevelsevärdet kan ge besökarna (Visit eksjö 2019) 

Figur  2:  Ravinen  Skrôle  hie  i  Stuverydsbäckens  naturreservat  år  
2011.  Foto  Morgan  Jönsson.  
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Figur  3.  De  två  naturreservaten  som  undersöktes  markerat  i  rött.  Skurugata  till  vänster  i  kartan  och  
Stuverydsbäcken  till  höger.  Kartan  täcker  området  strax  öster  om  Eksjö.  ©Lantmäteriet  2012/892  

Metod    

Räkning  av  besökare  
För att få fram statistik på hur många som besökte ravinerna i naturreservaten räknade jag dem 

under 4 timmar per dag. Arbetsgången var att jag räknade besökare som passerade mig vid en 

strategisk plats i respektive ravin (se figur 4 & 5). I ravinerna går besökarna i regel endast åt 

två håll eftersom det är svårt att ta sig upp och ner för bergsväggarna i dem. Detta gör det 

enklare att räkna passerande besökarna än ifall området skulle varit flackt, eftersom besökarna 

då kunnat ströva runt i området mer oregelbundet. I Skurugata fanns en genväg upp ur ravinen 

för de besökare som önskar en kortare vandring. Undersökningsplatsen i Skurugata var belägen 

i anslutning till denna genväg för att jag skulle kunna räkna även de besökare som använt den.  

Metoden för räkning av besökare gav såklart inte ett exakt svar på hur många besökare som 

befann sig i naturreservaten som helhet, men kan ge en fingervisning om hur besöksfrekvensen 

såg ut. För att få fram bästa möjliga besöksstatistik borde besökarna ha räknats hela dagen. 

Detta var emellertid inte möjligt då det enbart var jag som genomförde undersökningen. Därför 

räknades besökarna varannan timme enligt ett planerat schema (se tabell 1) 
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Tabell  1.  Tabellen  visar  schemat  över  vilken  tid  som  besöksräkningen  och  enkätutdelningen  ägde  rum  i  respektive  
naturreservat  

   

  

Enkätundersökning  
För att ta reda på vad som motiverar besökarna att ta sig till naturreservaten, samt   att få 

information om övriga omständigheter kring besöket, så gjordes en enkätundersökning. 

Eftersom besöksfrekvensen var låg i Stuverydsbäcken så delade jag ut enkäter där under hela 

undersökningsdagarna. I Skurugata var besöksfrekvensen så hög att det hade blivit svårt att 

räkna besökare och samtidigt dela ut enkäter till densamma. Jag skiftade därför mellan de båda 

uppgifterna enligt schemat ovan (tabell 1). Frågorna i enkäterna var likadana i båda 

naturreservaten och fanns skrivna på svenska, tyska och engelska. Arbetsgången vid 

enkätundersökningen var att jag gav en kort introduktion till en besökare (ofta inkluderat dess 

sällskap) om vad enkäten och undersökningen handlade om, för att sedan fråga ifall 

personen/sällskapet ville medverka i den. När de aktuella besökarna var klara med att fylla i 

enkäten tillfrågades nästa person eller sällskap som befann sig närmast mig om samma sak. Det 

   Stuverydsbäcken    

6/7  2016  

Skurugata    

5/7  2016  

Stuverydsbäcken    

7/7  2016  

Skurugata    

13/7  2016  

9:00-10:00   Besöksräkning   +  

Enkätutdelning  

Besöksräkning   Enkätutdelning   Enkätutdelning  

10:00-11:00   Enkätutdelning   Enkätutdelning   Besöksräkning   +  

Enkätutdelning  

Besöksräkning  

11:30-12:30   Besöksräkning   +  

Enkätutdelning  

Besöksräkning   Enkätutdelning   Enkätutdelning  

12:30-13:30   Enkätutdelning   Enkätutdelning   Besöksräkning   +  

Enkätutdelning  

Besöksräkning  

14:00-15:00   Besöksräkning   +  

Enkätutdelning  

Besöksräkning   Enkätutdelning   Enkätutdelning  

15:00-16:00   Enkätutdelning   Enkätutdelning   Besöksräkning   +  

Enkätutdelning  

Besöksräkning  
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fanns således inget särskilt system för vilka besökare som skulle tillfrågas eller ej. Dock var det 

slumpen som avgjorde vem som passerade vid undersökningsplatsen och vilken tidpunkt de 

befann sig där. Platsen där enkätutdelningen ägde rum i naturreservaten syns i figur 4 och 5. 

För fullständigt resultat av enkätundersökningen se bilaga 1.nedan (tabell 1). 

  

  

Resultat  

Besöksstatistik  
I  Skurugata  räknades  det  160  besökare  och  i  Stuverydsbäcken  13.  Besöksstatistiken  

kan   ses   i   figur   6   nedan   där  man   också   kan   se   vilken   tid   besökarna   räknades   in   i  

statistiken.  I  Skurugata  kan  man  se  en  viss  trend  över  vilken  tid  det  var  vanligast  att  

besökarna  kom  till  naturreservatet.  De  flesta  besökare  kom  dit  mellan  klockan  11-14.  

Figur  5.  Översikt  över  naturreservatet  
Stuverydsbäcken.  Här  syns  stigen  som  besökare  
använder  för  att  ta  sig  igenom  ravinen.  
Parkeringsplatsen  syns  i  mitten  av  naturreservatet.  
den  gröna  flaggan  visar  var  besöksräkningen  och  
enkätutdelningen  ägde  rum.  Kartan  är  skapad  med  
hjälp  av  lantmäteriets  terrängkarta  och  höjddata.  ©  
Lantmäteriet  2012/892  

Figur  4.  översikt  naturreservatet  Skurugata.  Här  syns  
stigen   som   besökarna   tar   sig   till,   från   och   igenom  
ravinen.   Parkeringen   syns   i   nordvästra   delen   av  
naturreservatet.   Den   gröns   flaggan   markerar   var  
räkningen   av   besökare   samt   var   enkätutdelningen  
ägde  rum.  Kartan  består  av  terrängkartan  och  höjddata  
från  lantmäteriet.  ©  Lantmäteriet  2012/892  
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Därefter  minskade  antalet  ju  senare  på  dagen  det  blev.  I  Stuverydsbäcken  kom  så  få  

besökare,  att  någon  sådan  trend  inte  går  att  uttyda  (figur6).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Könsfördelning  
Könsfördelningen bland besökarna var mycket jämn i Skurugata. I Stuverydsbäcken har 50 % 

av besökarna svarat att de var män, 38 % kvinnor och 12 % har inte svarat på frågan 

överhuvudtaget. Besökarna kunde också välja könskategorin ”annat” på frågan, vilket ingen 

besökare gjorde i något av naturreservaten (se Figur 7 och 8).  

