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Abstract 
 

Aim 
The aim of this study was to investigate and try to survey the group of people that devote 

themselves to adventuring alone on their leisure time. Professional adventurers are left outside 

the study. Questions at issue are: Who devote themselves to adventuring alone? Why do they 

devote themselves to adventuring alone? What advantages and disadvantages can be found 

with being alone? 
 

Method 
A questionnaire survey has been sent out to 42 people. All of them have devoted themselves 

to leisure time activities such as walking, paddling, skiing (back country), bicycling, running, 

climbing or sailing alone in more than tree days and nights. People in the study have been 

found through advertising in various forums for discussion on the Internet. The questionnaire 

contains questions with both closed and opened alternatives of answering.  
 

Results 
A total of 33 questionnaires where returned. What one can say generally about the people that 

have participated in the survey is that they are a mature group with the middle age of 40 years. 

Distribution in terms of gender was 18 % female and 82 % male. Most of them had devoted 

themselves to athletics and/or outdoor life during their growth. Most of them had also some 

time during their growth paid a visit to swedish/norwegian mountains and/or some swedish 

coast/archipelago. Some of the motives behind devoting oneself to adventuring alone are that 

it gives a special feeling of freedom and wellbeing, they like to adventure alone, they have 

total control and freedom, they get stronger enjoyment of the countryside and they grow 

personally. The advantages that the survey group above all put forward with being alone is; 

planning, freedom, higher safety, experience, contact with other people, relaxation and 

challenge. The disadvantages that where put forward is; no one to share the joy with, heavier 

luggage and lower safety. 
 

Conclusions 
On the basis of the results of the survey no generally conclusions can be drawn about alone 

adventurers as group. Yet the results give some indication of what can be differential about 

alone adventurers.
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Sammanfattning
 

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna studie har varit att undersöka och försöka kartlägga den 

grupp människor som ägnar sig åt ensamäventyr på sin fritid. Professionella äventyrare 

lämnas således utanför studien. Frågeställningarna som studien sökt svar på var: Vilka är det 

som väljer att äventyra ensamma? Varför äventyrar de ensamma? Vilka är fördelarna 

respektive nackdelarna med att vara ensam? 
 

Metod 
En enkätundersökning har skickats ut till 42 personer. Samtliga av dessa har ägnat sig åt 

friluftsaktiviteterna vandring, paddling, skidåkning (på tur), cykling, löpning, bergsklättring 

eller segling ensamma i mer än tre dygn. Personerna i studien har hittats genom annonsering i 

diverse diskussionsfora på Internet. Enkäten innehåller frågor med både slutna och öppna 

svarsalternativ. 
 

Resultat 
Totalt inkom 33 enkäter. Det man kan säga generellt om ensamäventyrarna som ingått i 

undersökningsgruppen är att de är en mogen grupp med en medelålder på 40 år. 

Könsfördelningen var 18 % kvinnor och 82 % män. De flesta hade ägnat sig åt idrott och/eller 

friluftsliv under sin uppväxttid. De flesta hade också någon gång under sin uppväxttid besökt 

svenska/norska fjällen och/eller någon svensk kust/skärgård. Några av motiven bakom att 

ägna sig åt ensamäventyr är att det ger en speciell känsla av frihet och välbefinnande, de trivs 

med att äventyra ensamma, de har total kontroll och frihet, de får starkare naturupplevelser 

samt de utvecklas personlighetsmässigt. Fördelarna undersökningsgruppen framförallt lyfte 

fram med ensamheten var; planering, frihet, högre säkerhet, upplevelse, kontakt med andra 

människor, avkoppling samt utmaning. Nackdelarna som framhölls är; ingen att dela glädjen 

med, tyngre packning samt lägre säkerhet. 
 

Slutsats 
Utifrån studiens resultat kan inga generella slutsatser dras om ensamäventyrarna som grupp. 

Dock ger resultatet vissa indikationer på vad som kan vara utmärkande för ensamäventyrare. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

För hundra år sedan var fysisk ansträngning genom att gå eller cykla en eller ett par mil om 

dagen för att komma till skola, arbete, släkt, vänner etc. inget ovanligt. I dagens samhälle 

däremot är det många som lyfter på ögonbrynen om man svettig med hjälmen i handen 

kommer in på jobbet efter att ha cyklat dit. 

 

I det västerländska samhället har vi lyckats bygga bort naturliga tillfällen till fysisk aktivitet. 

Följderna av att under en längre tid undvika kroppsrörelse och fysisk ansträngning leder till 

att den fysiska funktionsförmågan, kapaciteten i muskler, skelett och leder försämras. För att 

kompensera förlusten av fysisk aktivitet är vi idag tvungna att ta särskilda initiativ för att 

upprätthålla en god fysisk funktionsförmåga. Detta innebär att vi på vår fritid måste tillägna 

oss det vi i dagligt tal kallar motion. Inom de olika motionsformerna utvecklas olika kulturer 

som individen måste förhålla sig till och som kräver en rad investeringar, inlärningsmässigt, 

socialt, ekonomiskt etc. för att deltagande ska bli möjligt. I och med att fysisk aktivitet har 

förskjutits till fritiden och ”kultiverats” har fritiden i sig fått en allt större betydelse i 

människors liv. Individens fritidssysselsättningar utgör stora delar av människors livsstil och 

genom sin fritidssysselsättning kan individen utrycka sin personlighet och visa för andra vem 

man är. I dagens samhälle där individens självförverkligande sätts i centrum är fritiden en 

viktig plats för individuella livsprojekt.1

 

Sverige är ett land med mycket goda förutsättningar för att bedriva friluftsliv. Tack vare 

allemansrätten2 har människor möjlighet att vistas i naturen och dess olika miljöer - från det 

karga kalfjället i norr till kobbarna och skären längs landets över 200 mil långa kuststräcka. 

De olika sätt på vilka vi bedriver friluftsliv är otroligt mångfacetterade - fågelskådning vid 

Hornborgasjön, skärmflygning på Kebnekaise och segling i Stockholms skärgård är bara 

några exempel. 

 

                                                 
1 Lars-Magnus Engström, ”Motion som fritidskultur”, i Pedagogiska perspektiv på idrott, red. Lars-Magnus 
Engström & Karin Redelius (Stockholm: HLS, 2002), s. 135ff. 
2 För mer information om allemansrätten se Naturvårdsverkets Internetsida  
<http://www.naturvardsverket.se/allemansratten/> 
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Samtidigt som människor ägnar sig åt ”vanligt” friluftsliv på fritiden rapporterar medierna var 

och varannan vecka om någon av alla de extremäventyrare (Göran Kropp, Ola Skinnarmo 

m.fl.) som tar friluftslivet ännu längre. För dessa människor som professionellt ägnar sina liv 

åt äventyr gäller det att göra något extremt för att locka till sig sponsorer som kan finansiera 

deras ofta flera år långa projekt. Det gäller t.ex. att bestiga en viss bergstopp på ett speciellt 

sätt, skida över någon av våra poler eller segla Jorden runt snabbast. Dessa människor 

utrycker ofta att deras motiv handlar om att testa sina egna mentala och fysiska gränser, söka 

naturupplevelser, få perspektiv på tillvaron etc. 

 

I och med att många extrema äventyr och expeditioner redan har gjorts parvis eller i grupp 

verkar det bli mer och mer vanligt att extremäventyrarna även ger sig iväg ensamma. Detta, 

dvs. att vara ensam ute på t.ex. fjället eller havet kan ju ses som en utmaning av ödet, om 

någon olycka inträffar finns ingen som kan ge en hjälpande hand. Man frågar sig då vilka 

anledningarna är till att de söker äventyr ensamma. Har de ingen äventyrskompis som kan 

följa med dem? Gör de det ensamma för att det är en större utmaning som ger mer prestige 

och uppmärksamhet? Upplever de mer frihet genom att göra det ensamma? 

 

En stor drivkraft för professionella ensamäventyrare3 att fortsätta med det de gör borde även 

vara det faktum att det mer eller mindre är en del av deras levebröd. Samma motiv som 

professionella äventyrare har, dvs. testa gränser, få naturupplevelser, få perspektiv på tillvaron 

mm. finns antagligen också hos många ”vanliga” utövare av friluftsliv. Dock kanske det inte 

blir lika storskaliga och extrema äventyr eftersom anpassning till egen förmåga och 

förutsättningar, ekonomi, möjlighet till ledighet etc. måste göras. 

 

Då jag, i sällskap med kamrater, har ägnat mig åt ”vanligt” friluftsliv har vi vid några olika 

tillfällen stött på människor som har varit ute ensamma. Vad är det för människor? Vilken 

bakgrund har de? Varför är de ute ensamma? Vilka fördelar ser de med att vara ensamma? 

Hur länge är de ute? Vill de ha kontakt med andra människor eller vill de vara för sig själva? 

Tyvärr har jag inte tagit mig tid att prata med dem jag träffat. Med denna uppsats hoppas jag 

kunna svara på några av dessa frågor. 

                                                 
3 Professionella äventyrare är svåra att kategorisera och definiera. Här menas att professionella äventyrare är 
sådana som har äventyrande som huvudsaklig sysselsättning/arbete. Professionella äventyrarna lever av att åka 
på expeditioner, skriva böcker/artiklar, hålla föredrag mm. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och försöka kartlägga den grupp människor som 

ägnar sig åt ensamäventyr på sin fritid. De som ägnar sig åt äventyrande professionellt, dvs. 

har äventyrandet mer eller mindre som levebröd, lämnas utanför undersökningen. 

Frågeställningarna uppsatsen är uppbyggd kring är: 

 

• Vilka är det som väljer att äventyra ensamma? 

• Varför äventyrar de ensamma? 

• Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att vara ensam? 

1.2.1 Definition av ensamäventyr 

Nationalencyklopedin (NE) definierar äventyr som ”ovanlig, spännande och farlig händelse 

som upplevs av viss (grupp av) person (er) särsk. om (längre) färder i avlägsna områden med 

inslag av upptäckter, strapatser, strider etc.”4

 

Att i en mening definiera vad som i denna uppsats menas med ensamäventyr har inte varit 

möjligt. Dock måste någon typ av definition finnas för att kunna urskilja vilka personer som 

är ensamäventyrare. När ordet ensamäventyrare används i uppsatsen innebär det att dessa 

personer svarar upp till följande kriterier: 

 

• De färdas/vistas i nära kontakt med naturen i mer än tre dygn. 

• De tar sig i huvudsak fram med hjälp av egen muskelkraft och/eller vindkraft. 

• De är i huvudsak själva/ensamma. Det är accepterat att träffa/umgås med andra 

människor utmed färdvägen (på leder, i stugor, i hamnar etc.). Dock ska man ha gett 

sig iväg hemifrån utan sällskap. 

 

Några exempel på aktiviteter kan då vara att vandra, åka skidor (på tur), paddla, segla och 

cykla själv/ensam i mer än tre dygn. 

                                                 
4 Nationalencyklopedin, Äventyr, 2005-03-30 <http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O403011> 
(2005-03-30). 
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1.3 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

1.3.1 Värde, habitus samt praktiker 

För att på något sätt försöka förstå vilka syften som uppfattas som de viktigaste och av vilka 

anledningar man ägnar sig åt olika former av friluftsliv tar vi utgångspunkt i några av de 

teorier professorn i beteendevetenskaplig idrottsforskning Lars-Magnus Engström har 

utvecklat. 

