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Shinrin-Yoku, varför skogsbadar man? 

- Personlighet, motiv och stressnivåns betydelse  
Den ökande stressen i samhället är en indikation på att nuvarande 

stresshanteringsmetoder antingen brister eller inte nyttjas. Människans komplexitet, 

innefattande olika personligheter, motiv och motivation bakom ett handlande kan 

vara en trolig orsak till detta; varför en metod passande för en individ inte 

nödvändigtvis lämpar sig för någon annan. Shinrin-Yoku (även kallad Skogsbad) 

skulle kunna vara ett redskap som breddar utbudet, då tidigare studier visar på goda 

resultat både på ett fysiskt som på ett psykiskt plan. Dock krävs studier som 

undersöker vilka individer som skogsbadar och vilka deras motiv är. Syftet med 

denna studie är att ta reda på vilka motiv som driver skogsbadare till att skogsbada 

kontinuerligt samt hur deras personlighet och stressnivå påverkar motiven. Totalt 

deltog 57 personer, varav 53 kvinnor och 4 män, med en median för kvinnornas ålder 

på 48år (SD ±8,37år) och för männens ålder 51år (SD ±13,39år). Tre olika 

mätinstrument användes: Mini-IPIP6, Perceived stress scale (PSS-10) samt en 

modifierad version av Exercise Motives and Gains Inventory (EMGI). Resultatet 

visade på signifikanta samband mellan personlighetsdraget vänlighet och inre 

motivation, där motivet nöje visade på ett starkt positivt samband, vilket även var 

det starkaste sambandet i hela studien. Motivet utmaning uppvisade dock flest 

signifikanta korrelationer med de olika personlighetsdragen. Denna studie visar att 

det finns ett samband mellan personlighetsdrag, motiv och personer som deltar i 

Skogsbad, vilket öppnar upp för diskussioner och för framtida forskning kring 

ämnet.  

  

Nyckelord: Shinrin-Yoku, Skogsbad, motivation, Big five, Five Factor Model, stress, 

Self-determination teori, SDT, Natur 

  

Shinrin-Yoku, why does one forest-bathe? 

– Significance of personality, motives and stress levels 
Increasing stress in society is an indication that current stress coping methods are 

insufficient, or not made use of enough. Human complexity, which includes different 

personalities, motives and motivation behind an action could be probable cause for 

this; which is why a method that is suitable for one individual, is not necessarily so 

for another. Shinrin-Yoku (also called Forest-bathing) could be an implement that 

broadens, as previous studies show good results both physically and mentally. 
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However, studies that explore what kind of individuals practice forest-bathing and 

what their motives are, are needed. The aim of this study is to find out which motives 

drive a forest-bather to forest-bathe continuously, and how personality and stress 

levels affects the motives. There were 57 participants in all; 53 of which were women 

and 4 were men, with a median of 48 years (SD±8) for the women and 51 years 

(SD±13) for the men. Three different measuring instruments were used: Mini-IPIP6, 

Perceived stress scale (PSS-10) and a modified version of Exercise Motives and 

Gains Inventory (EMGI). The results showed a significant relation between the 

personality trait agreeableness and inner motivation, where the motive enjoyment 

showed a strong positive relation. This was also a strong relation across the whole 

study, although the motive challenge showed the most significant correlations with 

the different personality traits. The current study shows that there is a correlation 

between personality traits, motives and the kind of persons that participates in Forest-

bathing, which opens up for new discussions and for the future research on the 

subject. 

  

Keywords: Shinrin-Yoku, Forest-bathing, motivation, motives, Big five, Five Factor 

Model, stress, Self-determination theory, SDT, Nature 
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Den tilltagande stressen i vårt samhälle (Folkhälsomyndigheten, 2019) har resulterat i alltfler 

sjukskrivningar orsakade av just svår eller långvarig stress (Försäkringskassan, 2016). Trots ett 

varierat utbud av verktyg för stresshantering (Regehr et al., 2013) tyder de höga 

sjukskrivningssiffrorna på att verktygen som erbjuds idag inte är fullt tillräckliga. Studier 

påvisar att naturen främjar den mentala hälsan (Maller, et al., 2006) och är effektiv vid 

återhämtning och stressreducering (Tyrväinen et al., 2014; Sonntag-Öström et al., 2014), varför 

de medicinska metoderna numera även har utökats med naturterapi (Song et al., 2016). Shinrin-

Yoku, även kallat för Skogsbad, passar alla slags människor, oavsett individuella skillnader som 

t.ex. bakgrund och ålder. Metoden innebär aktivitet i skogsmiljöer, vilken används som 

hälsofrämjande insats för både fysisk och psykisk hälsa. Shinrin-Yoku kommer ursprungligen 

från Japan och namnet myntades 1982 av Ministeriet för jordbruk, skogsbruk och fiske (Park 

et al., 2007). “Shinrin-Yoku/Skogsbad är en kombination av mycket långsam vandring på 

mjuka stigar i park eller skog, med guidade förslag och aktiviteter som kan öppna våra sinnen 

för att uppleva naturen på ett nytt vis. När vi ”skogsbadar” tillbringar vi alltså en tid i skogen 

på ett särskilt närvarande sätt, med våra sinnen i en fördjupande kontakt med den omgivande 

miljön” (Shinrin-Yoku Sweden, u.å.). Metoden har visat goda resultat vid stresshantering (Jung 

et al., 2015; Rajoo et al., 2019), inte minst på personer som lider av kronisk stress (Morita et 

al., 2007). Eftersom människor utmärks av individuella skillnader så som personlighet 

(McCrae, 2015), motivation (Deci & Ryan, 2008a) och varierande motiv bakom ett beteende 

(Deci & Ryan, 1985), innebär det att en metod för stresshantering som fungerar för en person 

inte alltid lämpar sig för någon annan. Ett utökat utbud av redskap, avsedd i detta syfte, borde 

innebära att fler människor finner ett verktyg som de kan och klarar av att hantera. Skogsbad 

skulle kunna komplettera utbudet av metoder.  