  

  

  

  

Figur  7.  I  Skurugata  var  könsfördelningen  relativt  jämn.  (N=76)   Figur  8.  I  Stuverydsbäcken  var  det  fler  som  uppgav  att  de  var  
män  än  kvinnor.  Emellertid  har  en  del  besökare   inte  uppgett  
något  kön,  här  markerat  i  rött.  (N=24)  

Figur  6.  I  Skurugata  kom  det  betydligt  fler  besökare  än  i  Stuverydsbäcken.  (N=173)  
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Tidigare  besök  
Majoriteten av besökarna hade inte varit i något av naturreservaten förut. I Skurugata svarade 

drygt 30 % av besökarna att de varit där tidigare, vilket är en något högre andel än i 

Stuverydsbäcken där drygt 10 % svarat samma sak (figur 9). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Åldersfördelning  
I Skurugata var den största ålderskategorin 35-44 år, och i Stuverydsbäcken 35-54 år. En 

relativt stor andel av besökarna var över 65 år i båda naturreservaten. Gemensamt för båda 

naturreservaten är också att andelen besökare mellan 18-34 år var lägre än för äldre 

ålderskategorier. I Stuverydsbäcken svarade inga besökare att de var mellan 55-64 år (figur 

10).  

  Figur  9.  Skurugata  hade  fler  återvändande  besökare  även  om  många  här  också  kom  för  
första   gången.   I   Stuveryd   är   skillnaderna   större   då   få   var   återkommande   besökare   där.  
(N=96)  
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Figur  10.  Andelen  besökare  i  respektive  ålderskategori.  (N=100)  

  

Besökarnas  hemkommun  och  hemland  
Besökarna fick svara på frågan om vilken kommun och vilket land de bodde i. Meningen med 

frågan var att besökarnas skulle ange vilken kommun och land de var folkbokförda i. Eventuellt 

har vissa besökare missuppfattat frågan och istället skrivit var de bodde vid tillfället för 

undersökningen, även om detta boende enbart varit till exempel camping eller hotell, och 

således kan felaktigheter i svaren förekommit. I Stuverydsbäcken svarade en majoritet av 

besökarna att de var bosatta i Sverige. I Skurugata svarade ungefär lika många besökare att de 

bodde i Sverige som i utlandet, dock har bortfallet av svar blivit stort i Skurugata (figur 11). 

  

Figur  11.  Antalet  besökare  som  var  bosatt  i  respektive  region  och  land  

 

Skurugata Stuverydsbäcken
Jönköpings	  län 14 6
Övriga	  Sverige 14 9
Utlandet 24 7
Varav	  i
Tyskland 14 3
Belgien 4 2
Nederländerna 0 2
Danmark 4 0
Norge 2 0
Ej	  Svarat 24 2



	  

20 

 

Färdväg  till  naturreservaten  
I båda naturreservaten var det vanligast att besökarna hade rest mellan 1 – 5 mil för att ta sig 

till dem. I Stuverydsbäcken svarade en större andel av besökarna att de färdats kortare sträcka 

än 5 kilometer än vad besökarna i Skurugata hade gjort. I Skurugata hade ca 20 % rest mer än 

50 km, alltså längre än vad någon besökare i Stuverydsbäcken uppgett (figur 12).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fortskaffningsmedel  
Nästan samtliga besökare i de båda naturreservaten svarade att de tagit sig dit med bil (se figur 

13).  

Figur  12.  Många  i  de  bägge  naturreservaten  hade  åkt  runt  1-5  mil  för  att  ta  sig  till  sitt  mål.  
Skurugata  tycks  dock  locka    fler  på  längre  avstånd  än  Stuverydsbäcken.  (N=100)  

Figur  13.  Bil  var  det  vanligaste  fortskaffningsmedlet  som  besökarna  använde  sig  av  för  att  
ta  sig  till  naturreservaten.  (N=100)  
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Besökarnas  sällskap/ensamma  besökare    
Besökarna fick frågan ifall de reste ensamma till naturreservaten eller tillsammans med andra, 

och i så fall vilken typ av sällskap. De flesta besökare reste med sällskap i båda 

naturreservaten, och det vanligaste var att de reste ihop med familjen. Drygt 10 % av 

besökarna i båda naturreservaten hade rest dit med vänner. En något större andel av 

besökarna i Stuverydsbäcken än i Skurugata har svarat andra/annat på denna fråga (figur14).   

  

Informationskällor  
Besökarna fick frågan om genom vilken informationsskälla de fått kännedom om 

naturreservaten. De vanligaste källorna som besökarna hade fått information om Skurugata 

ifrån (se figur 15) var i tur och ordning: Släkt och vänner, Informationsfolder från 

kommunen/turistbyrån, böcker och tidningar, internet, annat, skyltar och sociala medier. Inga 

besökare i Skurugata hade fått informationen från massmedia eller resebolag. 

I Stuverydsbäcken svarade besökarna (se figur 15) att de fått information om naturreservatet 

ifrån informationsfolder från kommun/turistbyrå, annat, släkt och vänner, internet. Inga 

besökare hade fått information om Stuverydsbäcken från massmedia, resebolag, böcker och 

tidningar, skyltar eller sociala medier. (figur 15).  

Figur  14.  Grafen  visar  vilket  sällskap  besökarna  hade  med  sig  i  naturreservaten,  eller  o  
m  de  besökte  dem  ensamma.  (N=100)  



	  

22 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Besöksmotiv  
Besökarna fick frågan om vilken typ av upplevelse eller aktivitet som de ansåg var viktig att 

uppleva i naturreservaten. Frågorna ställdes i skalform där 1 innebar att aktiviteten/upplevelsen 

inte alls var viktig, och 5 att den var mycket viktig. Besökarna svarade mycket lika i båda 

naturreservaten, och de flesta ansåg att det var viktigt att umgås med familj och vänner, uppleva 

äventyr och utmaningar samt uppleva naturen under sina besök i naturreservaten. Generellt sett 

ansåg besökarna att det var mindre viktigt att uppleva ensamhet och att möta nytt folk under 

sina besök i naturreservaten.  Snittvärdet av de poäng besökarna kryssat för bland 

upplevelsevärdena finns att se i figur 16.   

Figur  15.  Typ  av  källor  som  gett  besökarna  kännedom  om  naturreservaten.  (N=100)  
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Naturvärden  
De som på föregående fråga (se figur 16) svarade att det var ganska eller mycket viktigt att 

uppleva naturen under sina besök i naturreservaten, fick också fylla i vilka naturupplevelser 

de ansåg var viktiga. Den naturupplevelse som flest besökare ansåg var viktig var ”orörd 

natur”. Många besökare har också svarat att det var viktigt att uppleva skogskänsla, dramatisk 

natur samt att bara vara ute i naturen oavsett plats. De naturupplevelserna som ganska få 

besökare tyckte var viktiga att uppleva var artrikedom och pedagogik (figur17).  

 

Figur   16.   Grafen   visar   hur   viktiga   dessa   aktiviteter   och   upplevelser   var   för  
besökarna  under  deras  vistelse.  Skalan  är  1   -  5  där  1  =   inte  viktigt  alls  och  5=  
mycket  viktigt.  Siffrorna  är  medelvärdet  av  svaren  i  bägge  naturreservaten.  (N=99)  
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Rekommendera  besök  till  andra?  
Besökarna fick frågan ifall de kunde tänka sig att rekommendera ett besök till samma 

naturreservat som de befann sig i till sina bekanta. I Stuverydsbäcken svarade ca 75 % ja på 

frågan, ca 3 % svarade vet ej och drygt 10 % svarade inte på frågan i överhuvudtaget. I 

Skurugata svarade ca 97 % ja på frågan och ca 3 % svarade inte alls på frågan. Emellertid 

svarade ingen besökare nej på frågan i något av naturreservaten.  