 

Engström menar nämligen att det finns två huvudgrupper av förklaringar till avsikten och 

meningen med aktiviteten man ägnar sig åt. Den ena av dessa kallar han egenvärde och den 

andra för investeringsvärde. Med egenvärde menas att en aktivitet kan ha ett värde i sig, 

spänningen, äventyret och att ha roligt just för stunden är det man eftersträvar. Det viktiga 

med aktiviteten är det som sker här och nu. Njutningen som upplevs under själva aktivitetens 

utövande är belöningen, det unika värdet med aktiviteten. Med investeringsvärden menar han 

att genom utövande av en viss aktivitet ger det värden (belöning) i form av investeringar för 

att vinna prestige, nå goda tävlingsresultat eller för att det är nyttigt.5

 

Då Engström har analyserat människors smak för olika fritidsaktiviteter har han låtit Pierre 

Bourdieus innebörd av habitusbegreppet få en speciell betydelse. Habitusbegreppet bygger på 

den självklara tanken att individens tidigare och samlade erfarenheter är styrande för 

föreställningar, förmågor och praktiker. Engström skriver att ”en djupare innebörd av habitus 

kan förstås som de inpräglade vanor och dispositioner, de för givet tagna preferenser, som 

verkar bestämmande för hur individen handlar, tänker, uppfattar och värderar omvärlden. En 

människas habitus är inte något påklistrat, lätt att skaka av sig, utan en djupt liggande känsla 

för vad som i den aktuella situationen är det rätta, det rimliga och det passande i åsikter och 

beteenden.” En individs habitus börjar formas i samspel med dennes omgivning redan under 

barndomen.6

 

För att kunna åskådliggöra spännvidden inom den idrottsliga verksamheten har Engström tagit 

utgångspunkt i det praktiska utövandet och gjort en översikt med vad han kallar 

idrottspraktiker. Dessa praktiker är bl.a. tävling och rangordning, fysisk träning, lek och 

rekreation, friluftsliv, fysisk utmaning och äventyr samt färdighetsinlärning. De principer och 

                                                 
5 Lars-Magnus Engström, Idrott som social markör, (Stockholm: HLS, 1999), s. 38ff. 
6 Engström, ”Motion som fritidskultur”, i Pedagogiska perspektiv på idrott, s. 139ff. 
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handlingsmönster som finns inom en viss praktik kan vara införlivade utan att individen är 

medveten om dessa och kan reflektera över dem. Individen kan röra sig mellan de olika 

praktikerna och det finns inga exakta gränsdragningar. Engström sammanfattar 

idrottspraktiken friluftsliv enligt följande. ”Den egna upplevelsen är viktig, valfriheten är stor, 

verksamheten ska äga rum i naturen, utövaren ska värdesätta att vistas utomhus i olika 

väderförhållanden, utövaren ska uppskatta de skönhetsvärden som är förbundna med natur 

och djurliv.” Den andra viktiga idrottspraktiken fysisk utmaning och äventyr sammanfattar 

Engstöm enligt följande. ”Det är viktigt att ha ett klart definierat mål, anstränga sig till det 

yttersta för att nå det uppsatta målet, vägen till målet har valts av utövaren själv, utsätta 

kroppen för utmaningar, kunna koncentrera sig, aktiviteten är upplevelserik, klara av och att 

uppskatta stora fysiska och psykiska påfrestningar.”7

1.4 Tidigare forskning 

Vid sökning på bibliotek, Internet mm har någon tidigare forskning, både svensk och 

utländsk, som tar upp och behandlar ämnet ensamäventyrare inte kunnat hittas. 

Undersökningar av dessa människor med belysning av vilka de är, dvs. uppväxtförhållanden, 

social position, värderingar och livsstil verkar saknas. Däremot har en studie om 

äventyrsidrottare gjorts. Den studien angränsar delvis till ämnet i denna uppsats. En hel del 

inspiration och idéer har därför hämtats där och en kort beskrivning av den studien görs här 

nedan.  

1.4.1 Äventyrsidrottare 

Vid institutionen för pedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm har Johan Arnegård skrivit C- 

och D-uppsatsen Äventyrsidrottare – vilka och varför? I den försöker han utifrån ett 

sociologiskt perspektiv identifiera väsentliga styrfaktorer för deltagande i äventyrsidrotter. 

Hans ambition har varit att fördjupa förståelsen av den pedagogiska frågeställningen om vilka 

faktorer som fostrar individen till att bli äventyrsidrottare. Undersökningsmetoderna 

innefattade en mycket välstrukturerad enkät som besvarades av 161 personer vilka ägnade sig 

åt olika äventyrsidrotter. I studien saknas definition på begreppet äventyrsidrott men de som 

besvarade enkäten ägnade sig åt totalt 17 olika äventyrsaktiviteter där bergsklättring, off-

pistskidåkning/skidbestigning, sportdykning, snowboardåkning och mountainbiking var de 

fem mest förekommande. Som komplement till enkäten gjordes också djupintervjuer med 14 

                                                 
7 Lars-Magnus Engström och Karin Redelius, ”Pedagogiska perspektiv på idrott”, i Pedagogiska perspektiv på 
idrott, red. Lars-Magnus Engström & Karin Redelius (Stockholm: HLS, 2002), s. 278ff. 
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personer som mycket hängivet ägnar sig åt någon av aktiviteterna bergsklättring, off-pist 

skidåkning/skidbestigning eller hängflygning. 

 

Några av huvudresultaten var att drygt hälften av äventyrsidrottarna i enkätundersökningen 

var i åldern 23 till 30 år, medelåldern var 28 år. I intervjustudien var medelåldern 30 år. Mer 

än hälften av äventyrsidrottarna i båda studierna hade universitets- eller högskoleutbildning. 

Vanligast förekommande var utbildningar med examen som civilingenjör och civilekonom. 

Samtliga i undersökningen ägnade största delen av sin fritid åt att utöva äventyrsidrott. 

Föräldrarna till äventyrsidrottarna hade i huvudsak haft olika former av friluftsliv som 

fritidsintresse. Detta har haft stor eller kanske avgörande betydelse för äventyrsidrottarnas 

nuvarande fritidsintresse. Gemensamt för äventyrsidrottarna i undersökningen är också att de 

tidigt i livet ägnat sig åt skidåkning med resor till både svenska fjällen och alperna. 

 

De motiv som ligger bakom äventyrsidrottarnas val av aktivitet är naturupplevelsen, friheten 

och känslan i kombination med spänning och utmaning. Många ansåg att utövandet var en del 

av deras personliga identitet. Äventyrsidrottarna prioriterade fritidsaktiviteten före karriär och 

även före nära relationer. Genom sitt äventyrsidrottande hade de fått uppmärksamhet och 

social prestige.8

1.5 Historik 

Under detta avsnitt görs först en kort summering av friluftslivets historia för att skapa inblick 

och förståelse till varför friluftslivet och dess utövare ser ut som det/de gör idag. Därefter 

redovisas historiken bakom några av de aktiviteter denna uppsats delvis handlar om. 

Anledningen till att det endast är fjällvandring, paddling och segling som redovisas är att 

liknande information saknas om cykling. Avsikten med denna uppsats är inte heller att 

fullständigt försöka redogöra för historiken bakom alla de aktiviteter som kan rymmas inom 

studiens definition för ensamäventyr. 

1.5.1 Allmänt om friluftslivets historia 

Friluftslivets historia sträcker sig tillbaks till mitten och slutet av 1800-talet då mindre grupper 

av välbärgade personer började ägna sig åt fjällvandring, bergsbestigning och ”stärkande” 

friluftsliv. I Sverige bildades Svenska Turistföreningen (STF) år 1885 och sju år senare år 

                                                 
8 Johan Arnegård, Äventyrsidrottare – Vilka och varför?, C- och D-uppsats vid institutionen för pedagogik 1996 
på Lärarhögskolan i Stockholm (Stockholm: Lärarhögskolan, 1996), s. 11f. 
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1892 bildades Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige (nuvarande 

Friluftsfrämjandet). STF sporrade svenskarna till friluftsliv med slagorden ”känn ditt land”. 

Friluftsliv och friluftslandskap blev så smått en verklighet och likheter med den utveckling 

som skedde i Sverige kunde också ses i framförallt Västeuropa och Nordamerika.9 I USA 

hade nationalparker redan börjat etableras under 1860-talet. I Sverige dröjde det dock fram till 

år 1909 innan de nio första nationalparkerna bildades i samband med stiftandet av Sveriges 

första naturskyddslag.10

 

I slutet av 1800-talet och början på 1900-talet började stora strukturella och demografiska 

förändringar ske i Sverige. Industrialiseringen var i full gång och ledde till urbanisering. Folk 

flyttade från landsbygden till tätorten i allt raskare takt. År 1880 var det två av tio svenskar 

som bodde i tätorter, år 1930 varannan och idag bor ungefär åtta av tio i tätorter.11 Som en 

konsekvens av urbaniseringen i kombination med kortare arbetstid och bättre materiell 

standard ökade intresset successivt både hos allmänheten samt myndigheterna för naturen som 

rekreationskälla. Från 1930-talet blev vandrarhem, vandringsleder, ”camping”, fritidsbåtar 

m.m. vanliga ingredienser i försöken att använda naturen och dess möjligheter för att 

återskapa den urbana industriarbetarklassens produktivitet och livskvalitet. 

 

År 1937 gjordes den första fritidsutredningen av Gustav Möller. Syftet med den var att 

människors friluftsliv under semestern skulle belysas och underlättas. År 1938 kom lagen om 

tolv dagars semester. Ett viktigt syfte från myndigheternas sida var att skydda naturen till 

förmån för människans fritidsbehov, t.ex. genom att garantera friluftsmöjligheter även för 

dem som inte ägde någon egen mark. Detta kallades ”socialt naturskydd”.12

 

Perioden från mitten på 1950-talet till mitten på 1960-talet (”rekordåren”) innebar ökad 

materiell tillväxt och även mer fritid. Detta påverkade villkoren och formerna för utövande av 

friluftsliv. Fritidshus och husvagnar ökade starkt i antal och personbilen spelade en central 

roll för utnyttjandet av dessa. Miljön var före 1960-talet ingen stor fråga i samhällsdebatten 

                                                 
9 Klas Sandell och Sverker Sörlin, ”Friluftslivets insteg”, i Friluftshistoria, red. Klas Sandel och Sverker Sörlin 
(Stockholm: Carlsson, 2000), s. 12. 
10 Ibid., s. 276. 
11 Ibid., s. 133ff. 
12 Ibid., s. 65f. 
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men under 1970-talet föddes nya miljörörelser och massmedia samt politiker fick upp ögonen 

för miljöfrågorna.13

 

Under 1950-talets senare del startade Friluftsfrämjandet Skogsmulleskolan. Det var en 

friluftsskola för barn mellan fem och sju år och syftet var att med sagor och lek i skogsmiljö 

stimulera barnens intresse för vistelse i skog och mark. I ett längre tidsperspektiv skulle detta 

kunna leda till ett livslångt engagemang för friluftsliv och naturvårdsfrågor.14 Deltagarantalet 

var inledningsvis ganska lågt men mot slutet av 1960-talet växte verksamheten med flera 

tusen deltagare per år. På 1980-talet började verksamheten stagnera och år 1987 var 

deltagarantalet ca 80 000 barn.15

1.5.2 Fjällvandring 

Intresset för vandring och vistelse i fjällvärlden startade i slutet av 1800-talet. Före år 1880 

var det främst forskare och vetenskapsmän som sökte sig till fjällen. De studerade naturen och 

Samernas liv. En av de mest kända färderna i fjällvärlden med forskning och vetenskap som 

syfte gjorde Carl von Linné på 1730-talet. För utvecklingen av fjällturismen har bildandet av 

organisationerna STF och Friluftsfrämjandet samt utbredningen av järnvägsnätet haft mycket 

stor betydelse. I början på 1900-talet rösades de första lederna, stugor byggdes och de första 

skolresorna till fjällen anordnades.16

1.5.3 Paddling 

Kanoter och kajaker har man använt som transportredskap i flera tusen år. När det gäller 

friluftsliv och ensamfärder går historien däremot inte så långt tillbaks i tiden. På 1860-talet 

gjorde skotten John MacGregor, advokat och uppskattad reseboksförfattare, en resa mellan 

Oslo och Stockholm där han i huvudsak paddlade för att ta sig fram. Detta innebar att han 

paddlade på alla vattendragen och vid landpassagerna använde han diverse andra 

transportmedel.17 I augusti år 1905 startade svensken Gustaf Nordin en ensampaddling i kajak 

från Stockholm till Paris. Syftet med paddlingen var att bevisa att hans val att vara vegetarian 

                                                 
13 Sandell och Sörlin, ” Friluftsliv i välfärdssamhället”, i Friluftshistoria, s. 120f. 
14 Petra Rantatalo, ”Skogsmulleskolan”, i Friluftshistoria, s. 138f. 
15 Ibid., s. 142. 
16 Länsstyrelsen i Norrbottens län, Turismens framväxt i Norrbotten, 2003-03-30 
<http://www.fjallen.nu/fakta/turism.htm> (2005-03-30). 
17 Stig Sandelin <stig.sandelin@swipnet.se> Båtliv och båtfolk, 2005-03-30 <http://home.swipnet.se/~w-
86149/macgregor.htm> Första långfärden (2005-03-30). 
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och nykterist inte påverkade hans förmåga att paddla och prestera lika bra, eller kanske till 

och med bättre, än sina köttätande klubbkamrater i Föreningen för kanotidrott (FKI).18

1.5.4 Segling 

År 1895 till 1898 gjorde den då 51 årige amerikanen Joshua Slocum den första 

världsomseglingen ensam i sin 11 meter långa segelbåt Spray. Sedan dröjde det ända till år 

1971 innan den förste svensken, Göran Cederström, seglade ensam jorden runt i sin 8,3 meter 

långa segelbåt Tua Tua.19

1.6 Nutida professionella ensamäventyrare 

Eftersom några historiska ensamäventyrare har nämnts ovan är det också på sin plats att kort 

nämna något om några av de nutida svenska professionella ensamäventyrarna. Det finns 

givetvis fler personer i Sverige som sysslar med ensamäventyr på ett mer eller mindre 

professionellt sätt men som tidigare nämnts är syftet med denna studie inte att redogöra för 

dessa. Anledningen till att några ändå tas upp är att de troligen fungerar som inspirationskällor 

och antagligen har en del gemensamt med den grupp individer som denna studie handlar om. 