Att vistas i naturen har visat sig främja hälsan på många sätt, bl.a. via ökat mentalt och 

socialt välbefinnande (Maller et al., 2006). Det är även gynnsamt vid återhämtning och för att 

reducera stress (Tyrväinen et al., 2014; Sonntag-Öström et al., 2014). Människor som bor nära 

grönområden mår inte bara bättre och påverkas mindre av stressfulla händelser (Berg et al., 

2010) utan dessutom lever de längre (Takano et al., 2002). Även korta vistelser i grönområden 

främjar stressreducering, leder till fler positiva känslor och ökad kreativitet (Tyrväinen et al., 

2014). Det räcker att endast se grönskan på TV för att pulsen skall sjunka (Tsutsumi et al., 

2017). Skogsmiljöer i sig har positiv inverkan på en individs återhämtning och resulterar i en 

ökning av positiva känslor, sänkning av undertryck samt ökad uppmärksamhet. Dessutom har 

skogen gynnsamma fysiologiska samt psykologiska effekter på personer med 

utmattningssyndrom (Sonntag-Öström et al., 2014). Naturterapi är numera en 
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alternativmedicinsk metod som alltfler söker sig till och flera empiriska studier visar på 

hälsosamma effekter av att vistas i naturen (Song et al., 2016).  

Då allt fler individer känner sig stressade behövs nya hälsofrämjande insatser utformas. 

Folkhälsomyndighetens stressundersökning från 2018 visar att på bara 2 år (2016 – 2018) har 

det skett en ökning med 6 procentenheter och totalt kände sig 16% av befolkningen 16–84 år 

stressade (Folkhälsomyndigheten, 2019). Förutom att stress leder till negativa känslor (Asgari, 

2016), kan kronisk stress resultera i bl.a. sömnproblem, sämre immunförsvar, högt blodtryck, 

ångest samt depression (Baum & Posluszny, 1999). Statistik från SCB (u.å.) visar att både 

ångest och sömnproblem ständigt ökar och 2018 led 26,5% av befolkningen i åldrarna 16–84 

år av ångest samt 7,1% av svår ångest, medan motsvarande siffror 2008 var 19,9% som led av 

ångest respektive 5,3% som led av svår ångest. 27,7% av befolkningen i samma ålder angav sig 

ha sömnbesvär medan 9,6% anger att de har svåra sömnbesvär. Utöver detta är 

“anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress”1 de psykiatriska diagnoserna som ökade 

mest mellan 2010–2015. Ökningen var på 119 %, från 31 000 till 68 000 individer 

(Försäkringskassan, 2016). Trots stor spridning av information om stressens påverkan på oss 

människor samt nya informationskanaler, såsom stressforskningsinstitutet, visar ovanstående 

siffror att stressen är ett stort och tilltagande samhällsproblem där dagens hanteringsmetoder 

inte är fullt tillräckliga. 

Bland ett flertal stresshanterings-metoder som idag finns att tillgå, är: kognitiv 

beteendeterapi och MBSR2 de mest nyttjade (Regehr et al., 2013). Båda metoderna ställer dock 

krav på den enskilda individen om kunskap och verktyg för att bemästra dessa. MBSR går ut 

på att deltagarna bl.a. flera dagar i veckan skall avsätta tid för meditation och yoga, utöver detta 

tillkommer andra övningar, gruppträffar mm som skall genomföras under totalt åtta veckor 

(Kabatt-Zinn, 2009). Kognitiv beteendeterapi ställer i sin tur krav på att individen aktivt arbetar 

med sina tankar och inställning för att successivt förändra dessa (Psykologiguiden, u.å.). Fastän 

metoderna i sig är effektiva (Regehr et al., 2013) kvarstår det faktum att olika personlighetstyper 

kännetecknas av olika personlighetsdrag (McCrae, 2015). Tillika olika individers 

förutsättningar skiljer sig åt, vilket innebär att en metod som framgångsrikt tillämpas av en viss 

personlighetstyp kan vara helt olämplig för en annan. 

  

Big Five teorin (BFT) / Fem Faktor modellen (FFM) 

En omfattande teoretisk modell som visar hur vår personlighet är organiserad är Big Five teorin 

(BFT), även kallad Fem Faktor Modellen (FFM). Modellen är uppdelad i fem huvudsakliga 
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personlighetsdrag: Extroversion, Vänlighet, Samvetsgrannhet, Neuroticism och Öppenhet. De 

olika personlighetsdragen innefattar följande: 

E = Extraversion/Extroversion: ju högre poäng i detta personlighetsdrag, desto mer betydande 

upplevelse av positiva känslor, t.ex. att känna glädje. Man har en högre aktivitetsnivå, är mer 

sällskaplig, bestämd och hjärtlig samt har lättare för det sociala samspelet.  

A= Agreeableness/Vänlighet: ju högre poäng i vänlighet, desto lättare har man att känna 

förtroende, ömhet, empati och omtänksamhet. Personen är även mer samarbetsvillig, godmodig 

och pålitlig samt har en mer altruistisk syn och ett mer okomplicerat socialt samspel.  

C = Counsciousness/Samvetsgrannhet: ju högre poäng här, desto större organisationsförmåga, 

motivation, självkontroll, prestationsförmåga, ambitionsnivå, engagemang, flitighet och 

ansvarsfullhet. 

N= Neuroticism: ju högre poäng i detta personlighetsdrag, desto mer upplevelser av emotionell 

instabilitet som exempelvis orealistiskt tänkande, svårare att hantera bekymmer, fler 

upplevelser av negativa känslor, t.ex. ångest och depression samt en försämrad förmåga att 

invänta tillfredsställelser. 