 

Figur  18.  Majoriteten  av  besökarna  i  båda  naturreservaten  kunde  tänka  sig  att  rekommendera  ett  besök  till  samma  
plats  åt  sina  bekanta  

  

Figur  17.  Här  visas  hur  stor  andel  av  besökarna  i  respektive  naturreservat,  som  ansåg  
att  respektive  naturvärde  hade  betydelse  under  sina  besök.    
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Medvetande  om  naturreservaten  
I Skurugata fick besökarna svara på frågan ifall de visste att det fanns ett naturreservat som 

heter Stuverydsbäcken. 18 % svarade ja, 72 % nej och 10 % svarade inte alls  

I Stuverydsbäcken fick besökarna svara på frågan ifall de visste att det fanns ett naturreservat 

som heter Skurugata. 70 % svarade ja. 4 % nej och 26 % svarade inte alls. 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

Skillnader  mellan  de  svenska,  engelska  och  tyska  svaren  
Resultatet visar att det fanns vissa skillnader på svaren mellan de som svarade på tyska och 

engelska, respektive de som svarade på svenska. Nedan beskrivs de största skillnaderna. 

Ingen av de besökare som svarade på engelska/tyska hade varit i Skurugata tidigare, medan 

ungefär hälften av de som svarade på svenska hade det. I Stuverydsbäcken hade ca 18 % av de 

besökare som svarade på svenska varit där tidigare, vilket ingen som svarade på tyska eller 

engelska hade varit.  

Ingen av de som svarat på tyska eller engelska hade åkt längre än 5 mil för att ta till något av 

naturreservaten, vilket förekommit bland besökare som svarat på de svenskspråkiga enkäterna 

(se bilaga). 

Åldersfördelningen av besökarna var också mer jämn bland de besökare som svarat på de tysk 

och engelskspråkiga enkäterna än de som svarade på de svenska (se bilaga). 

  

Figur  19.Figuren  visar  hur  många  av  besökarna  i  Skurugata  respektive  Stuverydsbäcken  
som  också  kände  till  det  naturreservatet  de  inte  befann  sig  i  för  tillfället,  men  som  ingår  i  
studien.  (N=100)  
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Diskussion  

Hur  ser  besöksstatistiken  ut  i  de  bägge  naturreservaten?  
Besöksstatistiken visar att det var betydligt fler besökare i Skurugata än i Stuverydsbäcken. I 

Skurugata räknades 160 besökare, medan det i Stuverydsbäcken räknades 13 stycken under lika 

lång tid. 

För att få svar på varför besöksstatistiken blev så olik i respektive reservat, så är det intressant 

att analysera svaren på enkäterna. På många av frågorna har besökarna svarat mycket lika i 

båda naturreservaten. Dock finns det några frågor där besökarna svarat olika beroende på vilket 

naturreservat de befann sig i. Här nedan diskuteras några av dem. 

En fråga där besökarna i de olika naturreservaten inte svarat likadant var på frågan ifall de 

tidigare besökt reservatet. Av besökarna i Stuverydsbäcken svarade drygt 10 procent att de hade 

varit i naturreservatet tidigare, medan motsvarande siffra för Skurugata blev 35 procent. Detta 

skulle kunna tolkas som att besökare som tidigare varit i Stuverydsbäcken i lägre omfattning 

har ansett att naturreservatet var sevärt nog att återbesöka än vad motsvarande besökare i 

Skurugata har gjort. 

En stor skillnad i svaren mellan respektive naturreservat uppkom på frågan om besökarna kände 

till båda naturreservaten. Av besökarna i Skurugata svarade ca 5 procent att de också kände till 

naturreservatet Stuverydsbäcken.  I Stuverydsbäcken hade en betydligt högre andel av 

 Figur  20.  Antalet  besökare  i  respektive  naturreservat  som  svarade  på  enkäter  skrivna  på  
svenska,  tyska  respektive  engelska.  (N=100)  
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besökarna, ca 70 %, svarat att de också kände till Skurugata. Detta tyder på att Skurugata är ett 

mer känt naturreservat än Stuverydsbäcken 

Bortsett från svaren i enkäterna så finns det eventuellt andra teorier om varför besöksstatistiken 

var så ojämn.  

En teori är att besökare anser att upplevelsevärdet i Skurugata är högre än i Stuverydsbäcken. 

Ravinen Skurugata respektive ravinen Skrôle hie i Stuverydsbäcken är ungefär lika långa, men 

ravinen i Skurugata är djupare under ett längre avsnitt än vad Skrôle hie är. Potentiella besökare 

skulle därför kunna tänkas tycka att ravinen i Skurugata är mer dramatisk och innehåller ett 

högre upplevelsevärde än Skrôle hie i Stuverydsbäcken, och väljer därför att åka till dit i första 

hand. För att besökarna på förhand skulle vara medvetna om en sådan skillnad i upplevelsevärde 

krävs förhandsinformation. Detta kan besökarna fått från tidigare besökare som varit i båda 

naturreservaten, läst om, eller sett bilder ifrån dem. Bland enkätsvaren ifrån  Stuverydsbäcken 

är det dock svårt att hitta någonting som tyder på att besökarna ska ha varit missnöjda med sina 

besök i naturreservatet. Till exempel svarade majoriteten av besökarna att de skulle kunna 

rekommendera sina bekanta att åka dit. Besökarna hade också möjligheten att i enkäten skriva 

fritt om sina tankar och synpunkter om naturreservaten, vilket endast resulterat i svar som kan 

tolkas som positiva om Stuverydsbäcken (se bilaga).  

Med kan med bakgrund av detta anta att antalet besökare i Skurugata var högre på grund av att 

naturreservatet är mer känt bland allmänheten än vad Stuverydsbäcken är. Snarare än att 

besökarna skulle varit missnöjda med något av naturreservaten.  

Summering  av  besökarnas  motiv  till  att  besöka  i  naturreservaten  
De vanligaste motiven till att ta sig till naturreservaten var enligt besökarna att (se figur 16):  

-   umgås med familjen 

-   uppleva orörd natur 

-   koppla av och uppleva dramatisk natur  

Mindre viktiga motiveringar och upplevelser under besöken var enligt enkätsvaren (se figur 

16): 

-   möta nytt folk och  

-   Uppleva ensamhet 

Många besökare ansåg att följande naturvärden var viktiga att uppleva (se figur 17): 
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-   Uppleva orörd natur 

-   Uppleva dramatisk natur 

-   Uppleva skogskänsla 

-   Att bara vara ute i naturen oavsett plats 

Få besökare ansåg att följande naturvärden var viktiga att uppleva (se figur 17): 

-   Artrikedom 

-   Pedagogik 

Besökarna i respektive naturreservat har inte svarat nämnvärt olika på dessa frågor och därför 

har svaren ovan inte redovisats per naturreservat.  

Hur  får  besökarna  reda  på  information  om  naturreservaten?  
I Stuverydsbäcken svarade den största andelen av besökarna att de fått informationen om 

naturreservatet ifrån informationsfolder från kommun eller turistbyrå och alternativet annat. I 

Skurugata hade den största andelen av besökarna fått information om naturreservatet ifrån Släkt 

och vänner, men många också från informationsfolder från kommun eller turistbyrå. 