De tre äventyrare som nämns nedan har gjort (eller ska göra) några av de ensamäventyr som 

fått mest uppmärksamhet i media under de senaste åren. 

 

Under åren 1995-1996 cyklade Göran Kropp20 med all sin klätterutrustning ca 11 000 km till 

världens högsta berg, Mount Everest, klättrade upp till toppen utan syrgas och cyklade hem 

igen.21 År 1998 skidade Ola Skinnarmo under 47 dagar helt ensam, med all sin utrustning i en 

120 kg tung pulka, 120 mil för att komma till Sydpolen.22 Renata Chlumska blev år 1999 

första svenska kvinna att bestiga Mount Everest. Nu, 31 år gammal, är hon aktuell med sitt 

nästa planerade äventyr - att ensam paddla kajak, åka inlines och cykla ca 1 800 mil runt 

USA. Startskottet för ”Around America Adventure” går i Seattle den 4 juli 2005.23  

                                                 
18 Stig Sandelin <stig.sandelin@swipnet.se> Båtliv och båtfolk, 2005-03-30 <http://home.swipnet.se/~w-
86149/nordin1.htm> Vegetarianen som seglade till Paris (2005-03-30).  
19 Nationalencyklopedin, Världsomsegling, 2005-03-30 
<http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=347032> (2005-03-30). 
20 Göran Kropp omkom vid en klättringsolycka i Seattle, USA, år 2002. 
21 Renata Chlumska <info@renata.nu> Renata Chlumskas personliga Internetsida, 2005-04-06 
<http://www.renatachlumska.com> (2005-04-06). 
22 Ola Skinnarmo och Johan Tell, Ensam mot Sydpolen (Borås: Centraltryckeriet, 1999), s. 26ff. 
23 Renata Chlumska <info@renata.nu> Renata Chlumskas personliga Internetsida, 2005-04-06 
<http://www.renatachlumska.com> (2005-04-06). 
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2 Metod 

2.1 Val av metod 

För att besvara studiens syfte samt frågeställningar har funderingarna kring lämpligt 

tillvägagångssätt handlat om att antingen skicka ut en enkät, göra intervjuer eller både och. 

Det sista, att skicka ut en enkät och komplettera med djupintervjuer var till en början lockande 

men p.g.a. att detta är mycket tidskrävande hamnade valet till sist på att göra en enkät med 

både öppna och slutna svarsalternativ. Fördelen med detta, jämfört med intervju, är helt klart 

att man når ut till många fler samt att det inte blir lika tidskrävande. Visserligen blir svaren 

kortare men man kan i alla fall systematisera dessa på ett enklare sätt. 

 

En del som också vägdes in i valet av metod var hur man kommer i kontakt med 

ensamäventyrarna. Frågan om hur många ensamäventyrare det finns och vart de bor är svår att 

svara på eftersom tidigare forskning saknas på området. Lösningen blev att aktivt söka och 

annonsera i diverse diskussionsfora på Internet. Framförallt Internetsidan Utsidan.se24 har lett 

till kontakt med personer som ägnar sig åt ensamäventyr av olika slag. 

2.2 Litteraturstudien 

Inledningsvis gjordes en omfattande litteraturstudie för att dels undersöka om det fanns 

tidigare forskning inom området samt dels för att läsa vad andra ensamäventyrare (mestadels 

professionella) hade skrivit om sina äventyr. Förutom detta har också litteratur som handlar 

om friluftslivets historia lästs för att försöka förstå varför friluftslivet ser ut som det gör idag. 

Genom litteraturstudien samlades kontinuerligt stoff till frågor att ställa i enkäten. För vidare 

information om var litteratur sökts samt vilka sökord som använts se bilaga 3. 

2.3 Enkäten 

Efter litteraturstudien utformades alltså den enkät som återfinns som bilaga 2. Det flitiga 

sökandet och annonserandet efter ensamäventyrare gav gott resultat. Då enkäten skulle 

skickas ut hade 42 personer anmält att de kunde tänka sig att ställa upp och fylla i enkäten. 

Detta var en ganska stor undersökningsgrupp och samtliga var ensamäventyrare enligt den 

definition som används i uppsatsen. Till de flesta personerna i undersökningsgruppen 

distribuerades enkäten via e-post och i några få fall skedde detta via vanlig post. Efter en 

                                                 
24 Utsidan.se är en Internetsida som samlat information om det mesta inom friluftsliv. År 2002 hade de 6 500 
läsarbesök om dagen och över 24 000 registrerade medlemmar. <http://www.utsidan.se> 
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vecka hade ett 20-tal enkäter inkommit, då skickades en påminnelse ut vilken ledde till att det 

kom in ytterligare ett tiotal. 

 

Totalt inkom 33 av de 42 utskickade enkäterna. Bortfallet på nio enkäter beror bl.a. på att 

några var/skulle på semester, någon avböjde också då frågorna inte var vad denne hade 

förväntat sig. Om man räknar på bortfallet är det alltså totalt 21 % som inte svarat på den 

utskickade enkäten, av dessa är 22 % kvinnor och 78 % män. 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Validiteten, d.v.s. om det undersökts vad som avsåg att undersökas får anses hög. Detta 

eftersom det trots stort procentuellt bortfall ändå är 33 ensamäventyrare som svarat på frågor 

som bygger på syftet och frågeställningarna för uppsatsen. Reliabiliteten, d.v.s. om 

undersökningen har gjorts på ett korrekt och tillförlitligt sätt som går att upprepa av någon 

annan förmodas också vara hög. Dock ska man ha i åtanke att de ensamäventyrare som svarat 

på enkäten hittats via Internet. Denna typ av urval brukar i forskningssammanhang benämnas 

bekvämlighetsurval. Att urvalet skett som det gjort och faktumet att det endast är 33 personer 

som svarat på enkäten gör det svårt att uttala sig generellt om gruppen ensamäventyrare. Dock 

ger resultatet vissa indikationer på vad som kan vara utmärkande för ensamäventyrare. 

 17



 

3 Resultat 
I framförliggande del av uppsatsen skall resultaten som framkommit i enkätundersökningen 

redovisas. För att göra redovisningen tydlig presenteras resultaten under rubriker med samma 

namn som frågeställningarna i studien. Dessutom kommer siffror användas i så stor 

utsträckning som möjligt vid redovisning av olika tal i tabeller och löpande text. 

3.1 Vilka väljer att äventyra ensamma 

3.1.1 Allmänna resultat 

3.1.1.1 Aktiviteter ensamäventyrarna ägnar sig åt 
I tabell 1 redovisas de olika aktiviteter ensamäventyrarna ägnar, eller ägnat sig, åt. Av 

ensamäventyrarna var det 12 personer som ägnade sig eller har ägnat sig åt mer än en aktivitet 

inom ramen för ensamäventyr, dessa återfinns därför på flera ställen i tabellen. 

  
Tabell 1. Typ av aktivitet och antal individer som ägnar sig åt dessa 
 
Aktivitet Antal individer (n = 33) 
Vandring 23 
Paddling 10 
Cykling 8 
Skidåkning (på tur) 4 
Segling 3 
Bergsbestigning 1 
Löpning 1 
 
Som tabell 1 visar var vandring den klart vanligaste aktiviteten vid ensamäventyrande. Av 

dem som vandrat ensamma hade 10 personer ägnat sig åt detta i mer än 10 års tid. Paddling 

och cykling var också vanliga aktiviteter vid ensamäventyrande. Av dem som paddlat 

ensamma hade 6 ägnat sig åt detta i mer än 10 års tid medan det var 2 som hade ägnat sig åt 

cykling i mer än 10 års tid. Av seglarna var det 2 som ägnat sig åt detta i mer än 10 års tid och 

den som ägnat sig åt löpning hade gjort detta i mer än 10 års tid. Det var totalt 9 personer som 

hade ägnat sig åt att äventyra ensamma på ett eller annat sätt i mer än 10 års tid. 
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3.1.1.2 Ålder och kön 
 
Tabell 2. Ålder och könsfördelning 
 
Decennium Kvinnor Män Totalt 
40-talet 1 2 3 
50-talet 2 8 10 
60-talet 2 6 8 
70-talet - 7 7 
80-talet - 4 4 
Bortfall 1 - 1 
    
Totalt 6 27 33 
 
En tydlig skillnad vad gäller könsfördelningen i undersökningsgruppen är att det var 82 % 

män och 18 % kvinnor. De kvinnor som uppgav sin ålder, dvs. 5 av 6, var 40-59 år medan 

männen var 22-65 år. Medelåldern för de 32 individer som uppgett sin ålder var 40 år. 

3.1.1.3 Civilstånd 
 
Tabell 3. Civilstånd 
 
Kön Singel/ogift Sambo/gift Frånskild Änka/änkling 
Kvinna 1 4 1 - 
Man 16 10 - 1 
     
Totalt 17 14 1 1 
 
I undersökningsgruppen levde 4 av de 6 kvinnorna i samboförhållande eller var gifta, 1 var 

frånskild och 1 var singel/ogift. Bland de 25 männen levde 10 i samboförhållande eller var 

gifta, 16 var singel/ogifta och 1 var änkling. Av de 16 män som var singel/ogifta var 2/3 äldre 

än 30 år. 

3.1.1.4 Bostadsort 
Bland ensamäventyrarna i undersökningsgruppen är den geografiska spridningen vad gäller 

nuvarande bostadsort stor. 11 personer bor i Stor-Stockholm (Uppsala och Södertälje 

inräknat). 3 personer är bosatta eller befinner sig på resande fot utomlands. Övriga 17 bor 

utspridda i Mälardalen, på Västkusten, i södra Sverige samt i Norrland. 
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3.1.1.5 Utbildningsnivå, nuvarande sysselsättning samt inkomstnivå 
Som tabell 4 här nedan visar är utbildningsnivån bland ensamäventyrarna i 

undersökningsgruppen hög. Mer än 2/3 har studerat eller studerar vid högskola/universitet och 

lite mindre än 1/3 har gymnasial utbildning. Även inkomstnivån och de arbeten 

ensamäventyrarna har är på en hög nivå. För de som i huvudsak har sysselsättning med 

förvärvsarbete och egenföretagande i Sverige ligger inkomstnivån (inkl. eventuella bidrag och 

ersättningar) efter skatt i genomsnitt på 21 000 kr i månaden. Lägsta var 12 500 kr och högsta 

37 000 kr. 
 

Tabell 4. Utbildningsnivå och nuvarande sysselsättning 

 
Utbildningsnivå Antal pers. Nuvarande sysselsättning 
Förgymnasial 
 

2 
 

2 = pensionärer 
 

Gymnasial 
 

9 
 

6 = förvärvsarbetar, 1 = egenföretagare 2 = studerar 
 

Eftergymnasial 
 

22 
 

12 =förvärvsarbetar, 3 = egenföretagare, 4 = studerar, 
1 = pensionerad, 2 = arbetslösa 

 

3.1.2 Bakgrund och uppväxt 

3.1.2.1 Uppväxtort 
Av de 33 ensamäventyrarna i undersökningsgruppen var det 13 personer som bodde kvar på 

samma ort som de vuxit upp. 5 personer hade flyttat inom samma region och övriga hade 

flyttat både kors och tvärs över landet och lämnat både uppväxtort och region. 

3.1.2.2 Föräldrarnas huvudsakliga yrken 
De yrken föräldrarna till ensamäventyrarna i undersökningsgruppen har haft under deras 

uppväxttid varierar ganska mycket. Fäderna har arbetat med diverse yrken t.ex. 

verkstadsarbetare, snickare, lärare, polis, ingenjör, läkare mm. När det gäller mödrarna är det 

över 25 % som har varit hemmafruar/hemarbetande och över 25 % har arbetat med 

pedagogiska yrken som t.ex. barnskötare och lärare. Övriga mödrar har haft arbete inom 

diverse yrken. 
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3.1.2.3 Idrottsverksamhet under uppväxttiden 
Av de 33 ensamäventyrarna ägnade sig 73 % åt idrottsverksamhet på fritiden under sin 

uppväxttid medan 27 % inte gjorde det. Av dem som inte ägnade sig åt idrottsverksamhet på 

fritiden var alla utom 1 aktiv med någon form av friluftsliv. 

