de nya vanorna kommer bestå även efter
pandemins slut.
– En tydlig tendens är att fler går, cyklar
eller springer till jobbet. För många innebär det att det som innan var ren transporttid nu betraktas som motion, vilket öppnar
för en helt ny förståelse för vad friluftsliv
är eller kan vara. Störst reform vad gäller
friluftsvanor ser vi bland yngre deltagare, 16–40 år. Historiskt har dessa åldersgrupper varit svåra att få ut i naturen, speciellt den yngsta gruppen på 16–25 år. Pandemin har börjat ändra på detta, vilket är en positiv konsekvens i samhällsutvecklingen just nu, säger Andreas Skriver
Hansen.
Det är tydligt att intresset för friluftsliv har ökat
under coronapandemin. Naturen har fått en
ökad funktion som socialt rum, en ”fristad”.
Att människor umgås mer och oftare med
varandra ute i naturen är en av många fynd i
rapporten Friluftslivet under coronapandemin –
Kartläggning av friluftsvanor och vistelse i
naturen under coronapandemin i Västra
Götaland av bland andra Andreas Skriver
Hansen.

Coronapandemin har fått den positiva effekten att vi ägnar oss åt alla typer av friluftsaktiviteter i större utsträckning.
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Hela rapporten hittar du här: https://www.mistrasportandoutdoors.se/contentassets/0e699e6be9134f079a9340abb5b7c5dd/final-ppgis-corona-studie_version-26-jan-2021.pdf.
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Ökat intresse för friluftsliv
under coronapandemin
Enligt en kartläggning av friluftsvanor och vistelse i naturen i Västra Götaland har utemiljön fått
en viktig roll i vårt fysiska och psykiska välmående under coronapandemin. Rapporten är en av
tre studier som ingår i forskningsprogrammet Mistra Sport and Outdoors (2020–2024) med
fokus på att studera effekten av coronapandemin på sport- och friluftslivet i Sverige.
Stina Svensson
SOM GJORDES i
samverkan mellan Göteborgs universitet och
Göteborgsregionen, visar bland annat att
människor nyttjar naturen i nära anslutning
till det egna boendet i högre utsträckning.
– Fler spenderar mer tid i det omedelbara bostadsområdet med kort transporttid oavsett transportmedel. Och det gäller
i princip alla typer av utemiljöer – parker
och trädgårdar liksom gröna korridorer
och stråk, berättar Andreas Skriver Hansen
som är forskare på avdelningen för kultur-

STUDIEN,

geografi på Göteborgs universitet.
Man ser en hög aktivitet i tätortsnära
områden, men också att antalet besökare i
naturreservat och nationalparker har ökat
rejält. Mobila aktiviteter som att vandra, cykla och paddla kajak, liksom platsspecifika aktiviteter som att bada, grilla,
plocka bär och svamp är populära. Främst
handlar det om att man vill uppleva naturen, men också motion, frisk luft och avkoppling placerar sig högt på listan över
anledningar till att man tar sig ut mer.

– Folk söker upp nya områden i kort
avstånd från bostaden, primärt inom den
egna regionen och ofta i gå- eller cykelavstånd. Bilen används också, till dagsturer
eller längre utflykter, men igen primärt inom den region man bor i.
på med energi, socialiserar och ägnar oss åt alla typer av friluftsaktiviteter i större utsträckning. Hela femtio procent svarade att deras rutiner ändrats
under det senaste året och många tror att

VI MOTIONERAR, FYLLER