Resultatet av svaren på enkäterna visar också att ingen besökare i Stuverydsbäcken hade fått 

information om naturreservatet ifrån böcker och tidningar, vilket ca 20 procent av besökarna i 

Skurugata hade fått.  

Förklaringen till att en större andel besökare i Skurugata än i Stuverydsbäcken hade fått 

information om naturreservatet ifrån släkt och vänner samt böcker och tidningar kan bero på 

att Skurugata har varit ett naturreservat under längre tid än vad Stuverydsbäcken har varit, och 

har således haft längre tid på sig att etablera sig som ett känt naturreservat. Skurugata blev ett 

naturreservat år 1967 (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2020a), och Stuverydsbäcken blev 

naturreservat först år 2009 (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2020b). Emellertid har båda 

platserna haft potential att bli omskrivna och kända oavsett om de är naturreservat eller inte då 

ravinerna i sig har funnits långt innan de klassificerades som skyddade områden. Dock kan man 

anta att det blivit enklare för allmänheten att hitta information om ravinerna via myndigheter 

när ravinerna blev klassade som naturreservat samt att tillgängligheten till platserna eventuellt 

förbättrats då.    
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Övrig  diskussion    
  

Svaren ovan behandlar frågeställningarna i aktuell studie. Det finns dock anmärkningsvärda 

detaljer bland enkätsvaren som inte ger svar på ovanstående frågor, men som kan vara värda 

att diskutera. Här följer några av dem: 

Varför  tog  nästan  alla  bilen  till  Naturreservaten?  

Det finns bilvägar och parkeringar till båda naturreservaten vilket gör att det är enkelt att resa 

dit med bil. Detta kan förklara varför nästan alla besökare tog bilen till naturreservatet.  

Ingen av besökarna svarade att de åkt buss till naturreservaten. I naturreservatet Skurugata kan 

detta förklaras med att närmsta busshållplats ligger ganska långt ifrån naturreservatet, närmare 

bestämt ca 7 kilometer (Länstrafiken i Jönköpings län (2019). 

Ravinen i Stuverydsbäcken ligger bara ca 2 kilometer ifrån närmsta busshållplats (Länstrafiken 

i Jönköpings län 2019). Att ingen besökare trots det kortare avståndet, jämfört med Skurugata, 

tagit bussen dit skulle kunna bero på begränsad information om hur man tar sig dit med buss. 

Till exempel så har Eksjös turistbyrås webbsida endast en beskrivning på hur man tar sig dit 

med bil (Visit Eksjö 2019). På länsstyrelsens webbsida om Stuverydsbäcken finns en karta som 

visar hur man kan ta sig dit. På den kartan finns dock inte busshållsplatser utmärkta 

(Länsstyrelsen i Jönköpings län 2020b). 

Ingen besökare svarade heller att de hade tagit tåget på vägen till något av naturreservaten. 

Troligen beror detta på att närmaste tågstation ligger i Eksjö och därifrån är det ca 12 

kilometer till Skurugata respektive 23 kilometer till Stuverydsbäcken (jarnvag.net 2017). 

  
Varför  var  det  skillnader  i  reslängden  hos  besökarna  i  naturreservaten?  
Drygt 20 procent av besökarna i Skurugata svarade att de rest över 5 mil för att ta sig dit, vilket 

ingen besökare i Stuverydsbäcken har uppgett. Orsaken kan vara att Skurugata är ett mer känt 

och omtalat naturreservat än vad Stuverydsbäcken är och att det därför skulle ha lockat till sig 

fler besökare som bor längre ifrån naturreservatet. Möjligen kan det vara slumpen som avgjorde 

denna skillnad i resultaten, detta eftersom antalet besökare i Stuverydsbäcken var relativt få. 

Varför  besökte  ingen  mellan  55-64  år  Stuverydsbäcken?  

Representationen av olika ålderskategorier skiljde sig inte nämnvärt åt mellan besökarna i båda 

naturreservaten. Undantaget är att ålderskategorin 55-64 år uteblev helt i Stuverydsbäcken, till 
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skillnad från i Skurugata där ca 18 procent av besökarna var i samma ålderskategori. En hypotes 

skulle kunna vara att äldre besökare ansett att ravinen Skurugata var lättare att vandra i, än 

Skrôle hie i Stuverydsbäcken. Denna hypotes motbevisas dock av att det inte var någon större 

skillnad mellan andelen besökare i naturreservaten som tillhörde ålderskategorin 65 år och över. 

Troligtvis är det endast slumpen som gjort att ingen mellan 55-64 år svarat på enkäten i 

Stuverydsbäcken, också i detta fall orsakat av det relativt låga antalet besökare där.  

Jämförelser  med  liknande  undersökningar  
Enkätundersökning  i  Stockholms  län  2002.    

I Stockholms län genomfördes en enkätundersökning år 2002 i naturreservaten Angardsjön, 

Björnö, Tullgarn och Västra Järvafältet. I studien (Sandberg & Sannebro 2003) ansåg besökarna 

i naturreservaten Angardssjön och Tullgarn i betydligt högre omfattning att artrikedom och 

naturpedagogik var viktiga upplevelsevärden under sina besök i naturreservaten än vad som 

varit fallet bland besökarna i aktuell studie. I Västra Järvafältet och Björnö naturreservat skiljde 

sig resultatet för samma upplevelsevärde inte nämnvärt med vad besökarna i de Småländska 

naturreservaten har uppgett.  

Det fanns också skillnader i åldersfördelningen bland besökarna mellan studien i Stockholms 

län och aktuell studie. Representationen av besökare i åldern 35-44 år var lägre i naturreservaten 

i Stockholms län (Sandberg & Sannebro 2003) än i naturreservaten i aktuell studie. Gemensamt 

för båda studierna var att bägge visar en lägre andel av besökare yngre än 34 år. 

I studien från Stockholms län svarade de flesta besökare att de tidigare besökt naturreservaten 

(Sandberg & Sannebro 2003), vilket majoriteten av besökarna i aktuell studie inte hade gjort. 

Orsaken är troligtvis att många besökare i de Småländska naturreservaten var folkbokförda i 

kommuner som inte låg i närheten av naturreservaten vilket gjort det mer komplicerat att 

återbesöka dem ofta. I studien från Stockholms län var de flesta besökare bosatta i samma län 

som naturreservatet låg i (Sandberg & Sannebro 2003) vilket gör reservaten enklare att 

återbesöka för de närboende besökarna. 

I naturreservaten i Stockholm svarade vissa besökare att de besökte naturreservaten ensamma 

(Sandberg & Sannebro 2003), vilket var mycket ovanligt att besökarna svarat i aktuell studie. 

Orsaken kan vara att områdena Stockholms län lockar till aktiviteter som inte sällan genomförs 

ensamma – till exempel jogga eller gå ut med hunden. I de Småländska naturreservaten var de 
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flesta besökare ute efter att göra en utflykt med familj och vänner i kombination med att titta 

på ravinerna.   

Friluftsliv  i  förändring.  Vilka  är  ute  i  naturen?    