 
Tabell 5. Idrottsverksamhet under uppväxttiden 
 
Hur många som ägnade sig åt idrottsverksamhet på fritiden 
under uppväxttiden 
16 Gjorde det i förening där de även tävlade 
3 Gjorde det i förening men tävlade ej 
5 Gjorde det på egen hand eller med kamrater/föräldrar 
  

9 Ägnade sig inte åt någon idrottsverksamhet  
 

3.1.2.4 Egen friluftsverksamhet 
Av de 33 ensamäventyrarna var det 85 % som ägnade sig åt någon friluftsaktivitet under sin 

uppväxttid medan 15 % inte gjorde det. Av dem som inte hade ägnat sig åt någon 

friluftsaktivitet under uppväxttiden var alla utom 1 aktiv med någon form av idrottsaktivitet. 

Det var endast 1 av ensamäventyrarna som inte hade ägnat sig åt idrotts- eller 

friluftsaktiviteter under sin uppväxttid. 

 
Tabell 6. Friluftsaktivitet under uppväxttiden 
 
Hur många som ägnade sig åt någon friluftsaktivitet under 
uppväxttiden 
9 Gjorde det i förening/organisation 
10 Gjorde det med föräldrar 
9 Gjorde det på egen hand eller med kamrater 
  

5 Har inte ägnat sig åt någon friluftsaktivitet 
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3.1.2.5 Föräldrarnas fritidsintressen 
 
Tabell 7. Föräldrarnas huvudsakliga fritidsintresse 
 
Fritidsintresse Mödrar Fäder 
Friluftsliv 6 11 
Idrott 3 3 
Övrigt 24 17 
Saknats* - 2 

* = Fadern eller annan manlig vårdnadshavare har saknats under uppväxttiden. 

 
Bland föräldrarna till ensamäventyrarna i undersökningen är det 18 % av mödrarna samt 33 % 

av fäderna som har haft någon form av friluftsliv som sitt huvudsakliga fritidsintresse under 

individernas uppväxttid. Endast 9 % av både mödrarna och fäderna har haft idrott som 

huvudsakligt fritidsintresse och 73 % av mödrarna samt 51 % av fäderna har haft andra 

fritidsintressen som t.ex. hem och trädgård, läsning, kyrklig verksamhet mm. Det var endast 2 

personer i undersökningsgruppen som uppgav att de saknade pappa eller annan manlig 

vårdnadshavare under sin uppväxttid. 

3.1.2.6 Resor 
 
Tabell 8. Besökt något av följande ställen under sin uppväxttid   
 
Ställe/plats/område Antal individer (n=33) 
svenska/norska fjällen 23 
Alperna 7 
Någon svensk kust/skärgård 22 
Öland/Gotland 22 
Annat natur-/friluftsområde 16 
 
Som tabell 8 visar har så många som 70 % av ensamäventyrarna i undersökningen besökt 

svenska eller norska fjällen under sin uppväxttid. Nästan alla av dem har varit där tillsammans 

med sin familj, någon hade varit där med scoutföreningen och någon med sin skolklass. 21 % 

har besökt Alperna, 67 % har besökt någon svensk kust/skärgård och lika många har besökt 

Öland/Gotland.  

3.1.2.7 Värnplikt/militär utbildning 
I undersökningsgruppen var det nästan 74 % av männen men ingen av kvinnorna som hade 

gjort militärtjänst/värnplikt eller fått utbildning via försvarsmakt/militärt väsen. 
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3.1.3 Fritidsintressen och livsstil 

I strävan att försöka kartlägga ensamäventyrarna som grupp har frågan, vad de gör förutom 

ensamäventyrar, blivit högst väsentlig. Ett av kriterierna (se definitionen i inledningen) för 

deltagande i studien är ju att ensamäventyrandet sker på fritiden. Rimligtvis borde individerna 

i undersökningsgruppen ha andra intressen i livet än att bara ägna sig åt ensamäventyrande. 

För att söka svar på ensamäventyrarnas andra fritidsintressen samt vilken livsstil de har, har 

enkäten innehållit frågor med fasta svarsalternativ där de fått kryssa för det alternativ som 

stämmer bäst in på dem. 

3.1.3.1 Fritidsintressen 
De fritidsintressen som ensamäventyrarna var mest intresserade av var som visas i tabell 9 

idka friluftsliv, läsa böcker (facklitteratur), umgås med familj och vänner, träna/motionera 

regelbundet, fotografera samt att läsa böcker (skönlitteratur). 

 
Tabell 9. Fritidsintressen som intresserar ensamäventyrarna mycket 

 

Intresse/aktivitet/sysselsättning 
Mycket 

intresserad 
Ganska 

intresserad 
Inte 

intresserad 
 

Bortfall 
Idka friluftsliv förutom det som redan 
besvarats i enkäten 22 4 - 

 
7 

Läsa böcker (facklitteratur) 21 11 1 - 
Umgås med familj och vänner 19 14 - - 
Träna/motionera regelbundet 19 8 6 - 
Fotografera 15 12 6 - 
Läsa böcker (skönlitteratur) 15 11 7 - 
 
De fritidsintressen som ensamäventyrarna var minst intresserade av var som visas i tabell 10. 

Arbeta politiskt/fackligt, gå i kyrkan, måla, syssla med motorsport (bil, mc etc.) för nöje, gå ut 

och dansa samt syssla med sällskapsdjur (hund, katt etc.). 

  
Tabell 10. Fritidsintressen som inte intresserar ensamäventyrarna 
 

Intresse/aktivitet/sysselsättning 
Mycket 

intresserad 
Ganska 

intresserad 
Inte 

intresserad 
Arbeta politiskt/fackligt - 3 30 
Gå i kyrkan 1 4 28 
Måla 1 5 27 
Syssla med motorsport (bil, mc etc.) för 
nöje 1 7 25 
Gå ut och dansa 1 9 23 
Syssla med sällskapsdjur (hund, katt 
etc.) 3 8 22 
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3.1.3.2 Livsområden 
Som ett komplement till frågorna med direkt koppling till ensamäventyrarnas fritidsintresse 

ställdes också frågor om hur viktigt de tyckte att olika livsområden var. Som kan utläsas i 

tabell 11 tycker ensamäventyrarna i undersökningen att fritid, familj och vänner är mycket 

viktigt i livet. Arbete och kultur är ganska viktigt. Sport är inte särskilt viktigt för majoriteten 

men många tycker ändå att det är ganska eller mycket viktigt. Religion anses inte alls viktigt. 

 
Tabell 11. Vilka livsområden ensamäventyrarna anser viktiga 
 
Livsområden Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Bortfall 
Fritid 25 6 - - 2 
Familj 21 10 - - 2 
Vänner 18 12 1 0 2 
      
Arbete 8 15 6 2 2 
Kultur 4 15 12 0 2 
      
Sport 9 5 12 5 2 
      
Religion 1 5 4 21 2 

3.1.4 Sammanfattning: Vilka väljer att äventyra ensamma 

Den grupp som ägnar sig åt att äventyra ensamma i undersökningen har en medelålder på 40 

år och en ganska lång erfarenhet av ensamäventyrande. Det är fler män än kvinnor i 

undersökningsgruppen och bland männen är det mycket vanligt att de inte har stadgat sig i 

samboförhållande eller äktenskap. 

 

De flesta ensamäventyrarna i undersökningen har hög utbildning och arbeten med hög lön. 

Under uppväxttiden har deras fäder arbetat med diverse yrken. Bland mödrarna ser man 

däremot att över 25 % har arbetat hemma/varit hemmafruar och över 25 % har haft 

pedagogiska yrken som t.ex. barnskötare och lärare. Övriga mödrar har arbetat med diverse 

yrken. 

 

När det gäller idrottsverksamhet under uppväxttiden har många ägnat sig åt detta. Det samma 

gäller för friluftsverksamhet. I enkätundersökningen var det endast 1 som under sin uppväxt 

inte hade ägnat sig åt någon idrotts- eller friluftsverksamhet överhuvudtaget. 

 

Under ensamäventyrarnas uppväxttid hade endast 18 % av deras mödrar respektive 33 % av 

deras fäder friluftsliv som sitt huvudsakliga fritidsintresse. Däremot hade de flesta 
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ensamäventyrare besökt svenska/norska fjällen och/eller någon svensk kust/skärgård under sin 

uppväxttid. 

 

Förutom den aktivitet ensamäventyrarna ägnar sig åt inom ramen för ensamäventyr var de 

mest intresserade av att idka andra former av friluftsliv, läsa böcker, umgås med familj och 

vänner, träna/motionera regelbundet samt fotografera. De fritidsintressen som 

ensamäventyrarna var minst intresserade av var att arbeta politiskt/fackligt, gå i kyrkan, måla, 

syssla med motorsport, gå ut och dansa samt att syssla med sällskapsdjur. 

 

Ensamäventyrarna tycker att fritid samt familj och vänner är mycket viktiga i livet medan det 

råder delade meningar om sport, vissa tycker att det inte är särskilt viktigt medan andra tycker 

att det är ganska eller mycket viktigt. Religion anses inte alls är viktigt. 
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3.2 Varför äventyrar de ensamma 

För att försöka få en bild av varför individerna i undersökningsgruppen äventyrar ensamma 

har enkäten innehållit frågor i form av påståenden med fasta svarsalternativ. 

Ensamäventyrarna har fått ta ställning till respektive påstående och kryssa för det alternativ de 

tycker stämmer bäst in på dem själva. Här nedan görs en redovisning av frågorna samt de svar 

som lämnats. 

 
Tabell 12. Påståenden om varför man äventyrar ensam 
 

Fråga: 
Stämmer 

helt 
Stämmer 

delvis 
Stämmer 

inte Bortfall*
Ensamheten ger mig en speciell känsla av frihet och 
välbefinnande 82 % 12 % 6 % - 
     
Jag trivs med att äventyra ensam 64 % 33 % 3 % - 
     
Ensamheten ger mig total kontroll och frihet 58 % 36 % - 6 % 
     
Ensamheten ger mig starkare naturupplevelser 55 % 36 % 9 % - 
     
Ensamheten utvecklar mig personlighetsmässigt 49 % 33 % 18 % - 
     
Ensam pratar jag mer med de människor jag möter än om 
jag skulle haft sällskap 46 % 36 % 18 % - 
     
Ensamheten gör att jag blir psykiskt uthållig 40 % 36 % 18 % 6 % 
     
Att äventyra ensam är en utmaning både fysiskt och 
psykiskt 36 % 36 % 25 % 3 % 
     
Jag äventyrar ensam för att ingen kan eller vill följa med 
mig 27 % 58 % 15 % - 
     
Jag äventyrar ensam för att visa andra att jag kan - 9 % 91 % - 
     
Jag är ensam för att jag vill göra något som ingen annan 
gjort före mig - 6 % 91 % 3 % 
     
Jag äventyrar ensam för att vinna beundran och höja mitt 
anseende utåt - 9 % 88 % 3 % 
     
Jag är ensam för att det gör det mer "äventyrligt" och 
spännande 12 % 30 % 58 % - 
     
När jag är ute ensam försöker jag att undvika att träffa 
andra människor 3 % 45 % 52 % - 

* = Det bortfall som redovisas på vissa av frågorna i tabellen är knutet till samma person/personer i 
undersökningsgruppen. 

 26



 

Som man kan utläsa i tabell 12 är de påståenden som stämmer bäst in på ensamäventyrarna att 

ensamheten ger en speciell känsla av frihet och välbefinnande. De trivs med att äventyra 

ensamma. De har total kontroll och frihet. De får starkare naturupplevelser. De utvecklas 

personlighetsmässigt. De pratar mer med människor de träffar. De blir mer psykiskt uthålliga 

samt att ensamheten är en utmaning både psykisk och fysiskt. 

  

Det man också kan se är att ensamäventyrarna inte ägnar sig åt ensamäventyr för att de vill 

visa andra att man kan eller för att göra något som ingen annan gjort tidigare. De gör det inte 

heller för att vinna beundran och höja sitt anseende utåt eller för att ensamheten gör det mer 

äventyrligt och spännande. De försöker inte heller undvika att träffa andra då de 

ensamäventyrar. 

 

I enkäten gavs också möjligheten att skriva ett eget påstående som stämmer in på varför man 

ägnar sig åt ensamäventyrande. Det var 13 av de 33 svarande som kom med ett eget påstående 

eller en anledning till deras ensamäventyrande. Några av dessa var följande. 

