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Göteborg - Europas grönaste stad… 
eller helvetets förgård?
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Anser sig göteborgaren vara i naturen?

• ’hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande? … varit ute i 

naturen/friluftsliv’ med svarsalternativen ’ingen gång’, ’någon gång under de 

senaste 12 månaderna’, ’någon gång i halvåret’, ’någon gång i kvartalet’, ’någon 

gång i månaden’, ’någon gång i veckan’ samt ’flera gånger i veckan’.



Figur 1 Vistelse i naturen, 2016–2020 
(procent)

’hur ofta har du under de senaste 12 

månaderna gjort följande? … varit 

ute i naturen/friluftsliv’ med 

svarsalternativen ’ingen gång’, 

’någon gång under de senaste 12 

månaderna’, ’någon gång i halvåret’, 

’någon gång i kvartalet’, ’någon gång 

i månaden’, ’någon gång i veckan’ 

samt ’flera gånger i veckan’. 

Kategorin ”mer sällan” består av en 

sammanslagning av de fyra lägsta 

svarsalternativen.
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Hur förhåller sig göteborgarnas naturbesök till 
övriga Sverige?
• Riks-genomsnittet är 65 procent vad gäller andel som säger sig bedriva 

friluftsliv veckovis (nationella SOM-undersökningarna 2020). 

• Göteborgare (61 procent) och stockholmare (59 procent) 

• Malmö sticker ut i jämförelsen av storstadsområdena. 46 procent av 

malmöiterna som säger att de bedriver friluftsliv på veckobasis 



Vistelse i naturen och socio-
demografiska  och ekonomiska faktorer 

’hur ofta har du under de senaste 12 

månaderna gjort följande? … varit 

ute i naturen/friluftsliv’

En sammanslagning av kategorierna 

’någon gång i veckan’ eller ’flera 

gånger i veckan’
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Naturbesök uppdelat på primärområde, 
2016–2020

’hur ofta har du under de senaste 12 

månaderna gjort följande? … varit 

ute i naturen/friluftsliv’

Figuren illustrerar de andelar som 

uppgett antingen ’någon gång i 

veckan’ eller ’flera gånger i veckan’

De orangea prickarna märker ut 

ungefärlig plats för de 26 platser 

Göteborgs Stad lyfter fram som 

naturområden



Har det här någon betydelse då? 
Subjektiv hälsa

• Människor som spenderar mycket tid i naturen mår bättre 

• Tillgänglighet stimulerar till fysisk aktivitet 

• Naturupplevelser i sig kan verka avstressande 

• Desto mer frekventa friluftsvanor göteborgarna säger sig ha 

desto bättre säger de sig också må

• OBS! Svårt att fastslå vilken riktning på det här sambandet i den 

här studien

”hur bedömer du ditt allmänna 

hälsotillstånd?” där en elvagradig 

svarsskala använts och ”0” motsvarar 

”mycket dåligt” och ”10” ”mycket 

gott”. 



Har det här någon betydelse då? 
Miljöpolitiska uppfattningar

• Uppge miljön som viktigt samhällsproblem. Det finns en 

skillnad, men liten. 

• ”Satsa mer på ett miljövänligt samhälle”. Inte någon substantiell 

skillnad mellan personer som nästan aldrig är ute i naturen och 

de som är ute nästan varje dag

”Vilken eller vilka frågor eller 

samhällsproblem tycker du är 

viktigast i dag i Göteborg?”

”Satsa mer på ett miljövänligt 

samhälle”
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