En annan jämförbar studie gjordes år 2008 (Fredman et al 2008c) och heter ”vilka är ute i 

naturen” och gjordes av forskningsprogrammet ”Friluftsliv i förändring”. I studien har enkäter 

delats ut till allmänheten och frågorna handlade om friluftsliv i sin helhet, och således inte om 

friluftslivet vid en specifik plats likt aktuell studie.  

I studien (Fredman et al 2008c) ansåg 55,9 procent av respondenterna att uppleva avkoppling, 

46 % att vara nära naturen samt 43 % att umgås med familjen var viktiga upplevelser under 

friluftsaktiviteter som de ägnade sig åt under längre ledigheter. Under kortare ledigheter ansåg 

färre personer, ca 28 % att det var viktigt att umgås med familjen under sina friluftsaktiviteter 

(Fredman et al 2008c). liknande resultat finns i aktuell studie där många besökare ansåg att det 

var viktigt att umgås med familjen, koppla av samt uppleva orörd natur under sina besök i 

naturreservaten (figur16). Ifall besökarna i Skurugata och Stuverydsbäcken var där under längre 

eller kortare ledighet tillfrågades emellertid inte i enkäten de svarade på.  

I studien framkom också att färre respondenter efterfrågade ensamhet vid friluftsaktiviteter som 

genomförs under längre ledighet, än friluftsaktiviteter under vardagar (Fredman et al 2008c). 

Detta går i linje med aktuell studie, förutsatt att de också besökte naturreservaten under längre 

ledigheter, eftersom att uppleva ensamhet var något som få besökare ansåg var viktigt under 

sina besök i naturreservaten.  

Sammanfattning  och  slutsatser  
Sammanfattningsvis kan man konstatera att Skurugata är ett betydligt mer välbesökt 

naturreservat än Stuverydsbäcken. Anledningen tros vara att Skurugata är ett mer känt 

naturreservat än vad Stuverydsbäcken är. Detta eftersom fler besökare i Stuverydsbäcken kände 

till Skurugata än motsatsen. Besöksmotiveringarna till vad besökarna ämnar ägna sig åt i 

naturreservaten skiljer sig inte nämnvärt åt mellan de båda naturreservaten. Inte heller 

tillgängligheten eller transportsättet till naturreservaten skiljer sig åt bland besökarna. 

Besökarna största motivering till att besöka naturreservaten är att göra en utflykt med familj 

och vänner och att då uppleva naturens dramatik i områdena. Besökarna kommer tydligen inte 

i första hand till naturreservaten för att uppleva artrikedom och pedagogik, något som 

efterfrågas i naturreservat i den jämförande studien av Sandberg och Sannebro (2003). 
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Ensamma besökare är ovanliga i de Småländska naturreservaten, medans ensamma besökare 

var mer vanliga i naturreservaten som ingick i Sandberg och Sannebros studie (Sandberg och 

Sannebro 2003). 

Slutsatser:  

-   Det är färre personer som känner till Stuverydsbäcken än Skurugata 

-   Det viktigaste motiveringarna besökarna hade till att ta sig till naturreservaten var att 

uppleva naturen och umgås med familjen. 

-   En lägre kännedomsnivå om Stuverydsbäcken än om Skurugata bland allmänheten är 

troligtvis orsaken till det förstnämnda naturreservatets lägre besöksantal. 

-   De flesta besökare var i naturreservaten första gången, vilket de flesta besökare i 

jämförande studie från Stockholms län (Sandberg och Sannebro 2003) inte var.  
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Bilaga  1.  Engelsk  enkät,  Stuverydsbäcken  

 

 Survey Results 

n=3 Male 100 % 
Female 0 % 

Other 0 % 

Have you visited Stuverydsbäcken before? 1.2) 
n=3 Yes % 0 

No % 100 

Your age? 1.3) 
n=3 18- 24  years 33.3 % 

 years 25-34 % 0 
 years 35-44 % 0 

45-54  years 66.7 % 
55-64  years 0 % 

Over 65 years 0 % 

2 .  

How long was your travel to stuverydsbäcken today? 2.1) 
n=3 Less than 2 km 0 % 

2-5  km 0 % 
5-10  km 0 % 

10-50  km 66.7 % 
more than 50 km 0 % 

student Morgan Jönsson 
 BZame () 

No. of responses = 3 
Response rate:  
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Legend 
Question text Right pole Left pole n=No. of responses 

av.=Mean 
md=Median 
dev.=Std. Dev. 
ab.=Abstention 

25 % 

1 

0 % 

2 

% 50 

3 

0 % 

4 

% 25 

5 

Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Median 

Scale Histogram 

1 .  

Gender 1.1) 



	  

40 

 

  How did you travel to Stuverydsbäcken today? 2.2) 
n=3 Walk 0 % 

Public bus 0 % 
Car 100 % 

Train 0 % 
Tourist bus % 0 

Bike % 0 
Other % 0 

Do you visit Stuverydsbäcken today alone or with others? And if with others, who? 2.3) 
n=3 Alone 0 % 

Family 100 % 
Friends 0 % 

Club/organization 0 % 
Other 0 % 

3 .  

How did you find information about Stuverydsbäcken? 3.1) 
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3.11) If you responded that "Experience nature" was important or very important in question 3.5, 

please check all of the following nature values that contributed to your motivation to visit: 

 

 

Get away from home and work 3.7) 
very important not important at all n=3 

av.=3,3
md=3 
dev.=0,6

% 0 

1 

0 % 

2 

66 ,7% 

3 

33 ,3% 

4 

% 0 

5 

Meet new people 3.8) 
very important not important at all n=3 

av.=1,7
md=1 
dev.=1,2

66 ,7% 

1 

0 % 

2 

33 ,3% 

3 

0 % 

4 

0 % 

5 

Experience solitude 3.9) 
very important not important at all n=2 

av.=2 
md=2 
dev.=1,4

50 % 

1 

0 % 

2 

50 % 

3 

0 % 

4 

0 % 

5 

n=3 Untouched nature 100 % 
The experience/feel of the forest 33.3 % 

To just be in nature, regardless of specific place % 33.3 
species richness % 33.3 

Experience dramatic nature % 66.7 
education % 0 

Would you recommend this place to others? 3.12) 
n=3 Yes 100 % 

No 0 % 
I don't now 0 % 

do you also know about the "Skurugata" outside Eksjö ? 3.14) 
n=3 Yes 100 % 

No 0 % 

Subunit: Studenter 
Name of the instructor: student Morgan Jönsson 
Name of the course: 
( Name of the survey ) 

BZame 

Values used in the profile line: Mean 
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.  3 

3.2) Engage in physical activity not important at 
all very important 

n=3 av.=4,7 md=5,0 dev.=0,6

3.3) Be with friends and/or family not important at 
all very important 

n=3 av.=4,3 md=5,0 dev.=1,2

3.4) Experience adventure and challenges not important at 
all very important 

n=3 av.=4,3 md=5,0 dev.=1,2

3.5) Experience nature not important at 
all very important 

n=3 av.=4,7 md=5,0 dev.=0,6

3.6) Relax not important at 
all very important 

n=3 av.=2,7 md=3,0 dev.=0,6

3.7) Get away from home and work not important at 
all very important 

n=3 av.=3,3 md=3,0 dev.=0,6

3.8) Meet new people not important at 
all very important 

n=3 av.=1,7 md=1,0 dev.=1,2

3.9) Experience solitude not important at 
all very important 

n=2 av.=2,0 md=2,0 dev.=1,4
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1.4) In which municipality do you live? Country? 