 
Svar: 

Det är ett skäl som gjort att jag äventyrat ensam. Jag har valt vad jag vill uppleva och har då 

ingen önskat följa med så har jag haft tillräckligt med självförtroende för att våga själv. Men 

det finns också två skäl till att jag valt så utmanande resor att det blivit ensamäventyr - stress 

har gjort att det funnits behov av att "nolla" systemet plus oräddhet - och det har gjort att 

äventyren blivit för utmanande för normala friluftsmänniskor. 

(Man som ägnar sig åt skidåkning och paddling ensam) 

 

Svar: 

Min "debut" som ensamäventyrare berodde till stor del på att jag saknade en kompis som 

ville göra samma vandringar som jag. Första ensamvandringen fungerade perfekt och gav 

mersmak. Förstående make stannade då hemma och tog hand om barnen så att jag fick 

möjlighet att fortsätta med detta under flera år. Han och ungarna insåg att detta betydde så 

oändligt mycket för mig. Här kan man säga jag hämtade kraft för resten av året!  

(Kvinna som ägnar sig åt vandring ensam) 
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Svar: 

Man ändrar sig över åren. När jag var yngre fanns det en viss känsla i att göra saker som 

andra inte gjorde/vågade, "beundran och anseende" enligt ovan. Men det var inte drivkraften, 

bara en biprodukt. Nu är dessa känslor (nästan) obefintliga. 

(Man som ägnar sig åt vandring ensam) 

 

Svar: 

Med en viss läggning blir det rätt naturligt (eller i alla fall inget onaturligt) att ensamvandra. 

(Man som ägnar sig åt vandring, paddling och skidåkning ensam) 

 

Svar: 

För att testa mina gränser och veta att mitt välbefinnande och min säkerhet endast beror på 

min egen kunskap och omdöme. 

(Man som ägnar sig åt vandring ensam) 

 

Svar: 

Visa mig själv att jag kan och kan få med mig allt som behövs. 

(Kvinna som ägnar sig åt vandring ensam) 

 

Svar: 

För själslig återhämtning. 

(Man som ägnar sig åt vandring ensam) 

 

Svar: 

Genom ensamheten "stänger jag av" vardagen effektivare och laddar därmed de "mentala 

batterierna" effektivare. 

(Man som ägnar sig åt vandring ensam) 

3.2.1 Sammanfattning: Varför äventyrar de ensamma 

Motiven till varför personerna i undersökningsgruppen ägnar sig åt ensamäventyrande kan 

sammanfattas i följande. De gör det för att ensamheten ger en speciell känsla av frihet och 

välbefinnande. De trivs med att äventyra ensamma. De har total kontroll och frihet. De får 

starkare naturupplevelser. De utvecklas personlighetsmässigt. De pratar mer med dem de 
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träffar. De blir mer psykiskt uthålliga samt att ensamheten är en utmaning både psykiskt och 

fysiskt. 

 

Personerna i undersökningen ägnar sig inte åt ensamäventyr för att de vill visa andra att de 

kan eller för att de vill göra något unikt. De gör det heller inte för att vinna beundran och höja 

sitt anseende utåt eller för att ensamheten gör det mer äventyrligt och spännande. De försöker 

inte heller undvika att träffa andra då de ensamäventyrar. 

3.3 Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att vara ensam 

För att söka svar på vilka fördelar respektive nackdelar det finns med att äventyra ensam 

ställdes det en öppen fråga om detta i enkäten. Frågan hade medvetet placerats före 

påståendena om varför man ägnade sig åt ensamäventyr. Detta gjordes för att 

ensamäventyrarnas svar inte skulle färgas/påverkas av det som stod i påståendena. De 

svarande ombads att skriva ner de fördelar respektive nackdelar de ser med att äventyra 

ensam. Samtliga i undersökningsgruppen svarade på frågan men eftersom svaren varierar 

ganska mycket i storlek och innehåll har det varit nödvändigt att försöka tolka och 

gruppera/kategorisera dessa. En del citat, dock ej från samtliga i undersökningsgruppen, 

lämnas i respektive kategori nedan och då de inkomna svaren ofta är i en mening kan dessa 

behöva citeras under flera kategorier för att sammanhanget skall bli begripligt. 

3.3.1 Fördelar 

De fördelar ensamäventyrarna i undersökningsgruppen framförallt såg med att vara ensam 

kunde placeras i följande kategorier; planering, frihet, säkerhet, upplevelse, kontakt med 

andra människor, avkoppling samt utmaning. Redovisning av respektive kategori görs nedan. 

3.3.1.1 Planering 
Lite mindre än 1/3 av ensamäventyrarna är inne på att planeringen innan man ger sig iväg är 

lättare när man är ensam. Man slipper ta hänsyn och planera in semesterveckan med någon 

annan, både vad det gäller tid och vilket resmål man ska ha. Det är lättare att snabbt ge sig 

iväg om man får en lucka i sitt arbete eller studier. 

 

Svar: 

Kan bestämma själv vart resan ska gå, hur lång den ska vara. 

(Man som ägnar sig åt vandring, skidåkning och paddling ensam) 
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Svar:  

Frihet, gör som jag vill. Enkelt att passa in med jobb etc. utan behov av anpassning till andra. 

(Man som ägnar sig åt vandring och cykling ensam) 

 

Svar: 

Organisatoriskt enklare eftersom man inte måste ta hänsyn till andras tider, semestrar, etc. 

(Man som ägnar sig åt vandring ensam) 

 

Svar: 

Snabbt och enkelt att improvisera en tur när 3-5 dagar ledighet uppenbarar sig. 

(Man som ägnar sig åt vandring, cykling och paddling ensam) 

 

Svar: 

Mindre planering, du är inte beroende av någon annans tyckande/nycker/personlighet... 

(Man som ägnar sig åt segling ensam) 

 

Svar: 

Kan börja/sluta/pausa och välja område för vandringen helt efter min egen lust. 

(Kvinna som ägnar sig åt vandring ensam) 

 

Svar: 

Flexibelt. Kan gå när jag har tid. Kan gå dit jag vill. 

(Man som ägnar sig åt vandring ensam) 

 

Svar: 

Kommer ut även om sambo/kompis ej kan komma med. 

(Kvinna som ägnar sig åt vandring ensam) 

3.3.1.2 Frihet 
Alla utom 2 personer i undersökningsgruppen berör området frihet och känslan av att rå sig 

själv när man är ute. Att få bestämma när man ska börja och sluta dagen, att färdas så långt 

man vill i sitt eget tempo, att ta pauser när man vill. Frihetskänslor uppstår då man slipper 

kompromissa med andra 
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Svar: 

…hur långa dagsetapperna ska vara, när på dagen jag ska börja/sluta gå/paddla/osv. 

(Man som ägnar sig åt vandring, skidåkning och paddling ensam) 

 

Svar: 

Bestämmer rytmen själv, kan planera rutten och dagen som jag vill beträffande tempo och 

raster. Träffar jag några trevliga personer kan jag umgås ett tag. 

(Man som ägnar sig åt vandring ensam) 

 

Svar:  

Besluten är alltid enhälliga och kompromisser sker sällan. Jag får helt o hållet bestämma 

själv var, när och hur jag ska genomföra min vandring, paddling eller fisketur. 

(Man som ägnar sig åt vandring ensam)  

 

Svar: 

Friheten, lugnet, att få dagdrömma timme ut och timme in utan att någon stör, lite prestige, 

man får ha det som man vill i tältet. 

(Man som ägnar sig år vandring ensam) 

 

Svar: 

Tystnaden och det att jag får göra exakt det jag vill, att vara helt oberoende av andra. 

(Kvinna som ägnar sig åt vandring och skidåkning ensam) 

 

Svar: 

Bestämma själv! Får gå precis den väg jag vill, rasta när jag vill… Inga krav. 

(Kvinna som ägnar sig åt vandring ensam)  

 

Svar: 

Friheten att fatta alla beslut själv. Ibland kan det vara av stor vikt. T.ex. om jag skall ta 

ställning till att paddla över öppet vatten så är det min egen och bara min egen förmåga som 

blir avgörande. Jag behöver inte avstå för att någon annan inte klarar överfarten, jag 

behöver heller inte dras med på större utmaningar än jag klarar eller känna att jag sinkar 

någon annan. 

(Man som ägnar sig åt paddling ensam) 

 31



 

Svar: 

Bestämmer över mig själv. Total kontroll över hur länge jag går, sitter, äter etc. Inget 

kommer emellan mig och naturen. 

(Man som ägnar sig åt vandring ensam) 

 

Svar: 

Citerar ur Jim Danielssons bok "148 dagar i havskajak": "Men för att uppleva den totala 

friheten måste man vara ensam. Den frihet som bland annat består i att färdas under de 

timmar av dygnet man själv vill eller att inte färdas alls.” 

(Man som ägnar sig åt cykling och paddling ensam) 

3.3.1.3 Säkerhet 
Ett mindre antal av ensamäventyrarna tar upp säkerheten som en fördel med att vara ensam. 

De ser det som en fördel att bara ha sig själv att lita på. Dessa personer känner sin fysiska och 

psykiska förmåga väl, vilket gör att de inte tar onödiga risker. Att vara ensam eliminerar 

risken att bli indragna i problem p.g.a. att reskamraten hamnar i någon oförutsedd knipa. 

 

Svar: 

Friheten att fatta alla beslut själv. Ibland kan det vara av stor vikt. T.ex. om jag skall ta 

ställning till att paddla över öppet vatten så är det min egen och bara min egen förmåga som 

blir avgörande. Jag behöver inte avstå för att någon annan inte klarar överfarten, jag 

behöver heller inte dras med på större utmaningar än jag klarar eller känna att jag sinkar 

någon annan. När det kärvar till behöver jag bara samråda med mig själv, jag kan fatta 

snabba beslut helt utifrån min egen förmåga. Detta är faktiskt en viktig säkerhetsaspekt. Jag 

bestämmer när jag vill starta på morgonen, hur länge jag vill paddla, när jag stannar för att 

äta, var och när jag slår läger för natten. Eget ansvar Det är en tillfredställande känsla att 

jag har det fulla ansvaret. Om något glömts så är det mitt eget fel. Jag behöver inte reta mig 

på någon annan. Eftersom jag vet att ”allt beror på mig” skärper jag mig i allt från planering 

till genomförande. I alla situationer måste jag vara extra säkerhetsmedveten eftersom det inte 

finns någon backup i form av annan person. T.ex. vid landstigning och klättring i berg, att 

inte trilla med risk för ben- eller armbrott. Det är också skönt att inte ha ansvar för en annan 

person. Framförallt om denne inte är lika entusiastisk som jag och det blir tufft på något sätt, 

t.ex. att vädret blir dåligt. 

(Man som ägnar sig åt paddling ensam) 
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Svar: 

Jag ser inte det jag gör som särskilt "äventyrligt", men bortsett från det så uppskattar jag den 

frihet det ger att vara ute ensam, att inte behöva ta hänsyn till någon annan, det finns bara 

jag, havet o båten, det är en kick i sig. Och går det åt skogen så är det bara mig själv jag har 

ansvar för. 

(Man som ägnar sig åt segling ensam) 

 

Svar: 

Det är upp till mig om jag vill vända eller inte, dvs. jag har ingen annan att bry mig om. Jag 

testar mig själv till vad jag känner är fysiskt möjligt -> gör mig psykiskt starkare. Jag gillar 

tystnaden. Jag kan ta mig tid att göra det jag känner för och låta det ta den tid jag vill det ska 

ta. 

(Man som ägnar sig åt bergsbestigning ensam) 

3.3.1.4 Upplevelse 
Lite över 1/3 av ensamäventyrarna menar att en av fördelarna med att vara ensam är att 

naturupplevelsen blir mer intensiv. Tystnaden när man är själv ger starkare upplevelser av 

naturen och de omgivande elementen än om man är flera. 

 

Svar: 

Får närmare kontakt med elementen. Vattnet jag färdas på och vinden som driver mig framåt. 

(Man som ägnar sig åt segling ensam) 

 

Svar: 

Efter något dygn ensam i naturen skärps sinnena. Fokus blir på tystnaden, havet och 

djurlivet. Det blir för mig som ett slags retreat, ett samgående med naturen – ett meditativt 

tillstånd. Å ena sidan ett ökat medvetande om varje paddeltag, dofter, ljud och naturens 

tecken på skönhet eller fara, den vackra solnedgången eller molnen som indikerar 

väderomslag och å andra sidan en ökad medvetenhet om mina egna tankar, min inre röst. I 

bästa fall kommer jag till att vara i ett ”här och nu” ett slags paddlandets Zen. 

(Man som ägnar sig åt paddling ensam) 

 

 33



 

Svar: 

Jag gillar tystnaden. 

(Man som ägnar sig åt bergsbestigning ensam) 

  

Svar: 

Möjlighet att njuta av underbar natur, vackra skymningar utan störande moment. 

