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Sammanfattning 
 

I detta arbete har forskaren undersökt möjligheterna att bevara en specifik vandringsled 

i Göteborgs omgivning och skriven på 1930-talet, genom att modernisera och 

digitalisera dess texthänvisningar och karta, för att se hur den nya texten tas emot av en 

moden publik. Vissa av de miljöer som beskrivits i originalet har de senaste 80 åren 

drastiskt förändrats. Denna undersökning är ett sorts adaptionsarbete menat att 

uppdatera promenaden. En kvalitativ trianguleringsstudie har utförts för att undersöka 

hur dagens vandrare upplever en uppdaterad version av en äldre vandring. Aspekter 

som undersökts är primärt deltagarnas upplevelse av kulturvandringen och om den kan 

ge en ny uppfattning om platserna och miljöerna genom såväl empirisk erfarenhet som 

att läsa den specifika texten. Resultatet visar att majoriteten av deltagarna lärt sig något 

nytt om platserna och att det finns ett intresse för denna typ av upplevelser. Den 

avslutande diskussionen tar upp hur adaptionen förde Hedlunds vandring in i 2010-

talet samt föreslår ett framtida arbete där en hel smartphone applikation för fler 

adapterade vandringar skapas och testas.  

Nyckelord: naturarv, kulturarv, vandring, topofili, adaption, gamification 
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1 Introduktion 

Kunskap går hela tiden förlorad. Kunskap som kan hjälpa individen att förstå sin samtid eller 

ge ny mening åt platser man besöker var dag men aldrig reflekterat över. Jägmästare Hans 

Hedlund skrev år 1933 boken Över berg och backar – 40 vandringar i Göteborgs 

omgivningar. Boken fungerade som så att den gav kortare beskrivningar över naturstigar som 

den allmänne göteborgaren kunde vandra en helgdag. Syftet med boken var att bilda 

människan i orientering och att lära Göteborgsbon om okända platsers geografiska, 

arkeologiska, skogliga och kulturella betydelse (Hedlund, 1933, p. 4).  

Det här arbetet har handlat om att undersöka hur mycket Hedlunds vandringar har förändrats 

de senaste 80 åren och därefter skapa en nytolkning av en specifik vandring, så att dagens 

människor återigen kan gå i hans fotspår. Fokus har varit att komplettera de beskrivande 

anteckningar som Hedlund tagit fram för en specifik vandring med nya beskrivningar om vad 

som hänt längs vandringen sen boken gavs ut, för att skapa ett nytt narrativ. Målet med arbetet 

har varit ta fram en digital applikation som en nutida människa kan använda istället för 

Hedlunds bok och som kan visa upp såväl nya som välbekanta platser i Göteborg. Genom att 

sätta dessa platser i ett historiskt perspektiv ges dagens människor en möjlighet att få en ny 

uppfattning om platser i staden, platser som de kanske haft fördomar om innan promenaden. 

Först förklaras bokens kulturella värde och Hedlunds egna syfte till varför boken skrevs. Detta 

görs genom att undersöka hur Sverige genom tiden förhållit sig till bevaring av kultur- och 

naturarv och genom att diskutera hur dessa två begrepp förhåller sig till varandra. Sedan 

introduceras och appliceras termer som topofili och biofili för att på så sätt urskilja varför 

detta arbete är av vikt för den nutida människan och hur adaptionen kan förändra en modern 

vandrares uppfattning om en plats. Då arbetet är ett arbete om adaption, föreslås 

adaptionsteorier och lekaspekter som kan appliceras på adaptionen, vilka kan ge vandringen 

en modern touch så att upplevelsen blir bättre anpassad för en modern publik. 

Metoden och genomförandet innebar att gå några av de mer centralt belägna vandringarna, 

välja ut den bäst lämpade för ändamålet och jämföra Hedlunds beskrivningar med hur 

miljöerna ser ut idag. Därefter forskades i vad som hänt på platsen så att ett nytt narrativ 

kunde konstrueras. En digital artefakt framträdde ur detta arbete och testades därefter mot 

tre testgrupper. Testningen var en kvalitativ triangulering och innehöll en enkätdel, en 

testvandring där forskare deltog som observatör samt en intervju där testgruppen fick 

diskutera förväntningar och upplevelse. Arbetet har undersökt hur samtidens teknologi kan 

bli ett verktyg för att närma sig en historisk skrift (Ingvarsson, 2015). 

I undersökningen kommer begreppen ”vandring” och ”promenad” användas flitigt. Dessa 

syftar dock på samma sak: att vara ute och gå till fots.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel har det gjorts ett försök till att täcka in den forskning som ansågs viktig att 

referera till i framtagandet av Hedlunds promenader. Genom att studera boken Över berg och 

backar utvanns diverse nyckelkomponenter som sedan undersöktes vidare.  

Första komponenten som utforskades var själva naturen, dess arv och hur den kunde tolkas 

som kultur i vissa seende med utgångspunkt från Jägmästare Hedlunds skogsbevarande 

perspektiv. 