 

 

 

 

3.13) If you responded 'yes' to the previous question, what specifically would you recommend? 

Bilaga  2.  Svensk  enkät,  Stuverydsbäcken  

 

 

Comments Report 

1 .  

3 .  

student Morgan Jönsson 
 BZsv () 

No. of responses = 16 
Response rate:  

Survey Results 
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Legend 
Question text Right pole Left pole n=No. of responses 

av.=Mean 
md=Median 
dev.=Std. Dev. 
ab.=Abstention 

25 % 

1 

0 % 

2 

% 50 

3 

0 % 

4 

% 25 

5 

Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Median 

Scale Histogram 

1 .  

Kön 1.1) 

n=16 Man 43.8 % 
Kvinna 50 % 
Annat 0 % 

Har du besökt Stuverydsbäcken tidigare? 1.2) 
n=16 Ja % 18.8 

Nej 75 % 

Vilken ålderskategori tillhör du? 1.3) 
n=16 18  - 24 år % 6.3 

 år 25-34 % 12.5 
35-44  år 43.8 % 
45-54  år 18.8 % 
55-64  år 0 % 

Över 65 år 18.8 % 

2 .  

Hur långt har du rest för att ta dig till Stuverydsbäcken idag? 2.1) 

n=16 Mindre än 2 km 6.3 % 
2-5  km 18.8 % 

5-10  km 25 % 
Mellan 10-50 km 50 % 

Över 50 km 0 % 



	  

45 

 

 

Vilket färdmedel tog du dig hit med idag? 2.2) 
n=16 Till fots 6.3 % 

Länsbuss 0 % 
Bil 100 % 

Tåg % 0 
Turistbuss % 0 

Cykel 0 % 
Annat 0 % 

Besöker du Stuverydsbäcken idag ensam eller med andra? vilka i så fall? 2.3) 
n=16 Ensam % 0 

Familjen % 75 
Vänner 18.8 % 

Med förening 0 % 
Andra/annan 18.8 % 

3 .  

Hur fick du information om Stuverydsbäcken? 3.1) 
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Subunit: Studenter 
Name of the instructor: student Morgan Jönsson 
Name of the course: 
( Name of the survey ) 

BZsv 

Values used in the profile line: Mean 
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.  3 

3.2) Utöva fysisk akrivitet inte viktigta 
allas mycket viktigt 

n=16 av.=4,1 md=4,0 dev.=0,9

3.3) Umgås med familj och vänner inte viktigta 
allas mycket viktigt 

n=15 av.=4,8 md=5,0 dev.=0,4

3.4) Uppleva äventyr och utmaningar inte viktigta 
allas mycket viktigt 

n=15 av.=4,4 md=4,0 dev.=0,6

3.5) Uppleva naturen inte viktigta 
allas mycket viktigt 

n=15 av.=4,7 md=5,0 dev.=0,5

3.6) Koppla av inte viktigta 
allas mycket viktigt 

n=15 av.=4,1 md=5,0 dev.=1,1

3.7) Komma bort ifrån vardagen inte viktigta 
allas mycket viktigt 

n=15 av.=3,7 md=4,0 dev.=1,4

3.8) Möta nytt folk inte viktigta 
allas mycket viktigt 

n=15 av.=2,0 md=2,0 dev.=1,1

3.9) Uppleva ensamhet inte viktigta 
allas mycket viktigt 

n=15 av.=2,3 md=3,0 dev.=1,2
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1.4) Vilken kommun bor du i? Eventuellt land? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments Report 

1 .  
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2.4) Om du svarade "andra/annan" på föregående fråga kan du skriva med vem här: 

 

1.10) Om du har någon annan viktig motivering till ditt besök kan du skriva det här: 

 

 

 

 

 

 

                                                
1  .13)  Om  du  svarade  ja  på  föregående  fråga,  Vad  skulle  du  motivera  ditt  svar  med  egna  ord?  

2 .  

3 .  
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¨ 

Bilaga  3.  Tysk  enkät  Stuverydsbäcken  

 

 

student Morgan Jönsson 
 BZtyska () 

No. of responses = 5 
Response rate:  

Survey Results 
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2.1) Wie weit sind sie heute gereist, um zur Stuverydsbäcken zu kommen? 

Legend 
Question text Right pole Left pole n=No. of responses 

av.=Mean 
md=Median 
dev.=Std. Dev. 
ab.=Abstention 

25 % 

1 

0 % 

2 

50 % 

3 

0 % 

4 

25 % 

5 

Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Median 

Scale Histogram 

.  1 

Geschlecht 1.1) 
n=5 Mann 40 % 

Frau 40 % 
Sonstiges 0 % 

Haben Sie die Stuverydsbäcken bereits früher besucht? 1.2) 
n=5 Ja % 0 

Nein % 100 

Welcher Alterkategorie gehören Sie an? 1.3) 
n=5 18- 24  jahre 0 % 

 jahre 25-34 % 0 
35-44  jahre % 0 
45-54  jahre 60 % 
55-64  jahre 0 % 

Über 65 Jahre % 40 

2 .  

n=5 Weniger als 2km 0 % 
2-5 km 0 % 

5-10 km 0 % 
10-50 km 80 % 

Mehr als 50km 0 % 
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Wie sind Sie heute zur Stuverydsbäcken gekommen? 2.2) 
n=5 Zu Fuß 0 % 

Mit dem Linienbus 0 % 
Mit dem Auto 100 % 

Mit der Eisenbahn 0 % 
Mit dem Reisebus % 0 

Mit dem Fahrrad % 0 
Anderem % 0 

Besuchen Sie die Stuverydsbäcken alleine oder zusammen mit anderen? 2.3) 
n=5 Allein 0 % 

Mit der Familie 100 % 
Mit freunden 0 % 

Mit dem Verein 0 % 
mit einem anderen 0 % 

3 .  

Wie haben Sie von der Stuverydsbäcken erfahren? 3.1) 
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Subunit: Studenter 
Name of the instructor: student Morgan Jönsson 
Name of the course: 
( Name of the survey ) 

BZtyska 

Values used in the profile line: Mean 



	  

56 

 

  

.  3 

3.2) Körperliche Aktivität auszuüben Überhaupt nicht 
wichtig Sehr wichtig 

n=5 av.=3,6 md=4,0 dev.=0,5

3.3) Familie 
  unt Freunden zusammen zu sein Überhaupt nicht 

wichtig Sehr wichtig 
n=5 av.=4,0 md=4,0 dev.=0,7

3.4) Abenteuer und Herausforderungen zu erleben Überhaupt nicht 
wichtig Sehr wichtig 

n=4 av.=4,5 md=5,0 dev.=1,0

3.5) Beeindruckende Natur zu erleben Überhaupt nicht 
wichtig Sehr wichtig 

n=5 av.=5,0 md=5,0 dev.=0,0

3.6) Entspannung zu finden Überhaupt nicht 
wichtig Sehr wichtig 

n=5 av.=3,8 md=4,0 dev.=0,8

3.7) Von zu Hause unt der Arbeit wegzukommen Überhaupt nicht 
wichtig Sehr wichtig 

n=5 av.=2,8 md=2,0 dev.=1,1

3.8) Neue Menschen kennenzulernen Überhaupt nicht 
wichtig Sehr wichtig 

n=4 av.=2,0 md=2,0 dev.=0,8

3.9) Alleine sein zu können Überhaupt nicht 
wichtig Sehr wichtig 

n=3 av.=1,7 md=2,0 dev.=0,6



	  

57 

 

 

 

1.4) In welcher stadt oder Gemeinde wohnen Sie? in welchem Land? 