O= Openness/Öppenhet: ju högre poäng i öppenhet, desto större förmåga att uppleva ett rikt 

känsloliv, ha ett större intresse för estetik och skönhet, större nyfikenhet, mer okonventionella 

attityder och värderingar, ett rikt fantasiliv och mer fördomsfrihet (Costa & McCrae, 1992; 

Costa & Widiger, 2012; Weissman et.al., 2015). 

De olika personlighetstyperna påverkar individers känsla av välbefinnande, där 

personlighetsdragen samvetsgrannhet, vänlighet, öppenhet och extroversion har visat på ett 

positivt samband med positiva känslor kring bl.a. hopp, mening med livet, livstillfredställelse, 

personlig utveckling och självkänsla, medan sambanden med stress och depression var negativa 

(Aldridge & Gore, 2016), personer med höga poäng i personlighetsdraget neuroticism visar 

istället på raka motsatsen. Välbefinnandet i sin tur har också inverkan på personlighetsdrag och 

individer med högre nivåer av välmående, tenderar att över tid öka sina poäng i 

samvetsgrannhet och vänlighet samt sänka dem i neuroticism och extroversion. Denna 

ömsesidiga påverkan mellan personlighetsdrag och välbefinnande sker alltså åt båda håll, över 

tid (Soto, 2015). Även typen av motiv bakom en handling skiljer sig beroende på 

personlighetsdrag (Mackinnon et al., 2016). Motiv, som skall särskiljas från behov, är en 

styrande kraft som driver oss till att handla på ett visst sätt (Psykologiguiden, u.å.), exempelvis 

promenader i skogen för att reducera stress. Individers olika hälsobeteenden har kopplats ihop 

med personlighetstyp, där personer med höga poäng i öppenhet och vänlighet tenderar att i 

större omfattning använda sig utav alternativa behandlingsmetoder, såsom naturopatiska och 
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homeopatiska behandlingar. Personer med höga poäng i öppenhet är de som brukar prova flest 

olika typer av alternativa metoder och är även mest inriktade på förebyggande och holistiska 

hälsometoder. Individer med höga poäng i vänlighet är dock de som har störst benägenhet för 

att dels ha en vidd i sina val av metoder, dels vara de som mest frekvent använder sig av 

metoderna (Sirois & Purc-Stephenson, 2008). Eftersom tillit är en viktig del av detta 

personlighetsdrag, (Costa et al., 1991), kan det vara viktigt för dem att bygga upp ett förtroende 

med behandlaren exempelvis genom mer frekventa besök (Sirois & Purc-Stephenson, 2008). 

Innebörden av detta tycks vara att individer med höga poäng i öppenhet och vänlighet är mer 

öppna för alternativa metoder och måna om sin hälsa, vilket ger skäl att tro att individer med 

höga poäng i dessa personlighetsdrag i större utsträckning väljer ett alternativt hälsofrämjande 

metod så som skogsbad. Gällande personer med höga poäng i neuroticism, oroar de sig mycket 

för sin framtida hälsa (Vollrath et al.,1999), är känsligare för stress och upplever detta mer 

allvarligt (Leger et al., 2016), vilket skulle kunna innebära att även dessa personer söker sig till 

hälsofrämjande insatser så som skogsbad. Trots att personlighet har inverkan på vårt 

välbefinnande (Aldridge & Gore, 2016) har även den bakomliggande motivationen som driver 

oss betydelse för hur våra liv utfaller och hur bra hälsa vi får (Deci & Ryan, 2008a). 

 

Motivation/Motiv 

Self-determination Theory (SDT) menar att människor drivs antingen av inre (autonom) eller 

yttre (kontrollerad) motivation samt hur dessa förhåller sig till ett självbestämmande. Den inre 

motivationen kännetecknas av drivkrafter som intressen, sådant som ger oss glädje, stimulans 

eller på något sätt bidrar till vårt välmående. Den yttre motivationen innebär istället att yttre 

faktorer så som belöningar i form av beröm, examen eller lön driver oss till att göra olika saker. 

Drivkraften kan även vara en vilja att slippa negativa påföljder (Deci & Ryan, 1985; Deci & 

Ryan, 2008b). Vårt liv påverkas antingen positivt eller negativt, beroende på vilken motivation 

vi drivs av, där den inre motivationen kännetecknas av positiva effekter, så som bättre kontroll 

över sitt liv (Deci & Ryan, 2008a) och mer hälsosamt leverne, medan den yttre motivationen 

leder istället till mindre kraft att påverka sitt liv och sämre hälsa (Deci & Ryan, 2008a). Vidare, 

finns det motiv bakom varje beteende (Deci & Ryan, 1985) och ett flertal motiv kopplade till 

inre, respektive yttre motivation utforskades av Ingledew et al. (2009), där de fann att motiven 

kopplade till den inre motivationen, så som sociala motiv (t.ex. att någon tränade för at få nya 

vänner) eller utmaning (t.ex. att träning gav någon nya mål att arbeta med) bidrog till ett större 

deltagande vid träning. Resultaten går i linje med Self Determination Theory, som menar att en 

person som drivs av den inre motivationen blir mer autonom, vilket innefattar god självkontroll 
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och en skicklig självreglering. I förlängningen stärks även färdigheterna att motivera sig själv 

(Deci & Ryan, 2012). Eftersom såväl motivation som motiv (Deci & Ryan, 2008a) och 

personlighet (McCrae, 2015) medverkar till stora individuella skillnader som influerar en 

individ, blir det logiskt att alla tekniker inte passar till alla människor. Det vore därför önskvärt 

med fler metoder som riktar in sig på att öka individers välbefinnande.  

 

Shinrin-Yoku (Skogsbad) 

Ett verktyg som kan utöka det nuvarande mer etablerade utbudet skulle kunna vara Shinrin-

Yoku, även kallat för Skogsbad. Metoden har visat sig ha positiv inverkan både på ett 

fysiologiskt som ett psykologiskt plan (Mao et al., 2012; Song et al., 2017; Rajoo et al., 2019). 