Därefter begav sig forskaren vidare mot människans koppling till naturen, hur hen kan må bra 

av att vistas i natur och skapade en grund för varför det är viktigt för (dagens) människor att 

komma ut och röra sig. Här används begreppen biofili och topofili för att förklara de känslor 

människor kan känna i vissa miljöer och hur dessa känslor kan ändras genom nya synvinklar 

och tankar. 

Sedan kommer kärnan av projektarbetet där forskaren skapat en förståelse för vad som 

händer när en adaption utformas, vilka aspekter som behövs bejakas och hur detta kan 

förändras drastiskt när en transmedial överföring görs. Sist ges ett kortare inslag om hur en 

vandring med spelaspekter kan anpassas för den moderne vandraren. 

2.1 Summering av Hedlunds bok 

Som inledning finns Bengt Ahlboms introduktion från boken: 

Jägmästare Hans Hedlund har i det följande lagt upp 40 marsch-router, som 

omspänna praktiskt taget varje kvadratkilometer gångbar och intressant 

mark inom 5 mils radie från Göteborgs centrum. Ni kommer att göra många 

sällsamma upptäckter, om ni gör honom sällskap på vägen och i terrängen. 

Ni kommer att leta er fram bland vilda ”fjäll”, trakter om vars existens på 

dessa breddgrader ni förmodligen svävat i okunnighet. Med sydvästra 

Västergötlands, nordligaste Hallands och sydligaste Bohusläns vackraste 

sjöar, skogar, hedar och klippor kommer ni att konfronteras från de 

lämpligaste och mest överraskande perspektiv. Ni bjudes därtill på rikliga 

historiska, arkeologiska, skogliga och geologiska uppgifter om den gamla 

kulturmark ni beträder. 

Hedlund 1933, pp. 3–4 (kursivt även i original) 

Boken beskriver en vandring i såväl text som karta och ibland med en bild, där vandringarna 

är utmarkerade i punktform på kartblad från Generalstabens litografiska anstalt. Ibland kan 

man se vandringarna följa vägar eller stigar. Hedlund ger instruktioner om vilka landmärken, 

fornminnen, skogar och andra ting vandraren kan beskåda längs med vägen. I generella drag 

är samtliga vandringar 1–2 mil långa och den tar vandraren på en cirka fyra timmar lång tur 

genom natur eller längs småväg. Det blir ett dagsprojekt att gå, om man inkluderar tiden att 

ta sig till start och från mål, och Hedlund menar att vandringarna ska promeneras en söndag 

eller annan ledig dag. 
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Figur 1 Exempel på textbeskrivning och karta från boken Över Berg och 
backar (1933) 

Hedlund ger en hel introduktion om hur göteborgstrakten danats med start när jordklotet 

bildades och avslutar med hur den kilometertjocka isen svepte fram 20 000-15-000 år sedan 

som förändrade förutsättningarna för naturen de kommande tusentals åren (Hedlund, 1933, 

pp. 9-11).  

En intressant detalj för såväl forskaren som den moderne vandraren var att Hedlund infogar 

tabeller från 1933 över kollektivtrafiken för att visa hur man tog sig till de olika startplatserna 

och hur man tog sig hem från slutmålet, något som inte kan användas idag men som förmedlar 

en närhet till staden. Vandringarna var menade att skola dåtidens göteborgare i 

grundläggande orientering och uppmanade läsaren att ha med kompass och kartblad över 

omgivningarna. Hedlund ansåg att om man går utmarkerade vandringsleder slappnar 

intresset av för allt som finns att se längs med vägen (Hedlund, 1933, pp. 13-18). Dock kunde 

en läsare efter en snabb observation i boken se att en hel del vandringar går längs stigar och 

även landsvägar, vilket gör att Hedlund i viss mån motsäger sig själv. Vandringarna ligger 

utspridda i hela Göteborgs omgivning (se figur 2). En led tar vandraren på en tur runt Mjörn 

vid Alingsås medan en annan för vandraren runt Onsalas sydspets nära Gottskär. Genom att 

gå alla vandringar, och läsa Hedlunds beskrivningar av vandringarna, kan vandraren få en god 

överblick över de olika miljöerna i landskapet och naturen. 
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Figur 2 Samtliga av Hedlunds vandringar från bokens förstauppslag 

 

2.1.1 Hedlunds vandringar år 2017 

Hedlund var noga med att förklara att landskapet fortfarande var under ständig förändring: 

”Landhöjningen fortgår alltjämt. Som exempel härpå kan nämnas, att vissa trakter av 

Hisningslandet för 70 år sedan inte alls kunde odlas på grund av markens låga höjd i 

förhållande till havet.” (Hedlund, 1933, p. 11). Detta, med ytterligare information om hur 