(Man som ägnar sig åt vandring ensam) 

3.3.1.5 Kontakt med andra människor 
Ett par stycken ensamäventyrare i undersökningsgruppen tar upp möten och kontakt med 

andra människor som en fördel med ensamheten. I och med att man är ensam kan man välja 

själv hur mycket eller lite man umgås med de man träffar efter vägen. Det är lättare att få 

kontakt med dem man möter om man är själv. 

 

Svar: 

Jag gillar att prata med folk jag möter vilket är mycket lättare när man är solo.  

(Man som ägnar sig åt vandring ensam) 

 

Svar: 

…mer öppen för intryck, lättare att få kontakt med de personer man träffar längs resan. 

(Man som ägnar sig åt cykling ensam) 

 

Svar: 

Träffar jag några trevliga personer kan jag umgås ett tag. 

(Man som ägnar sig åt vandring ensam) 

 

Svar: 

Man kan snacka med andra ensamvandrare. 

(Man som ägnar sig åt vandring ensam) 

3.3.1.6 Avkoppling 
Nästan 1/3 av ensamäventyrarna har angett att de tycker att ensamheten ger dem tillfälle att 

verkligen koppla av. I och med att de har ganska mycket sociala kontakter i sin vardag känner 

de behov av att komma bort från denna och stressa av ordentligt. Ensamheten leder tankarna 

inåt och ensamäventyrarna får tid att fundera på vad som är viktigt i livet. 
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Svar: 

Får tid att sortera och bearbeta tankar och intryck. Avkoppling från vardagen. 

(Man som ägnar sig åt segling ensam) 

 

Svar: 

Ensamheten är en bra balans mot min vardag där jag alltid befinner mig i relation, till 

kollegor och klienter. 

(Man som ägnar sig åt paddling ensam) 

 

Svar: 

Möjlighet att tänka igenom saker, lära känna sig själv. 

(Man som ägnar sig åt vandring ensam) 

 

Svar: 

Jag kan under ett antal dygn "tvätta" ur mig vardagen och återknyta kontakten med det som 

är väsentligt i livet. Det som jag verkligen tycker är väsentligt i livet. Detta tar för mig några 

dygn. Först måste man vaska bort akuta händelser och problem. Ofta finner man då att de, 

med lite distans, inte är så väsentliga. För mig finns det också en viss romantik i att ha allt på 

ryggen och att varje kväll komma till en ny lägerplats. Att vara på väg. 

(Man som ägnar sig åt vandring ensam) 

 

Svar: 

Jag upplever att det är stor skillnad på att vandra med sällskap och ensam. Det känns som två 

helt olika typer av vandring och en vandring med sällskap kan inte ersätta "suget" att gå helt 

själv. Jag upplever att jag får större mental kick då jag ensamvandrar. Jag är den vandrare 

som gärna lägger mig raklång i ripriset och kollar molnen eller vad det nu är en timme eller 

så! Känner en mycket stor tillfredställelse över att tiden just inte har så stor betydelse. Jag är 

ingen som till fjälls räknar mil eller kilometrar så värst noga, för mig är varje dag en vistelse 

ute i fjällvärlden, jag kommer fram när jag kommer. 

(Kvinna som ägnar sig åt vandring ensam) 
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Svar: 

Rå sig själv, vila från ett arbete med många sociala kontakter, snabbt och enkelt att 

improvisera en tur när 3-5 dagar ledigt uppenbarar sig, kan ge mer till familjen då det gör att 

jag känner mig mindre fångad i grottekvarnen.  

(Man som ägnar sig åt vandring, cykling och paddling ensam) 

 

Svar: 

Man får tid att tänka och blir totalt utvilad i huvudet. 

(Man som ägnar sig åt vandring ensam)  

 

Svar: 

Kan rensa huvudet från skräp. 

(Man som ägnar sig åt vandring ensam) 

3.3.1.7 Utmaning 
Något färre än 1/3 av ensamäventyrarna i undersökningsgruppen menar på att ensamheten ger 

fördelen att man får större utmaning både fysiskt och psykiskt än om man är i sällskap. Att 

utsätta sig för lite prövningar och testa sina gränser ensam gör att de kommer till insikt om sin 

förmåga. De får en välbehagskänsla av att kunna klara det själva.  

 

Svar: 

Fysisk och psykisk utmaning, vilket utvecklar dig som människa. 

(Man som ägnar sig åt paddling och skidåkning ensam) 

 

Svar: 

Jag testar mig själv till vad jag känner är fysiskt möjligt -> gör mig psykiskt starkare. 

(Man som ägnar sig åt bergsbestigning ensam) 

 

Svar: 

Möjlighet att testa sina "gränser". 

(Man som ägnar sig åt cykling ensam) 
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Svar: 

Ensamheten blir en utmaning i sig. 

(Man som ägnar sig åt segling ensam) 

 

Svar: 

Känner mig extra tuff för att jag klarat något "svårt" ensam. 

(Kvinna som ägnar sig åt vandring ensam) 

 

Svar: 

Man får tid/blir tvingad att komma till insikt med sig själv. 

(Man som ägnar sig åt vandring ensam) 

 

Svar: 

Känns bra att "kunna själv". 

(Kvinna som ägnar sig åt vandring ensam) 

3.3.2 Nackdelar 

De nackdelar ensamäventyrarna framförallt såg med ensamheten kunde placeras i följande 

kategorier; odelad glädje, tyngre packning samt säkerhet. Redovisning av dessa görs nedan. 

3.3.2.1 Odelad glädje 
Nästan 2/3 anser att en nackdel med ensamheten är att man saknar någon att dela sina 

upplevelser och känslor med. Det är långtråkigt ibland när man inte har någon att prata med. 

Man saknar någon att laga mat och äta tillsammans med. 

 

Svar: 

Ingen att dela upplevelser och minnen med. 

(Man som ägnar sig åt vandring ensam) 

 

Svar: 

Långtråkigt utan någon att prata med, äta tillsammans med, uppleva tillsammans med.  

(Kvinna som ägnar sig åt vandring ensam) 
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Svar: 

Ingen att fotografera. Lite ensamt, men det går över efter någon dag. 

(Man som ägnar sig åt vandring ensam) 

 

Svar: 

Ensamheten kan ibland bli ganska psykiskt tung. 

(Man som ägnar sig åt segling ensam) 

 

Svar: 

Ingen att dela upplevelser/känslor med i stunden (kan vara en hänförande utsikt, ett rådjur 

som betar fridfullt i en skogsglänta eller liknande). 

(Man som ägnar sig åt cykling ensam) 

 

Svar: 

Om vädret är dåligt en längre tid så att man är "instängd" i tältet på kvällarna kan det 

kännas ganska ensamt. 

(Man som ägnar sig åt vandring ensam) 

3.3.2.2 Tyngre packning 
Några stycken av de tillfrågade ensamäventyrarna uppgav att en nackdel med ensamheten var 

att deras packning blev tyngre. 

3.3.2.3 Säkerhet 
Något över 2/3 av ensamäventyrarna tog upp att säkerheten blir lägre om man är ensam. En 

nackdel är också att man inte kan göra riskabla saker t.ex. glaciärvandringar ensam. Vid 

manövrering av båt upplevs det lättare att vara 2, framför allt när man ska lägga till/ut i hamn. 

 

Svar: 

Det är nog trots allt så att riskerna är större. Min hustru är mer orolig när jag är ute själv. 

(Man som ägnar sig åt paddling ensam) 

 

Svar: 

Om du hamnar i ett krisläge kan det vara bra att ha sällskap (t.ex. svårt att gå till närmaste 

telefon med brutet ben). 

(Man som ägnar sig åt segling ensam) 
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Svar: 

Ingen att pröva beslut med, totalt ansvar. 

(Man som ägnar sig åt paddling ensam) 

 

Svar: 

Att man bör undvika "riskablare övningar" såsom t.ex. skidbestigning. 

(Man som ägnar sig åt vandring, cykling och paddling ensam) 

 

Svar: 

Det innebär naturligtvis en större risk om man skulle råka ut för en olycka. Ingen som kan 

hjälpa/gå efter hjälp etc. Å andra sidan är ju verkligheten full av exempel på grupper av 

människor som förolyckas i vildmarken, trots att de inte är ensamma, så jag är väl inte så 

säker på att sällskap ger ökad säkerhet. Olycksfrekvensen ute i vildmarken känns inte heller 

särskilt stor. Vandring känns inte som någon högriskaktivitet. Jag har egentligen bara vid 

några få tillfällen under 30 år råkat ut för något tillbud som skulle kunna ha blivit allvarligt. 

(Man som ägnar sig åt vandring ensam) 

 

Svar: 

Känner att jag måste ha "extra gott" omdöme, vara försiktig, om något skulle hända har jag 

bara mitt eget omdöme att lita till. Känner mig ofta tvungen att följa leder och uppgjorda 

färdplaner, av hänsyn till mina anhöriga (make o barn). 

(Kvinna som ägnar sig åt vandring ensam) 

3.3.1 Sammanfattning: Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att 
vara ensam 

Fördelarna som ensamäventyrarna ser med att vara ensam handlar framförallt om följande. 

Det är lättare att planera vart och när man skall iväg på äventyr. Det är också en frihet att vara 

ensam ute, man tar dagen som den kommer och gör som man vill under den. Några 

ensamäventyrare anser att säkerheten blir bättre just p.g.a. att man bara har sig själv att rå om. 

Många menar att naturupplevelserna blir starkare när man är ensam. Kontakten med andra 

människor sker på egna villkor och många blir öppnare mot dem de möter under sitt 

ensamäventyrande. Många söker sig också till ensamäventyrande för att de får en bättre 

avkoppling från vardagen. Några ser det också som en fördel att vara ensam för att det ger 

dem själva en utmaning både fysiskt och psykiskt. 
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Nackdelarna ensamäventyrarna framförallt såg med att vara ensam kan sammanfattas enligt 

följande. De upplever det som en nackdel att vara ensam därför att de inte kan dela sina 

upplevelser med någon. Några tyckte också att det var en nackdel att vara ensam för att 

packningen blev tyngre. De flesta ansåg det som en nackdel att vara ensam för att säkerheten 

blir lägre om någon olycka skulle inträffa. 
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4 Diskussion 
Flera organisationer och myndigheter, däribland Friluftsfrämjandet och Fjällsäkerhetsrådet, 

avråder folk från att ge sig ut på fjället eller sjön utan sällskap. Framförallt menar de att man 

är tryggare om man har sällskap då man kan ta hjälp av varandra i besvärliga situationer samt 

att man kan dela på bördor och ansvar.25

 

Som framkommit i denna studie är de som ägnar sig åt ensamäventyrande en ganska mogen 

grupp med en medelålder på 40 år. I studien är de flesta födda under 50-, 60- eller 70-talet. 

Detta innebär med största sannolikhet att de samlat på sig en hel del livserfarenhet. Många har 

också lång erfarenhet av friluftsliv och ensamäventyrande. Dessa två erfarenheter, 

livserfarenhet och friluftserfarenhet, borde innebära att de tar färre risker och att de i mindre 

utsträckning än andra drabbas av oförutsedda händelser samt olyckor i sitt utövande. I den 

enkätundersökning Arnegård gjorde i samband med sin studie av äventyrsidrottare kom han 

fram till att medelåldern för de som ägnar sig åt äventyrsidrott är 28 år. En relativt låg ålder 

jämfört med ensamäventyrarna. 

 

Den ojämna könsfördelningen i denna studie med 18 % kvinnor och 82 % män skulle 

eventuellt kunna förklaras med att fler män än kvinnor är aktiva på Internetsidan Utsidan.se. 

En annan möjlig förklaring skulle också kunna vara att män kanske är mer intresserade än 

kvinnor att anmäla sig till deltagande i en enkätundersökning. 

 

Ensamäventyrarna som ingått i denna studie verkar ha mycket gemensamt med de 

professionella äventyrarna när det gäller erfarenhet. T.ex. Skinnarmo har under sin barndom 

fostrats in i friluftslivet av sina föräldrar. Inför sitt mest uppmärksammade ensamäventyr 

(skidandet till Sydpolen) ägnade han mycket tid till planering, övning och träning för att klara 

de situationer samt påfrestningar som kunde tänkas uppstå.26 Ensamäventyrarna i denna 

studie har även samlat på sig erfarenheter från utövande av olika friluftslivsaktiviteter under 

många år. Det kan alltså ses som ett naturligt steg i deras utveckling är att gå vidare och utöva 

sin aktivitet ensam. 