De fysiologiska vinsterna är bland andra att kortisolnivåerna sjunker (Mao et al., 2012; Jung et 

al., 2015), spänningar i kroppen blir färre (Mao et al., 2012) och pulsen samt blodtrycket sjunker 

(Song et al., 2017; Rajoo et al., 2019), vilket påvisar de positiva effekterna detta har på 

stressnivåerna. Metoden har även visat sig vara gynnsam för personer som lider av hypertoni 

(Song et al., 2017) samt patienter med hjärtsvikt (Mao et al., 2018). Bara en halv dag av 

Skogsbad reducerar blodtrycket och dessutom håller effekten i sig flera dagar efter deltagandet 

(Rajoo et al., 2019). Bland de psykologiska vinsterna finns bl.a. bättre humör med mindre ilska 

och depression (Mao et al., 2012) samt en förbättrad självreglering (Rajoo et al., 2019). Song 

et al. (2017) fann i sin studie att endast 10 minuters vistelse i skogen räckte för en signifikant 

ökning av aktivitet i det parasympatiska nervsystemet, ökade känslor av behag samt fysisk såväl 

som psykisk avslappning. Deras slutsatser var att det kunde bero på flera olika faktorer som 

skogen har att erbjuda, så som fukten, luften eller skillnaden på stimuli som människan utsätts 

för i en skog, till skillnad från det hon utsätts för i en stadsmiljö. I en tysk studie har flertalet 

experter inom sjukvården enats om skogsbadets gynnsamma effekter på vår hälsa och var 

positivt inställda till att införa det som en del av sjukvården (Meyer & Botsch, 2017). 

Skogen främjar återhämtning, avslappning, humör och förhöjer positiva känslor som 

vitalitet (Jung et al., 2015; Takayama et al., 2014). En dag i skogen bidrar till att depressiva 

känslor samt fientlighet minskar (Morita et al., 2007) och stressnivåerna reduceras (Jung et al., 

2015; Rajoo et al., 2019). Effekten har visat sig vara allra störst på dem som behöver det som 

mest, närmare bestämt personer som lider av kronisk stress (Morita et al., 2007). Även kognitiv 

beteendeterapi blir effektivare när programmet genomförs i skogen, jämfört med ett sjukhus 

(Kim et al., 2009). Med hänvisning till skogens hälsofrämjande effekt, finns det en anledning 

att titta på skogsbad som en alternativ metod vid behandling av stress och stressrelaterade 

sjukdomar. Människan är en komplex varelse, varför fler metoder bör eftersträvas istället för 
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att urvalet begränsas till några få. Den ökade stressen i samhället, som nämndes i början, bör 

vara argument nog. Att det finns ett tydligt samband mellan skogsbad samt hälsa och 

välbefinnande finns påvisat, tidigare studier är dock effektstudier som fokuserar på nyttan och 

utgången efter deltagandet i ett skogsbad.  

Forskare har undersökt påverkan på den fysiska och psykiska hälsan samt inverkan på 

stressnivåerna, emellertid gav litteratursökningen i PsycINFO samt Google Scholar inga 

lämpliga resultat på studier som undersöker vilka personligheter som söker sig till Skogsbad 

och vilka deras motiv är. Sökorden vi använde var Shinrin-Yoku, Forest-Bathing, Self 

Determination Theory, Motivation, Motivator, Motive, Stress, Health behaviour, Health 

promotion, Health promotive, Preventive work, Big Five Theory, Five Factor model, Openness, 

Extraversion, Agreeablenss, Neuroticism, Nature. Inte heller fann vi några studier om 

kopplingen mellan stressnivåerna och olika motiv bakom ett kontinuerligt skogsbadande. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Utbudet av metoder för stressreducering bör breddas, så att alla skall kunna finna en som är 

lämplig för just deras individuella förutsättningar. Denna studie syftar till att utforska 

sambanden mellan personlighetsdrag enlig Big Five Teorin (BFT) och motiv till träning enligt 

Exercise Motives and Gains Inventory (EMGI), där begreppet träning har ersatts med 

Skogsbad. Ytterligare ett syfte är att utforska sambandet mellan stressnivå och motiv till 

Skogsbad. Forskningsfrågan lyder: Vilka samband finns mellan skogsbadares 

personlighetsdrag, stressnivå och deras motiv till att skogsbada?  

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

 

Studiens deltagare bestod av skogsbadare från hela Sverige, dock kan vi inte uttala oss om den 

exakta geografiska fördelningen eftersom denna information ej efterfrågades. Totalt deltog 57 

personer, därav 53 kvinnor och 4 män. Data från en av kvinnorna var ofullständig och ströks 

innan databearbetningen påbörjade. Medianen för kvinnornas ålder var 48år (SD ±8,37år) 

medan medianen för män var 51år (SD ±13,39år). 83,6% av respondenterna uppgav att de 

arbetade, 9,1% studerade och resten angav annat som sin huvudsakliga sysselsättning, inga 

uppgav att de var pensionärer. 2 personer uppgav att de, vid tiden för studien, har varit 
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sjukskrivna längre än 6 månader, varav en för psykiska åkommor och den andra för fysiska 

åkommor, 54 av personerna var inte sjukskrivna. 38,2% (21 personer) uppgav att de höll i egna 

skogsbadsguidningar. Medelvärdet för antalet skogsbad hos deltagarna var 6,52 gånger (SD 

±4,0). 10 personer har skogsbadat 1 gång, 29 personer 10 gånger eller fler och 16 personer har 

skogsbadat mellan två och åtta gånger, en deltagare angav inte antal skogsbad. 

Bakgrundsinformation så som etnicitet, socioekonomisk status, funktionsvariationer etc. ansågs 

vara irrelevant för denna studie och därför undersöktes inte.  