 

 

 

 

 

 

3.13)
 Falls Sie auf die vorige Frage mit „Ja“ geantwortet haben, wie würden Sie Ihre Antwort mit 

eigenen Worten begründen? 

 

 

 

 
 

Comments Report 

1 .  

3 .  
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Bilaga  4.  Tysk  enkät.  Skurugata  

 

 

 

 

2.1) Wie weit sind sie heute gereist, um zur Skurugata zu kommen? 

student Morgan Jönsson 
 skurugataty () 

No. of responses = 16 
Response rate:  

Survey Results 

Legend 
Question text Right pole Left pole n=No. of responses 

av.=Mean 
md=Median 
dev.=Std. Dev. 
ab.=Abstention 

25 % 

1 

0 % 

2 

50 % 

3 

0 % 

4 

25 % 

5 

Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Median 

Scale Histogram 

.  1 

Geschlecht 1.1) 
n=16 Mann 62.5 % 

Frau 37.5 % 
Sonstiges 0 % 

Haben Sie die skurugata bereits früher besucht? 1.2) 
n=16 Ja % 0 

Nein % 81.3 

Welcher Alterkategorie gehören Sie an? 1.3) 
n=16 18- 24  jahre % 0 

25-34  jahre % 37.5 
 jahre 35-44 31.3 % 

45-54  jahre 18.8 % 
55-64  jahre 12.5 % 

Über 65 Jahre % 0 

2 .  
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n=16 Weniger als 2km 0 % 
2-5 km 0 % 

5-10 km 0 % 
10-50 km 75 % 

Mehr als 50km 25 % 

Wie sind Sie heute zur Skurugata gekommen? 2.2) 
n=16 Zu Fuß 0 % 

Mit dem Linienbus 0 % 
Mit dem Auto % 93.8 

Mit der Eisenbahn 0 % 
Mit dem Reisebus % 0 

Mit dem Fahrrad % 0 
Anderem % 12.5 

Besuchen Sie die Skurugata alleine oder zusammen mit anderen? 2.3) 
n=16 Allein 0 % 

Mit der Familie 75 % 
Mit freunden 0 % 

Mit dem Verein 0 % 
mit einem anderen 12.5 % 

3 .  

Wie haben Sie von der Skurustraße erfahren? 3.1) 
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Subunit: Studenter 
Name of the instructor: student Morgan Jönsson 
Name of the course: 
( Name of the survey ) 

skurugataty 

Values used in the profile line: Mean 
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.  3 

3.2) Körperliche Aktivität auszuüben Überhaupt nicht 
wichtig Sehr wichtig 

n=16 av.=3,5 md=3,0 dev.=0,6

3.3) Familie 
  unt Freunden zusammen zu sein Überhaupt nicht 

wichtig Sehr wichtig 
n=14 av.=3,9 md=4,0 dev.=0,5

3.4) Abenteuer und Herausforderungen zu erleben Überhaupt nicht 
wichtig Sehr wichtig 

n=13 av.=3,8 md=4,0 dev.=0,6

3.5) Beeindruckende Natur zu erleben Überhaupt nicht 
wichtig Sehr wichtig 

n=15 av.=4,7 md=5,0 dev.=0,7

3.6) Entspannung zu finden Überhaupt nicht 
wichtig Sehr wichtig 

n=15 av.=3,7 md=3,0 dev.=1,0

3.7) Von zu Hause unt der Arbeit wegzukommen Überhaupt nicht 
wichtig Sehr wichtig 

n=13 av.=3,6 md=4,0 dev.=0,9

3.8) Neue Menschen kennenzulernen Überhaupt nicht 
wichtig Sehr wichtig 

n=14 av.=2,1 md=2,0 dev.=0,8

3.9) Alleine sein zu können Überhaupt nicht 
wichtig Sehr wichtig 

n=14 av.=2,4 md=2,0 dev.=1,2
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1.4) In welcher stadt oder Gemeinde wohnen Sie? in welchem Land? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments Report 

1 .  
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2.4) Falls Sie auf die vorige Frage "mit einem anderen“ geantwortet haben, Sie kannst heir 

schreiben mit wem: 

 

 

 

 

 

 

3.13) Falls Sie auf die vorige Frage mit „Ja“ geantwortet haben, wie würden Sie Ihre Antwort mit 

eigenen Worten begründen? 

  

 

2 .  

3 .  
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Bilaga   5.   Engelsk   enkät,   Skurugata

  
 

student Morgan Jönsson 
 skurugataam () 

No. of responses = 12 
Response rate:  

Survey Results 
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Legend 
Question text Right pole Left pole n=No. of responses 

av.=Mean 
md=Median 
dev.=Std. Dev. 
ab.=Abstention 

25 % 

1 

0 % 

2 

% 50 

3 

0 % 

4 

% 25 

5 

Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Median 

Scale Histogram 

1 .  

Gender 1.1) 

n=12 Male 33.3 % 
Female 66.7 % 

Other 0 % 

Have you visited Skurugata before? 1.2) 
n=12 Yes % 0 

No % 100 

Your age? 1.3) 
n=12 18- 24  years % 50 

25-34  years 0 % 
35-44  years 16.7 % 
45-54  years 33.3 % 
55-64  years 0 % 

Over 65 years 0 % 

2 .  

How long was your travel to Skurugata today? 2.1) 

n=12 Less than 2 km 0 % 
2-5  km 0 % 

5-10  km 50 % 
10-50  km 50 % 

more than 50 km 0 % 
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How did you travel to Skurugata today? 2.2) 
n=12 Walk 0 % 

Public bus 0 % 
Car 100 % 

Train 0 % 
Tourist bus % 0 

Bike % 0 
Other % 0 

Do you visit Skurugata today alone or with others? And if with others, who? 2.3) 
n=12 Alone 0 % 

Family 100 % 
Friends 0 % 

Club/organization 0 % 
Other 0 % 

3 .  