                                                 
25Friluftsfrämjandet <info@frilufts.se> Kajakpaddling i Friluftsfrämjandet, 2003-06-25 
<http://www2.frilufts.se/dynasite/htdocs/objects/presskajak.pdf> (2005-04-18), samt Fjällsäkerhetsrådet 
<fjallsaker@naturvardsverket.se> På tur, 2005-03-10 
<http://www.naturvardsverket.se/fjallsaker/html/pa_tur.html> (2005-04-18). 
26 Skinnarmo, s. 97, 151. 

 41



 

För de som saknar erfarenhet från friluftsliv får rådet att inte ge sig ut ensam på fjället eller 

sjön anses väl befogat. I det samhälle vi lever i idag tror allt för många att bara för man har en 

viss utrustning med sig kan man hantera det mesta, men har man inte skaffat sig erfarenhet 

om hur utrustningen fungerar i olika situationer är den inte till någon nytta. Utan erfarenhet 

lever man med en sorts falsk trygghet som kan leda till mycket bekymmer då det uppstår 

oväntade problem. 

 

Med tanke på den erfarenhet ensamäventyrarna i studien verkar ha är det märkligt att många ä 

ändå upplever det som en nackdel att vara ensam säkerhetsmässigt. I denna studie har dock 

inte funnits utrymme för att undersöka hur många som faktiskt har råkat ut för olyckstillbud 

vid ensamäventyrande. Kanske är det så att många inte har reflekterat över att det också finns 

nackdelar med att vara i grupp. Grupptrycket kan ställa till med mycket oreda om inte hänsyn 

tas till de ovana individernas erfarenhet och tempo. Jim Danielsson som har skrivit boken 148 

dagar i havskajak ger ett bra exempel på hur man kan resonera kring säkerheten när man 

paddlar ensam. Han menar att det kan ses som en fördel att vara ensam då det är dåligt väder 

med hård blåst och höga vågor. I sådant väder har man som paddlare fullt upp med att sköta 

sig själv för att inte gå runt. Det blir en belastning för den som paddlar om denne ska sitta och 

försöka ha uppsikt över sin paddelkompis. Detta kan till och med skapa olyckstillbud 

eftersom man kan kollidera med varandra samt att uppsikten framåt blir eftersatt.27

 

Förklaringen till varför man sysslar med friluftsliv ligger med största sannolikhet i 

individernas habitus. För som resultatet av den sammanställda enkäten visar har de flesta 

ensamäventyrare under sin uppväxttid ägnat sig åt antingen idrottande och/eller friluftsliv. 

Dock var det förvånansvärt få av föräldrarna som hade friluftsliv som huvudsakligt 

fritidsintresse. Trots att föräldrarna inte hade friluftsliv som huvudintresse har de flesta 

ensamäventyrarna ändå besökt svenska/norska fjällen och/eller någon svensk kust/skärgård 

under sin uppväxttid. Vad besöken av dessa platser har inneburit i form av friluftsliv har inte 

frågats efter i undersökningen dock är det högst troligt att det har inneburit någon form av 

friluftsliv som har påverkat individernas habitus. 

 

Det man inte skall glömma är att aktiviteterna som ryms inom friluftsliv är väldigt många. 

Några exempel på aktiviteter som ensamäventyrarna kan ha mött under sin uppväxttid vid 

                                                 
27 Jim Danielsson, 148 dagar i havskajak (Stockholm: T. Fischer & Co, 1993), s.37. 
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besök av dessa platser skulle kunna vara; fjällvandring, skidåkning (utför och på längden), 

cykling, skoteråkning, båtåkning (motor/segel), bad, tältande/campande samt fiske. 

 

Motiven som ligger bakom utövande av ensamäventyrande verkar vara följande. De gör det 

framförallt för att ensamheten ger en speciell känsla av frihet och välbefinnande. De trivs med 

att äventyra ensamma. De har total kontroll och frihet samt att ensamheten ger dem en 

starkare naturupplevelse. Det sista, naturupplevelser, stämmer väl överens med vad Renata 

Chlumska utrycker i en intervju med anledning av sitt kommande äventyr. För henne handlar 

det just om att få starka naturupplevelser, och att få perspektiv på tillvaron. Hon ser sitt 

kommande äventyr som en paus trots att det kommer att bli både psykiskt och fysiskt 

påfrestande.28

 

Vid en jämförelse med Arnegårds resultat finner man likheter i bakomliggande motiv på 

framförallt två punkter nämligen frihet och naturupplevelser. Men tvärtemot vad Arnegård 

påvisar verkar det inte som att ensamäventyrarna ägnar sig åt sin aktivitet för att det är en del 

av deras personliga identitet eller att de gör det för att få uppmärksamhet, vinna beundran 

eller höja sitt anseende utåt. Förklaring till att ensamäventyrarna inte, i lika stor utsträckning 

som äventyrsidrottarna, söker sin identitet i sitt utövande finns troligen i åldersskillnaden 

eftersom ensamäventyrarna i snitt är 12 år äldre än äventyrsidrottarna.29

 

Om man ska applicera Lars-Magnus Engströms teori om varför man ägnar sig åt olika former 

av friluftsliv kan man konstatera att ensamäventyrarna ägnar sig åt ensamäventyr för dess 

egenvärde. Alltså ensamäventyrandet har ett värde i sig i form av spänning, äventyr och att ha 

roligt för stunden. Det är njutningen av att äventyra ensam här och nu som är belöningen och 

det unika värdet med ensamäventyrandet.30  

 

Fördelarna som ensamäventyrarna anser att det finns med ensamheten handlar framförallt om 

att det är lättare att planera vart och när man skall iväg på äventyr. Det är också en frihet att 

vara ensam ute, man tar dagen som den kommer och disponerar den som man vill. Några 

ensamäventyrare anser att säkerheten blir bättre just p.g.a. att man bara har sig själv att rå om. 

Många menar att naturupplevelserna blir starkare när man är ensam. Kontakten med andra 
                                                 
28 Sofi Häggman, ”Äventyret är en trygghet”, Skyddsnätet, (vintern 04-05:2), s. 13. 
29 Arnegård, s. 11. 
30 Engström och Redelius, s. 278ff. 
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människor sker på egna villkor och många blir öppnare mot dem de möter under sitt 

ensamäventyrande. Många söker sig också till ensamäventyrande för att de får en bättre 

avkoppling från vardagen. Några ser det också som en fördel att vara ensam för att det ger 

dem själva en utmaning både fysiskt och psykiskt.  

 

Om man tittar på varför/vilka motiv som ligger bakom ensamäventyrandet och vilka fördelar 

som finns med ensamäventyrande finner man att dessa överlappar varandra. T.ex. finns 

motiven frihet och välbefinnande samt naturupplevelse med även bland fördelarna. Något om 

varför det blev så tas upp i självkritiken här nedan. 

 

Nackdelarna som ensamäventyrarna framförallt såg med att vara ensamma var att de inte kan 

dela sina upplevelser med någon. Delad glädje är ju dubbel glädje brukar det ju heta. Några 

tyckte också att det var en nackdel att vara ensam för att packningen blev tyngre. De flesta 

ansåg det som en nackdel att vara ensam för att säkerheten blir lägre om någon olycka skulle 

inträffa. 

 

I framtiden kommer vi troligtvis att få se fler människor som ägnar sig åt friluftsliv och 

äventyrande både i grupp och ensamma. Detta kan ses som en följd av att människors sökande 

och skapande av sin identitet i det de gör på fritiden. Genom olika livsprojekt inom bl.a. 

friluftsliv samt äventyrande försöker människor förverkliga sig själv. 

 

Proffsäventyrarna har ett stort ansvar i detta skeende eftersom de är en förebild och 

inspirationskälla för många ungdomar som är intresserade av friluftsliv. Då proffsen (t.ex. Ola 

Skinnarmo och Renata Chlumska) uttrycker sig offentligt måste de vara försiktiga med vad de 

säger för att det inte ska framstå som att vem som helst kan göra det som de själva gjort. Den 

unga kvinna/man som de inspirerar kanske inte har samma bakgrund och erfarenhet som de 

själva. Detta är något som tyvärr ofta glöms bort och många nya utövare tror att när det börjar 

kärva går det att lösa situationen med vilja och muskelstyrka. 

 

Skolan och framför allt lärare inom ämnet idrott och hälsa kan här gå in och ta sitt ansvar i 

form av undervisning i både teknik och taktik inom området friluftsliv. Trots att det 

uttryckligen står i styrdokumenten för skolan att eleverna skall lära sig grundläggande 

principer för friluftsliv förefaller det vara så att många kunskaper som egentligen inte bara är 

direkt kopplade till friluftsliv aldrig förmedlas till de unga. Allt för ofta ser man barn och 
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ungdomar komma till bl.a. skolornas friluftsdagar med för dålig klädsel och en matsäck som 

är köpt på bensinmacken. Att vistas utomhus upplevs som jobbigt samtidigt som dataspel och 

TV-tittande lockar allt fler unga. Frågan är vilka basala kunskaper vi vill ge till de unga. Vid 

händelse av naturkatastrofer då infrastrukturer rubbas eller slås ut helt är det för sent att stanna 

upp och reflektera över detta. 

4.1 Självkritik 
Som tidigare nämnts i metodavsnittet kan studiens resultat inte anses gälla generellt för hela 

populationen som ägnar sig åt ensamäventyrande. Framförallt är det för få individer som 

deltagit i studien samt att urvalet av ensamäventyrarna har skett genom s.k. 

bekvämlighetsurval där alla som visat intresse för att svara på enkäten har fått göra det. Dock 

ger resultatet vissa indikationer på vad som kan vara utmärkande för ensamäventyrare. 

 

Alternativa sätt att nå ut till fler ensamäventyrare skulle kunna vara att annonsera i 

facktidningar, eller få dem att skriva en kort artikel. Samma sak med de Internetsidor som 

finns för friluftsintresserade. Kontakta de stora organisationerna STF, Friluftsfrämjandet etc. 

och genom dem söka efter ensamäventyrare. På vårkanten är det också en friluftsmässa i 

Älvsjö som brukar locka tusentals friluftsmänniskor. Att leta ensamäventyrare där borde 

kunna ge bra resultat. Många av dessa förslag är förstås tidskrävande och kanske inte ryms 

inom en C-uppsats om 10 poäng.  

 

Vad gäller enkätens utformning finns det också frågor i denna som kunde ha formulerats på 

ett annat sätt. T.ex. fråga 62 är onödigt komplicerad vilket troligen har lett till ett ganska stort 

bortfall. Frågan kunde ställts mer generellt, utan inblandning av de aktiviteter de också ägnar 

sig åt inom ramen för ensamäventyr. Vidare kan nämnas att frågorna 25 t.o.m. 39 ställts så att 

de går att tolka lite olika. Frågorna är ställda som påståenden som handlar om varför man 

äventyrar ensam. Om vi t.ex. tittar på fråga 32 - ”Ensamheten ger mig total kontroll och 

frihet”, där ”stämmer helt” kryssats i, kan detta tolkas på två sätt. Det ena, anledningen till att 

äventyra ensam är att man vill ha/få total kontroll och frihet. Det andra, äventyrar man ensam 

får man total kontroll och frihet. Detta har lett till försiktighet när det gäller att dra slutsatser 

om varför man ägnar sig åt ensamäventyr. 
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4.2 Fortsatt forskning 
Eftersom så lite forskning gjorts inom området ensamäventyrande finns det många tänkbara 

vägar att fortsätta forskningen på. 

 

Som framkommit i denna studie menar de flesta ensamäventyrarna att det är en nackdel att 

vara ensam för att säkerheten blir nedsatt. Hur ser statistiken ut vad gäller olyckor inom de 

förhållandevis lugna aktiviteter som denna uppsats handlar om? Kan man jämföra och se om 

de som är ensamma är mer utsatta än de som är i grupp? 

 

Hur ser det ut historiskt sett när det gäller äventyrande inom gränsen för friluftsliv? När 

började t.ex. klättringsexpeditionerna ge sig iväg till Himalaya och hur många har bestigit 

Jordens bergstoppar över 8 000 meter? 

 

Hur påverkas framförallt ungdomar men även vuxna av massmediernas uppmärksammande 

av proffsäventyrare som Renata Chlumska, Ola Skinnarmo m.fl. Vilka konsekvenser får det 

för dem själva och för samhället i form av ökat intresse för extrema friluftslivsprojekt. 
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Bilaga 1  

    Solna mars 2005 
 
 
 
Information om examensarbetet Ensamäventyrare – Vilka och varför? 
 
Just nu håller jag på med mitt examensarbete (c-uppsats) vid Idrottshögskolan i Stockolm. 
Detta arbete syftar till att undersöka vilka det är som äventyrar ensamma, varför de gör det 
ensamma och vilka fördelar samt nackdelar som upplevs med att vara ensam? 
 