 

Procedur 

 

Studien baseras på 56 deltagare som rekryterades via ett bekvämlighetsurval på Facebook, dels 

via egna kontakter genom att lägga ut länken på våra egna Facebooksidor, dels via sex olika 

Facebookgrupper riktade specifikt mot skogsbadare. Utöver detta skedde rekryteringen via ett 

informationsmail som ytterligare en skogsbadarguide mailade ut till tidigare skogsbadare från 

sitt register, tillsammans med en länk till enkäten. Kravet för att delta var att deltagarna var 

minimum 18 år, har skogsbadat minst en gång och hade en vilja eller önskan om att göra det 

igen. Deltagarna valdes ut genom att vi kontaktade administratörer för sex olika Facebooksidor 

som inriktar sig på Skogsbad. Dessa tillfrågades om vi kunde lägga ut en enkät via deras sidor. 

Länken till enkäten, som skapades i SoGoSurvey, lades sedan ut i flödet, antingen av 

administratören (som vi då mailat en länk till enkäten) eller av oss själva, beroende på 

administratörens önskemål. En kort beskrivning av studien skrevs över länken för att förtydliga 

syftet samt bjuda in till att delta. Enkäterna lades ut löpande mellan 2019.12.08-2019.12.16 och 

var aktiva till och med 2019.12.19. 

Etiska överväganden 

Hela studien genomfördes i enlighet med de fyra allmänna huvudkraven för forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2019). Utifrån dessa regler författades enkätens framsida till ett missivbrev 

(Appendix 1) där deltagarna upplystes bl.a. om att en inskickad enkät innebär att de automatiskt 

lämnar ett informerat samtycke. Inga namn efterfrågas eller anges och de enskilda enkätsvaren 

kan ej spåras. Inte heller vet vi om deltagarna använde länken från en av Facebooksidorna, om 

de har fått den mailad till sig eller kom åt den via våra delade inlägg, vilket gör det omöjligt för 

oss att överhuvudtaget kunna koppla ihop svaren med någon specifik individ. Även om vi kan 

se att det är någon som leder egna grupper som har svarat, då det finns med som ett 

svarsalternativ, vet vi ej vem av guiderna det är eller om det ens är någon av guiderna som vi 
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själva har kontaktat, då det kan finnas andra medlemmar på sidorna som leder grupper. 

Sammantaget gör det omöjligt att identifiera någon enskild individ och både anonymitet och 

konfidentialitet kan säkerställas. Svaren samlades på sidan där vi skapade enkäterna, dit endast 

vi som har skrivit uppsatsen har inloggningsuppgifter till. Dessa har i sin tur förvarats på ett 

sådant sätt att ingen obehörig skulle kunna råka komma åt dem för att på så sätt säkerhetsställa 

att konfidentialitetskravet följs. Nyttjandekravet säkerhetsställdes genom att via enkäten 

informera deltagarna om att de insamlade svaren endast kommer att användas till denna studie, 

samt att studien eventuellt kan komma att läggas upp på DIVA-portal. 

 

Instrument 

 

Tre olika mätinstrument användes i studien: Mini-IPIP6, Percived Stress Scale (PSS-10) samt 

Exercise Motives and Gains Inventory (EMGI). Utöver dessa började enkäten med 7 

egenformulerade bakgrundsfrågor (Appendix 2) som ansågs relevanta för studien. Dessa 

handlade om ålder, könstillhörighet, sysselsättning, ev. sjukskrivning och i så fall hur länge 

man har varit sjukskriven, om deltagaren själv håller i skogsbadsvandringar samt hur många 

gånger man har skogsbadat. 

Mini-IPIP6. Personlighet mättes med den svenska versionen av Mini-IPIP6, som är en 

förkortad version av IPIP-NEO120 (Goldberg, 1999), ursprungligen översatt av Bäckström 

(Bäckström, 2010). Den förkortade versionen består av 24 påståenden som besvaras på en skala 

från 1 (stämmer inte alls) till 7 (stämmer precis). Validiteten och reliabiliteten på Mini-IPIP6 

har i tidigare studier visat på hög intern reliabilitet samt hög validitet (Dåderman & Ragnestål-

Impola, 2019).  

 

Tabell 1 

Cronbachs alfa (α) för de fem personlighetsdragen som undersöktes i studien 

 α1 α2 

Extroversion (E) .84 .64 

Vänlighet (A) .68 .57 

Samvetsgrannhet (C) .82 .78 

Neuroticism (N) .62 .77 

Öppenhet (O) .55 .70 
Not. α1avser studien av Dåderman och Ragnestål-Impola (2019) α2 avser denna studie 
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Perceived stress scale (PSS). Upplevd stressnivå mättes via den förkortade varianten av 

Perceived stress scale (PSS) bestående av 10 frågor uppdelade på fem svarsalternativ som 

sträcker sig från aldrig till väldigt ofta (Smith et al., 2014), originalversionen består i sin helhet 

av 24 frågor (Cohen et al., 1983). I denna studie har vi använt den svenska översättningen av 

PSS-10 (Eskin & Parr, 1996), då den i tidigare studier har visat hög intern reliabilitet 

(Cronbach’s alfa 0.84) samt hög validitet (Nordin & Nordin, 2013).  

Exercise Motives and Gains Inventory (EMGI). För att mäta motiv till varför man 

skogsbadar användes Exercise Motives and Gains Inventory, EMGI (Strömmer et al., 2015). 