How did you find information about Skurugata? 3.1) 
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3.11) If you responded that "Experience nature" was important or very important in question 3.5, 

please check all of the following nature values that contributed to your motivation to visit: 

Get away from home and work 3.7) 
very important not important at all n=12 

av.=4,3
md=4,5
dev.=0,8

% 0 

1 

% 0 

2 

,7% 16 

3 

,3% 33 

4 

50 % 

5 

Meet new people 3.8) 
very important not important at all n=11 

av.=1,5
md=1 
dev.=0,8

63 ,6% 

1 

18 ,2% 

2 

,2% 18 

3 

% 0 

4 

0 % 

5 

Experience solitude 3.9) 
very important not important at all n=12 

av.=2,5
md=2,5
dev.=1,3

33 ,3% 

1 

16 ,7% 

2 

,7% 16 

3 

33 ,3% 

4 

0 % 

5 
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n=12 Untouched nature 66.7 % 
The experience/feel of the forest % 16.7 

To just be in nature, regardless of specific place 33.3 % 
species richness % 0 

Experience dramatic nature % 50 
education % 16.7 

Would you recommend this place to others? 3.12) 
n=12 Yes 100 % 

No 0 % 
I don't now 0 % 

do you also know about the nature reserve "Stuverydsbäcken" outside Bruzaholm ? 3.14) 
n=12 Yes 0 % 

No 100 % 

Subunit: Studenter 
Name of the instructor: student Morgan Jönsson 
Name of the course: 
( Name of the survey ) 

skurugataam 

Values used in the profile line: Mean 

.  3 

3.2) Engage in physical activity not important at 
all very important 

n=12 av.=3,7 md=4,0 dev.=0,8

3.3) Be with friends and/or family not important at 
all very important 

n=12 av.=4,3 md=4,5 dev.=0,8

3.4) Experience adventure and challenges not important at 
all very important 

n=12 av.=4,0 md=4,0 dev.=0,6

3.5) Experience nature not important at 
all very important 

n=12 av.=4,5 md=4,5 dev.=0,5

3.6) Relax not important at 
all very important 

n=12 av.=2,8 md=3,0 dev.=1,5

3.7) Get away from home and work not important at 
all very important 

n=12 av.=4,3 md=4,5 dev.=0,8

3.8) Meet new people not important at 
all very important 

n=11 av.=1,5 md=1,0 dev.=0,8

3.9) Experience solitude not important at 
all very important 

n=12 av.=2,5 md=2,5 dev.=1,3
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1.4) In which municipality do you live? Country? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10) If you have any other important motivation for your visit, you can write it here: 

 

Comments Report 

1 .  

3 .  
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3.13) If you responded 'yes' to the previous question, what specifically would you recommend? 
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Bilaga  6.  Svensk  enkät,  Skurugata  

 

 

student Morgan Jönsson 
 Skurugatasv () 

No. of responses = 48 
Response rate:  

Survey Results 
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Legend 
Question text Right pole Left pole n=No. of responses 

av.=Mean 
md=Median 
dev.=Std. Dev. 
ab.=Abstention 

25 % 

1 

0 % 

2 

% 50 

3 

0 % 

4 

% 25 

5 

Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Median 

Scale Histogram 

1 .  

Kön 1.1) 

n=48 Man 45.8 % 
Kvinna 54.2 % 
Annat % 0 

Har du besökt Skurugata tidigare? 1.2) 
n=48 Ja % 54.2 

Nej 45.8 % 

Vilken ålderskategori tillhör du? 1.3) 
n=48 18  - 24 år % 0 

 år 25-34 2.1 % 
35-44  år 33.3 % 
45-54  år 14.6 % 
55-64  år 14.6 % 

Över 65 år 35.4 % 

2 .  

Hur långt har du rest för att ta dig till Skurugata idag? 2.1) 

n=48 Mindre än 2 km % 0 
2-5  km 2.1 % 

5-10  km 35.4 % 
Mellan 10-50 km 37.5 % 

Över 50 km 27.1 % 
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Vilket färdmedel tog du dig hit med idag? 2.2) 
n=48 Till fots 0 % 

Länsbuss 0 % 
Bil 93.8 % 

Tåg % 0 
Turistbuss % 0 

Cykel % 0 
Annat % 0 

Besöker du Skurugata idag ensam eller med andra? vilka i så fall? 2.3) 
n=48 Ensam % 2.1 

Familjen 77.1 % 
Vänner 20.8 % 

Med förening 0 % 
Andra/annan 0 % 

3 .  

Hur fick du information om Skurugata? 3.1) 
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3.11) Om du svarade mycket viktigt eller viktigt på fråga 3.5, kryssa i alla följande naturvärden 

som spelar roll för dig i ditt besök idag: 

Komma bort ifrån vardagen 3.7) 
mycket viktigt inte viktigta allas n=46 

av.=3,8
md=4 
dev.=1,1

,3% 4 

1 

,9% 10 

2 

,4% 17 

3 

,1% 39 

4 

28 ,3% 

5 

Möta nytt folk 3.8) 
mycket viktigt inte viktigta allas n=46 

av.=2,6
md=2 
dev.=1,4

26 ,1% 

1 

28 ,3% 

2 

,6% 19 

3 

13 % 

4 

% 13 

5 

Uppleva ensamhet 3.9) 
mycket viktigt inte viktigta allas n=45 

av.=2,1
md=2 
dev.=1 

33 ,3% 

1 

,3% 33 

2 

,2% 22 

3 

11 ,1% 

4 

% 0 

5 
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n=48 Orörd natur 60.4 % 
Uppleva Skogskänsla % 43.8 

Att bara var ute i naturen oavsett plats % 62.5 
Artrikedom 6.3 % 

Dramatisk natur % 68.8 
Pedagogik % 4.2 

Skulle du rekomendera ett besök här till dina bekanta? 3.12) 
n=48 Ja 93.8 % 

Nej 0 % 
Vet ej 0 % 

Känner du också till naturreservatet Stuverydsbäcken utanför Bruzaholm ? 3.14) 
n=47 Ja 17 % 

Nej 74.5 % 

Subunit: Studenter 
Name of the instructor: student Morgan Jönsson 
Name of the course: 
( Name of the survey ) 

Skurugatasv 

Values used in the profile line: Mean 

.  3 

3.2) Utöva fysisk akrivitet inte viktigta 
allas mycket viktigt 

n=47 av.=3,8 md=4,0 dev.=1,1

3.3) Umgås med familj och vänner inte viktigta 
allas mycket viktigt 

n=48 av.=4,6 md=5,0 dev.=0,7

3.4) Uppleva äventyr och utmaningar inte viktigta 
allas mycket viktigt 

n=47 av.=4,3 md=4,0 dev.=0,8

3.5) Uppleva naturen inte viktigta 
allas mycket viktigt 

n=45 av.=4,8 md=5,0 dev.=0,4

3.6) Koppla av inte viktigta 
allas mycket viktigt 

n=47 av.=4,2 md=4,0 dev.=0,8

3.7) Komma bort ifrån vardagen inte viktigta 
allas mycket viktigt 

n=46 av.=3,8 md=4,0 dev.=1,1

3.8) Möta nytt folk inte viktigta 
allas mycket viktigt 

n=46 av.=2,6 md=2,0 dev.=1,4

3.9) Uppleva ensamhet inte viktigta 
allas mycket viktigt 

n=45 av.=2,1 md=2,0 dev.=1,0
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1.4) Vilken kommun bor du i? Eventuellt land? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments Report 

1 .  
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2.4) Om du svarade "andra/annan" på föregående fråga kan du skriva med vem här: 

 

 

 

 

 

2.10) Om du har någon annan viktig motivering till ditt besök kan du skriva det här: 

 

 

 

 

 

 

                                                
2  .13)  Om  du  svarade  ja  på  föregående  fråga,  Vad  skulle  du  motivera  ditt  svar  med  egna  ord?  

2 .  

3 .  
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