För att söka svar på dessa frågor har jag satt ihop ett frågeformulär som jag hoppas att Du vill 
besvara. Uppskattningsvis tar det 20-30 minuter. Om du hänger upp dig på någon fråga så 
tveka inte att hoppa över den för stunden och återkomma till den lite senare. Detta gäller 
speciellt fråga 24 (fördelar/nackdelar). 
 
Bifogat i detta mail finner du frågeformuläret. Här följer en kort instruktion för nedladdning 
och ifyllnad av formuläret. 

1. Spara filen/dokumentet på din dator (t.ex. i Mina dokument eller Skrivbordet). 
2. Dubbelklicka på filen alt. öppna filen i programmet Microsoft Word. 
3. Börja fylla i formuläret (endast de gråa fälten går att fylla i). 
4. När du fyllt i färdigt och tänkt igenom en extra gång att allt är ifyllt sparar du 

filen/dokumentet på din dator igen. 
5. Skicka tillbaks filen/dokumentet med mail till ihs1096@stud.ihs.se 

 
Om det är problem med att fylla i formuläret via datorn eller att skicka mail får du gärna 
skriva ut det och besvara det med penna. Skicka då tillbaks det till mig med vanlig post. 
(adressen: Emmylundsvägen 5 (lgh 608), 171 72  SOLNA). Ersättning för porto/frimärke 
skickas på begäran. 
 
Definitioner av ord/begrepp i enkäten: 
Med ”äventyra ensam” samt ”ensamäventyrande” menas; en resa eller vistelse i nära kontakt 
med naturen med muskelkraft eller vindkraft som framdrivningssätt, t.ex. paddling, vandring, 
skidåkning, cykling och segling. Resans/vistelsens längd skall vara mer än tre dygn. 
 
”Friluftsaktivitet” används i ganska vid bemärkelse. T.ex. räknas aktiviteter som paddling, 
vandring, skidåkning, cykling och segling som friluftsaktiviteter. På fråga 1 anger du vilken 
aktivitet du sysslar med. 
 
Dina svar är anonyma och frågeformulären kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
Mikael Olander 
Ihs1096@stud.ihs.se
Tel. 070-733 7045 
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1. Vilken eller vilka friluftsaktiviteter ägnar du dig åt eller har ägnat dig åt ensam 
under mer än tre dygn? 
 

 Vandring  Skidåkning (på tur) 
 Cykling  Segling  
 Paddling  Annat:          

 
ALLMÄNNA FÖRHÅLLANDEN 
 
2. Ålder (ange födelseår t ex 1960)? Svar:       
 
3. Kön?  Kvinna  Man 
 
4. Civilstånd? 

 Singel/ogift  Sambo/gift 
 Änka/änkling  Frånskild 

 
5. Har du småbarn eller tonåringar som bor hos dig mer än 50%? 

 Ja  Nej 
 

6. Nuvarande bostadsort? Svar:       
 
7. Hur bor du nu? 

 Lägenhet  Radhus/kedjehus  Villa 
 Annat:       

 
8. Äger du något av följande? 

 Bil  Båt  Husvagn/husbil  Sommarstuga/fritidshus 
 
9. Utbildning (ange högsta utbildningsnivå, kryssa endast i en ruta!)? 

 Förgymnasial utbildning (folkskola/grundskola) 
 Gymnasial utbildning (gymnasium 2,3,4 år) 
 Eftergymnasial utbildning (folkhögskola, universitet/högskola) 
 Annan utbildning:       

Om du har gått i skola utomlands, markera motsvarande svensk utbildning ovan! 
 
10. Nuvarande huvudsaklig sysselsättning (kryssa endast i en ruta!)? 

 Förvärvsarbetar. Ange yrke så exakt som möjligt.       
 Studerar. Ange inriktning/ämne så exakt som möjligt.       
 Arbetslös  Pensionerad  Egenföretagare 
 Arbetar i hemmet (vård av hem och barn) 
 Annat:       

 
11. Ungefärlig inkomst per månad efter skatt (räkna med inkomster från 

förvärvsarbete, studiebidrag inkl. lån, eventuella andra bidrag samt ersättningar.)? 
Svar:       
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BAKGRUND OCH UPPVÄXT 
 
12. Vilken ort är du uppvuxen på? Svar:       
 
13. Vad hade din pappa (manliga vårdnadshavare) huvudsakligen för yrke eller 

sysselsättning under din uppväxttid? Ange yrke så exakt som möjligt (skriv inte 
”jobbade på sjukhus” utan ange t.ex. vårdbiträde, läkare etc.). 
Svar:       

 
14. Vad hade din mamma (kvinnliga vårdnadshavare) huvudsakligen för yrke eller 

sysselsättning under din uppväxttid? Ange yrke så exakt som möjligt (skriv inte 
”jobbade på sjukhus” utan ange t.ex. vårdbiträde, läkare etc.). 
Svar:       

 
15. Ägnade du dig åt någon idrottsverksamhet på fritiden under din uppväxttid? 

Ange idrottsgren: 
 Ja, i en idrottsförening där jag även tävlade       
 Ja, i en idrottsförening, men tävlade ej       
 Ja, på egen hand eller med kamrater/föräldrar       
 Nej 

 
16. Ägnade du dig åt någon friluftsaktivitet på fritiden under din uppväxttid? 

Ange friluftsaktivitet: 
 Ja, i en organisation        
 Ja, med föräldrar         
 Ja, på egen hand eller med kamrater       
 Nej 

 
17. Vad hade din pappa (manliga vårdnadshavare) huvudsakligen för fritidsintresse 

under din uppväxttid? Svar:       
 
18. Vad hade din mamma (kvinnliga vårdnadshavare) huvudsakligen för fritidsintresse 

under din uppväxttid? Svar:       
 
19. Har du gjort militärtjänst/värnplikt eller på annat sätt fått utbildning via 

försvarsmakt/militärt väsen? 
 Ja Ange vad/vilken typ:       
 Nej 

 
20. Har du under din uppväxttid besökt något av följande ställen? 

Med vem eller vilka? 
 Svenska/Norska fjällen       
 Alperna        
 Någon svensk kust/skärgård       
 Öland/Gotland        
 Annat natur/friluftsområde: 

Svar:              
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AKTIVITETEN/AKTIVITETERNA OCH ENSAMHETEN 
 
21. 1. Hur länge har du hållit på med (utövat) din/dina friluftsaktiviteter ensam? 

2. Hur många dygn är du i genomsnitt ute per gång? 
3. Hur bor du i huvudsak då du är ute (tält, stuga/vandrarhem, gästhamn etc)? 
4. Hur mycket tid lägger du i veckan på träning som är direkt kopplad till din/dina 
friluftsaktiviteter som du utövar ensam? 
Aktivitet:  1. Antal år: 2. Antal 3. Boende 4. Träning  

dygn/gång: (tält etc.) (timmar/vecka) 
                               
                               
                               
 

22. Är du medlem i någon organisation (klubb, förening) med anknytning till din 
friluftsaktivitet?  Ja  Nej 
Om Ja ange vilken/vilka:       

 
23. Vad innebär detta eller dessa medlemskap för dig? 

Svar:       
  

24. Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med att äventyra ensam? (Det här är en 
fråga som man kanske inte har reflekterat över så mycket. Skriv så mycket du kan nu och 
återkom gärna till den när du har jobbat dig igenom i hela enkäten.) 
Fördelar:    
Svar:         
 
Nackdelar: 
Svar:       
 

Frågor om varför du äventyrar ensam? Ta ställning till varje påstående och sätt ett 
kryss i den ruta som passar dig bäst. 

    Stämmer Stämmer Stämmer 
    helt delvis inte 

25. Jag äventyrar ensam för att ingen kan eller vill 
följa med mig ____________________________    

26. Jag trivs med att äventyra ensam _____________    
27. Jag är ensam för att det gör det mer ”äventyrligt” 

och spännande ___________________________    
28. Ensamheten ger mig starkare naturupplevelser __    
29. Ensamheten ger mig en speciell känsla av 

frihet och välbefinnande ___________________    
30. Ensam pratar jag mer med de människor jag 

möter än om jag skulle haft sällskap __________    
31. När jag är ute ensam försöker jag undvika att 

träffa andra människor _____________________    
32. Ensamheten ger mig total kontroll och frihet ___    
33. Ensamheten utvecklar mig personlighetsmässigt    
34. Ensamheten gör att jag blir psykiskt uthållig ___    
35. Jag äventyrar ensam för att vinna beundran och 

höja mitt anseende utåt _____________________    
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36. Jag äventyrar ensam för att visa andra att jag kan.    
37. Att äventyra ensam är en utmaning både fysiskt 

och psykiskt _____________________________    
38. Jag är ensam för att jag vill göra något som ingen 

annan gjort före mig _______________________    
39. Eget påstående:       

   
 
40. Har du varit sponsrad med utrustning eller pengar i ditt ensamäventyrande? 

 Ja helt  Ja delvis   Nej aldrig 
 

41. Brukar du ha sällskap av något husdjur då du äventyrar ensam? 
 Alltid   Ibland   Aldrig 

Vilket husdjur? Svar:      
 

 
FRITIDSINTRESSEN OCH LIVSSTIL 
 
Frågor om vad du är intresserad av att göra på din fritid? Kryssa för det alternativ som 
stämmer bäst in på dig. 
 
    Mycket Ganska Inte
    intresserad intresserad intresserad 
42. Gå på bio _______________________________    
43. Titta på TV och video ______________________    
44. Gå ut och dansa __________________________    
45. Gå på teater _____________________________    
46. Gå på museum ___________________________    
47. Gå på konsert ____________________________    
48. Lyssna på musik hemma ___________________    
49. Arbeta politiskt/fackligt ___________________    
50. Gå i kyrkan _____________________________    
51. Umgås med familj och vänner _______________    
52. Läsa böcker (facklitteratur) _________________     
53. Läsa böcker (skönlitteratur) _________________    
54. Måla ___________________________________    
55. Fotografera _____________________________    
56. Syssla med datorer och Internet _____________    
57. Syssla med motorsport (bil, mc etc.) för nöje ___    
58. Träna/motionera regelbundet ________________    
59. Åka på charterresa till varmare länder _________    
60. Gå på stan och shoppa _____________________    
61. Syssla med sällskapsdjur (hund, katt etc.) ______    
62. Idka friluftsliv förutom det som redan besvarats i enkäten. 

Ange vilken sorts aktivitet/aktiviteter?       
   

63. Annat:       
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Hur viktiga är följande livsområden i ditt liv? 
 
  Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls 
  viktigt viktigt viktigt viktigt 
64. Familj      
65. Vänner      
66. Fritid      
67. Sport      
68. Religion      
69. Arbete      
70. Kultur      
 
OBS! Du glömmer väll inte att gå tillbaks till fråga 24 (fördelar respektive nackdelar med att 
äventyra ensam) för att fylla i det du kommit på i efterhand. 
 
Vill du ha uppsatsen skickad till dig via mail då den är klar?   Ja  Nej 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Litteratursökning 
 
Vad 
Ämnesord Synonymer 
Friluftsliv, ensamäventyr, ensam, äventyr, 
fjäll, vandring, paddling, segling, 
friluftshistoria, friluftslivshistoria.   
 

 

 
Varför 
För att det är dessa ämnen och aktiviteter studien handlar om. 
 
Hur 
Databas Söksträng Antal träffar 
Idrottshögskolan i Sthlms 
bibliotekskatalog 

 
Friluftsliv 

 
256 

 Ensamäventyr 0 
 Ensam + äventyr 1 
 Äventyr 713 
 Fjäll 28 
 Vandring 76 
 Paddling 3 
 Segling 164 
 Friluftshistoria 1 
Solna kommuns 
bibliotekskatalog 

 
Friluftsliv 

 
128 

 Ensamäventyr 0 
 Ensam 29 
 Äventyr 43 
 Fjäll 80 
 Vandring 43 
 Paddling 15 
 Segling 102 
 Friluftshistoria 2 
Artikelsök / Mediearkivet / 
Presstext 

 
Friluftsliv + ensam 

 
1 / 100 / 0 

 Äventyr + ensam 2 / 100 / 1120 
 Segling + ensam 3 / 100 / 213 
 Vandring + ensam 1 / 100 / 331 
 Cykling + ensam 0 / 100 / 59 
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Kommentarer 
När man använder vissa av de sökord som angivits ovan får man otroligt många träffar. Detta 
har varit positivt eftersom tidigare forskning saknats på området. Behovet av att ”scanna” av 
och försöka överblicka allt material som finns har varit stort. Vid sökning i databaserna har 
det gått ganska snabbt att få en uppfattning om innehållet i artiklar och böcker genom att bara 
titta på rubriken/titeln. 
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