Enkäten är en vidareutveckling av Exercise Motivations Inventory version 2, EMI-2 (Markland 

& Ingledew, 1997), som i sin tur är en utveckling av EMI (Duda & Tappe, 1989). EMGI mäter 

motiv bakom träning samt erhållen vinst man får av det. Frågorna består av 14 huvudkategorier 

uppdelade i 3–4 påståenden/varje kategori, vilka besvaras med en skala från 0 (stämmer inte 

alls) till 4 (stämmer mycket väl). Alla kategorier får ett eget genomsnittsvärde genom att värdet 

från alla påståenden inom samma kategori summeras och divideras med antalet påståenden 

inom just denna kategori (Strömmer et al., 2015). För att enkäten skulle lämpa sig för denna 

studie gjordes följande modifieringar: delen med vinster samt påståenden under sex 

huvudrubriker (utseende, tävling, rörlighet, socialt erkännande, styrka och uthållighet samt 

vikthantering) togs bort, benämningen “träning” byttes ut mot “skogsbad”, därefter översattes 

de olika påståenden till svenska. Den justerade enkäten som användes i denna studie består av 

8 kategorier: (deltagande, utmaning, nöje, hälsopress, undvikande av ohälsa, positiv hälsa, 

vitalisering samt stresshantering) där 28 påståenden (t.ex. Jag skogsbadar... för att umgås med 

vänner, för att utmana mig själv, på läkarens inrådan, därför att det får mig att må bra, för att 

minska spänningar) besvaras enligt en skala från 0 (stämmer inte alls) till 4 (stämmer mycket 

väl). Tillstånd för att använda enkäten till skogsbad inhämtades via mailkonversation mellan 

Aleksandra Lindström och Sofia Strömmer 2019-12-05. Översättningen gjordes av Aleksandra 

Lindström, kontrollerades av Manuela Tono, back-translation utfördes av Karin Åsberg. 

Reliabiliteten på vår modifierade version (Appendix 3) har visat sig vara hög (Cronbach’s alfa 

.85). 

 

Tabell 2 

Cronbachs alfa (α) för motiv inom varje grupp 

 α1 α2 

Deltagande .89 .69 
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Utmaning .77 .91 

Nöje .86 .63 

Hälsopress .54 .60 

Undvikande av ohälsa .82 .79 

Positiv hälsa .81 .83 

Vitalisering .68 .76 

Stresshantering .87 .92 
Not. α1 avser studien av Strömmer, Ingledew och Markland (2015) α2 avser denna studie 

 

Statistisk analys/Databearbetning 

 

Samtliga personlighetsvariabler summerades med hjälp av medelvärden (M) och 

standardavvikelser (SD). Sambandsanalysen gjordes med hjälp av Pearsons 

Korrelationskoefficient. 

 

 

Resultat 

 

Tabell 3 

Deskriptiv statistik och resultat av medelvärden (M), standardavvikelser (SD), 

skevhetsvärden (s) 

 M SD s N 

Extroversion 3.88 1.03  1 55 

Vänlighet 6.00  .77 -1.62 56 

Samvetsgrannhet 4.86 1.24  -.56 55 

Neuroticism 3.53 1.17  -.56 56 

Öppenhet 5.66 1.00 -2.15 55 
Not. Medelvärden för angivna svar. N = antal svaranden 

 

Tabell 3 visar deltagarnas uppmätta poäng inom de olika personlighetsdragen, där vänlighet var 

något skevfördelad men höll sig inom normalfördelningskurvan. Öppenhet hade en skevhet på 

-2.15, vilket överstiger ett värde för en normalfördelad variabel och innebär att öppenhet låg 

något utanför normalfördelningskurvan. De övriga personlighetsdragen var någorlunda 

normalfördelade.  
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Tabell 4 

Korrelationsanalys av motiv och respektive personlighetsdrag 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Deltagande             

2 Utmaning .40**            

3 Nöje .24 .71**           

4 Hälsopress -.02 .70 .08          

5 Undvikande av ohälsa .27* .50** .55* .43**         

6 Positiv hälsa .30* .60** .71** .37** .75**        

7 Vitalisering .16 .32* .60** .39** .53** .70**       

8 Stresshantering .21 .50** .55** .35** .67** .78** .73**      

9 Extroversion  .26 .22 .13 -.23 .09 .09 -.00 .04     

10 Vänlighet -.01 .28* .51** .01 .33* .35** .37** .36** .34    

11 Samvetsgrannhet  .06 .-27* .12 -.06 .06 .23 .08 .16 .06 .11   

12 Neuroticism -.03 -.07 -.03 .06 -.01 .03 .06 .02 .06 -.17 .06  

13 Öppenhet -.15 -.34* -.15 .10 -.25 -.22 .03 -.19 .17 .10 -.14 .04 

Not. * p < .05, ** p < .01. N = 55–56.  
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Tabell 4 vittnar om flera signifikanta korrelationer mellan motiv till varför individer 

skogsbadar och de olika personlighetsdragen. Motivet utmaning är den som uppvisar flest 

samband med flest personlighetsdrag, dvs. tre av fem, dessa är: vänlighet, svagt positivt 

samband med Pearsons, samvetsgrannhet, svagt negativt samband med Pearsons samt 

öppenhet, medelstarkt negativt samband med Pearsons. Vänlighet är den av 

personlighetsdragen som uppvisar flest korrelationer med de olika motiven. Förutom 

utmaning, som redan har nämnts, uppvisas korrelationer med nöje, starkt positivt samband; 

undvikande av ohälsa, medelstarkt positivt samband; positiv hälsa, medelstarkt positivt 

samband; vitalisering, medelstarkt positivt samband samt stresshantering, medelstarkt 

positivt samband. Inga samband mellan motiv och personlighetsdragen neuroticism eller 

extroversion uppvisades.  

 

Tabell 5 

Korrelationsanalys av stressnivå (PSS) och respektive motiv  

 PSS N 

Deltagande  .04 56 

Utmaning -.21 56 

Nöje -.15 56 

Hälsopress  .35** 56 

Undvikande av ohälsa  .05 56 

Positiv hälsa  .03 55 

Vitalisering  .13 55 

Stresshantering  .01 55 

Not. ** p < .01. 

 

Tabell 5 visar att ett signifikant samband mellan upplevd stressnivå och motiv bakom skogsbad. 

Stressnivå korrelerar med hälsopress (t.ex. att någon skogsbadar på läkarens inrådan, för att 

förhindra sjukdomar som finns inom familjen och/eller för att återhämta sig från 

sjukdom/skada). Sambandet är medelstarkt positivt med Pearsons. 

 

 

Diskussion 
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Föreliggande studie syftar till att utforska sambanden mellan personlighetsdrag enlig Big Five 

Teorin (BFT) och motiv till träning enligt Exercise Motives and Gains Inventory (EMGI), där 

begreppet träning har ersatts med skogsbad. Ett annat syfte var att utforska sambandet mellan 

stressnivå och motiv till skogsbad, då tidigare forskning har visat ett tydligt samband mellan 

skogsbad och en god hälsa (ex. Morita et al., 2007). Vilka människor är det då som utövar detta 

och vilka motiv ligger bakom? Studiens resultat visar att personlighetsdraget vänlighet 

korrelerar med flest olika motiv, där sambandet med nöje är starkast. Motivet utmaning 

korrelerar med flest personlighetsdrag, medan varken neuroticism eller extroversion uppvisade 

några samband med något av motiven. Öppenhet och samvetsgrannhet uppvisade negativa 

samband med utmaning. Samband sågs vidare mellan stressnivå och motivet hälsopress. 

Det viktigaste resultatet i denna studie vittnar om positiva samband mellan 

personlighetsdraget vänlighet och motiv som kännetecknar inre motivation, där nöje är starkast. 

Sambandet indikerar att detta motiv är en stor drivkraft till en kontinuitet bakom deltagande i 

skogsbad. Sirois & Purc-Stephenson (2008) menar att individer med höga poäng i vänlighet är 

de som både har störst vidd vid val av metod och de som använder sig mest frekvent av 

alternativa metoder, vilket kan förklara varför flest samband uppvisades med just vänlighet. 

Costa et al. (1991) menar att tillit är viktig i detta personlighetsdrag, vilket kan även betyda att 

de återkommer, medan personer med höga poäng i öppenhet istället söker sig till andra metoder, 

som Sirois & Purc-Stephenson (2008) menar. En slutsats av detta är att deltagarna njuter av och 

uppskattar skogsbad, vilket i förlängningen motiverar dem till att fortsätta delta kontinuerligt. 

Resultatet är i linje med de som Ingledew et al. (2009) erhöll. Även om deras studie handlade 

om bl.a. sociala motiv bakom träning, så är likheten sådan att det är motiv som kännetecknas 

av den inre motivationen, som gör att en aktivitet blir kontinuerlig, något som även Deci & 

Ryan (2012) argumenterar för. 

Ett oväntat resultat är att det uppvisades inga samband mellan personlighetsdraget 

neuroticism samt motiven stresshantering och hälsopress. Med tanke på att dessa individer 

oroar sig mycket för sin hälsa (Vollrath et al.,1999), är känsligare för stress (Leger et al., 2016) 

samt att samband mellan neuroticism och stress uppvisats i tidigare studier (Aldridge & Gore, 

2016; Leger et al., 2016) var detta resultat överraskande. En oro för sin hälsa innebär dock per 

automatik inte att en individ hanterar den med åtgärder för att förbättra hälsan.  

En intressant upptäckt är den positiva riktningen på korrelationen mellan stressnivå och 

hälsopress, som kan tolkas med att personer som känner att de behöver delta i aktiviteter, istället 

för att göra det av egen vilja, har högre stressnivåer. Resultatet går i linje med Deci & Ryan 
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(2008a; 2008b) som menar att när yttre faktorer styr våra liv leder det till en upplevelse av 

mindre kontroll över sitt liv samt mindre hälsosamt leverne. 

Flera anledningar ligger bakom beslutet att genomföra en kvantitativ studie. En av dessa 

var att nå ut till så många som möjligt. Hjerm et al. (2014) menar att fördelen med en kvantitativ 

studie är att alla deltagare får samma frågor, vilket underlättar mätningen av det man vill mäta 

och på så sätt erhålls god validitet. Dessutom underlättar etablerade enkäter jämförelser studier 

emellan och minimerar risken för att frågorna missförstås, vilket ökar reliabiliteten. En 

egenkonstruerad enkät för att mäta motiv bakom skogsbad hade möjliggjort svarsalternativ 

utformade utifrån just skogsbad, istället för träning som den aktuella enkäten (EMGI) är riktad 

till. På så sätt hade vi kunde fråga mer exakt efter det vi ville mäta, vilket i sin tur hade kunnat 

ökat validiteten i studien. Gällande reliabiliteten så har den använda enkäten nyttjats vid tidigare 

mätningar, vilket kan öka reliabiliteten, men eftersom den inte har använts vid mätningar av 

motiv bakom skogsbad, blir reliabiliteten istället mer tveksam. Emellertid ansåg vi fördelarna 

med redan etablerade enkäter vara övervägande, inte minst pga. att vi själva inte var tillräckligt 

förtrogna med de faktiska motiven bakom skogsbad.  

Den föreliggande studien har flera begränsningar. Antalet deltagare spelar en viktig roll 

och det låga antalet i studien gör det väldigt svårt att generalisera resultatet. En annan 

begränsning är det smala fältet av tidigare forskning på området mellan de valda variablerna, 

vilket begränsar underlaget. Att skogsbad är en relativt ny företeelse i Sverige är också en 

begränsning. Studiens resultat pekar på att den starkaste drivkraften till att skogsbada är inre 

motivation så som välbefinnande (t.ex. positiv hälsa och nöje) och det vore intressant att 

fördjupa sig i dessa variabler för att se vilken typ av välbefinnande och utmaning som är den 

mest drivande. 

Inom skogsbad finns det fortfarande ett flertal outforskade områden och exempelvis 

longitudinella studier skulle kunna undersöka psykologiska effekter samt stressnivån över tid 

hos individer som regelbundet deltar i skogsbad. Resultaten från föreliggande studie öppnar 

upp för en bredare kunskap och ett större intresse för skogsbad och dess inverkan. De forskare 

som redan idag forskar i ämnet, kan använda denna studie som en grund att bygga vidare på, 

specifikt kan motiven till varför man skogsbadar vara extra relevanta, då flera samband sågs i 

denna studie. Sammantaget erbjuder resultatet ytterligare verktyg för att utveckla Shinrin-Yoku 

och förstå bättre vad utövarna behöver och vill ha, vilket i sin tur kan resultera i att fler individer 

som är i behov av detta nås lättare. I förlängningen kan det bidra till att välbefinnandet hos 

allmänheten ökar över lag. 
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Fotnoter 

 

     1. “Om anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress: Diagnosen 

”Anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress” är ett samlingsnamn på psykiatriska 

diagnoser orsakad av yttre händelser. Inom diagnosen ryms tillstånd som anpassningsstörning 

till följd av förändrade livsomständigheter eller en belastande livssituation; akut stressreaktion 

till följd av traumatiska livshändelser; posttraumatiskt stressyndrom samt utmattningssyndrom. 

De två senare diagnoserna leder i högre grad till nedsatt arbetsförmåga” (Försäkringskassan, 

2016).  

 

     2. MBSR = Mindfulnessbaserad stresshantering, mindfulnessbaserad stressreduktion 

(Psykologiguiden, u.å.) 

https://doi.org/10.3389/fpubh.2015.00049
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Appendix 1 

 

 

Forskningsstudie 

 

Vi skriver vår kandidatuppsats i psykologi vid Högskolan Väst och vill undersöka kopplingen 

mellan personlighet, motiv och kontinuerligt deltagande i Skogsbad, samt stressens roll i 

sammanhanget. Eftersom stressnivån i samhället är fortsatt hög, tyder det på att fler 

stresshanteringsverktyg krävs. Då människor skiljer sig åt i bl.a. personlighet bör utbudet av 

redskap breddas, för att alla lättare skall hitta en lämplig metod. Skogsbadande har visat sig 

vara ett effektivt sätt att hantera och minska stress, därför är denna studie viktig.  

  

Vi vänder oss till dig som har varit med på Skogsbad minst två gånger och kan tänka sig att 

fortsätta med det. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din 

medverkan, utan negativa påföljder. 

  

Enkäten består av 68 flervalsfrågor och beräknas ta ca 10 minuter att besvara. Svaren du 

lämnar in är anonyma, behandlas helt konfidentiellt och kommer endast att användas i 

nämnda studie för att analyseras med statistiska mått. Ingen obehörig kommer att kunna ta del 

av just dina svar då de endast kommer att behandlas av undertecknade. Om du väljer att 

besvara enkäten så har du samtyckt till ditt deltagande i studien.  

  

Det sammanställda resultatet kommer att redovisas på ett sådant sätt att enskilda individers 

svar inte kommer kunna identifieras. Studien kommer eventuellt att läggas ut på DIVA-portal. 

 

 

Vi tackar på förhand för din hjälp! Med vänliga hälsningar 

 

Aleksandra & Manuela 
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Appendix 2 

 

 

 

Bakgrundsfrågor som ställdes i början av enkäten 

Valbara alternativ anges här med a, b, c...  

 

1. Ålder (fylls i manuellt) 

 

2. Kön 

a) Kvinna b) Man c) Annat 

 

3. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

a) Arbetar         b) Studerar         c) Arbetssökande         d) Pensionär         e) Annat 

 

4. Är du sjukskriven? 

a) JA, för fysiska åkommor              b) JA, för psykiska åkommor              c) NEJ 

 

5. Om du är sjukskriven nu, hur länge har du varit det? 

a) Mindre än 6 månader b) 6 månader eller längre c) Jag är inte sjukskriven 

 

6. Håller du själv i skogsbadsvandringar? 

a) Ja b) Nej 

 

7. Hur många gånger har du skogsbadat? 

Angavs med en skala 1–10+, där 10 och 10+ var ett och samma alternativ 
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Appendix 3 

 

 

 

EMGI (Modifierad) 

 

Ringa in en siffra som bäst motsvarar hur väl påståendet stämmer in på dig  

där 0 betyder stämmer inte alls och 4 stämmer mycket väl. Jag skogsbadar…  

 

Deltagande (Affiliation) 

1.För att umgås med vänner  

2.Pga. de sociala aspekterna av Skogsbad  

3.För att det är roligt att Skogsbada med andra  

4.För att få nya vänner  

 

Utmaning (Challenge) 

5.För att det ger mig nya mål att arbeta med  

6.För att det ger mig personliga utmaningar  

7.För att förbättra mina färdigheter  

8.För att utmana mig själv  

 

Nöje (Enjoyment) 

9.Därför att jag tycker om känslan av nya utmaningar  

10. Därför att upplevelsen i sig är tillfredsställande  

11. därför att upplevelsen ger mig njutning  

12. Därför att jag uppskattar det  

 

Hälsopress (Health pressures) 

13. På läkarens inrådan  

14.För att förhindra sjukdomar som finns inom familjen  

15.För att återhämta mig från sjukdom/skada  

 

Undvikande av ohälsa (Ill health avoidance) 
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16.För att undvika sjukdom  

17.För att förebygga hälsoproblem  

18.För att undvika hjärtproblem  

 

Positiv hälsa (Positive health) 

19.För att jag vill ha en frisk kropp  

20.För att jag vill bibehålla god hälsa  

21.För att jag vill känna mig mer hälsosam  

 

Vitalisering (Revitalization) 

22.Därför att det får mig att må bra  

23.Därför att Skogsbad stimulerar mig  

24.För att ladda om mina batterier  
 

Stresshantering (Stress management) 

25.Därför att det ger mig utrymme att tänka  

26.Därför att det hjälper till att reducera spänningar  

27.Därför att det hjälper mig hantera stress  

28.För att minska spänningar  

 

Varje kategori sammanräknas var för sig. Svaren adderas och sedan divideras med antal 

påståenden för att få ett snittvärde för given kategori. 
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