Göteborgs urbanisering spritt sig över landskapet från det att boken skrivits tills idag, gav 

grund för att tidigt i arbetet ställa en hypotes om att somliga, om inte samtliga, vandringar 

idag är helt annorlunda. Vissa landsvägar kan vara bortglömda, andra förändrade till 

huvudled eller motorväg; Den ungskog Hedlund kunde nämna i sina beskrivningar kan idag 

vara skövlad eller över 40 meter hög, vilket blockerar möjliga vyer Hedlund skrev om. 
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Människan är under ständig utveckling och formar sin natur runt sig för att skapa bättre 

förutsättningar för framtiden. Det kan bli svårt att få samma upplevelse och upptäcka det 

landskapet som Hedlund beskrev 1933. Denna hypotes visade sig stämma under forskarnas 

provvandringar. I vandring N:o 15, som artefakten är adapterad ifrån, har hela Bergsjön byggts 

upp som ett nytt område sedan Hedlund skapade sin vandring på 30-talet. Hedlunds 

promenad är i behov av en uppdatering för att vara intressant för en modern publik. 

2.2 Natur- och kulturarv i Sverige 

I detta kapitel belyses Sveriges historia gällande bevaring av natur och varför det kan vara 

viktigt att återskapa Hedlunds promenader.  

Definition av begrepp som används i arbetet:  

a landskap betyder ett område, uppfattad av människor, vars karaktär är 

resultatet av händelser och interaktion av naturliga och/eller mänskliga 

faktorer (Europarådet 2000); 

b kulturarv som platser är topografiska områden, det kombinerade verket av 

människan och naturen som är av särskilt värde orsakat av deras skönhet eller 

intresse från ett arkeologiskt, historiskt, etnologiskt eller antropologiskt 

perspektiv (Unesco 1972); 

c naturarv är naturliga platser eller strikt markerade naturområden av särskilt 

värde ur ett vetenskapligt perspektiv, bevarande eller naturlig skönhet, eller i 

dess relation till det kombinerade verket av människan och naturen (Unesco 

1972). 

Unesco har ytterligare förklaringar för såväl kulturarv (riktade mot monument och 

byggnader) som naturarv (naturliga kännetecken så som fysiska och biologiska formationer 

samt avgränsade habitat för hotade arter) men de definierade ovan är de som mest berör 

denna studie. 

Sverige har haft en lång historia av att bevara kulturarv. Redan på 1600-talet 

uppmärksammades fornminnen och hällekistor av dåtidens fornforskare (Sundin, 2006, p. 

10). Under 1800- och 1900-talen växte tankar om bevaring starkare och ett flertal naturparker, 

arkeologiska institut och andra kulturarvsorganisationer grundades. Muséegrundaren Artur 

Hazelius (1833–1901) menade att en nation var naturligt framväxt och att allmoge och bygden 

var närmare nationens själ än andra sociala klasser (Klein, 2006, p. 59). Hazelius trodde att 

om han kunde öppna upp ögonen för alla svenskar – speciellt medelklassen i städer – för de 

vackra sidorna av allmogelivet, kunde deras känslor för faderlandet upprätthållas. I flera av 

hans projekt, så som att införa Skansen i Stockholm, gjorde han försök att få stadsmänniskan 

att närma sig landsbygden och landskapet. Målet var inte bara att bevara, utan också att skapa 

något nytt med inspiration från landsbygden. Något som hade modern anda och kunde 

attrahera stadsmänniskor (2006, pp. 59-60). Detta ligger i linje med målet för studien – 

Återskapa glömda vandringsleder i kulturskog och mark.  

Det här arbetet befinner sig i gränslandet mellan natur- och kulturarv. De platser som besöks 

i Hedlunds promenader innehåller information av arkeologiskt och historiskt värde och är 

därmed per definition kulturarv. De skogar, berg och naturmiljöer som besöks definieras som 

naturarv då de i sin egenhet har en naturlig skönhet. Men var går gränsen mellan de två fälten? 
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Det finns en filosofisk svårighet att definiera denna gräns, då natur och kultur kan sägas vara 

en dikotomi. ”Naturen är till för alla” är ett gammalt slagord och passar väl in i detta arbete. 

Men problemet gör sig uppenbart när faktorn tas in att många äldre kulturarv är återerövrade 

av naturen och mycket av naturen runt oss i sin tur uppstått av mänskligt ingripande.  Skog är 

ofta planterade, ängar är före detta skogar och stigarna är skapta för att låta människan vistas 

i ett naturligt vardagsrum. Lowental beskriver detta som att ”varje kulturellt minnesmärke är 

likväl ett minnesmärke av naturen och varje sida av naturen är förändrad av människan” 

(Lowenthal, 2006, p. 85).  Det kan argumenteras att genom människans interagerande så 

uppstår kultur. Människans påverkan på naturen är allmänt förekommande, oundviklig och, 

självklart, storskaligt behövlig för att ge livskvalité åt oss som art. Att skogar runt en stad tas 

bort för att ge plats åt samhällets utbredning kan ses som en självklarhet. Den närliggande 

naturen och det landskap som återstår blir ofta odlingar, naturreservat eller anlagda parker. 

Begreppet kulturskog syftar till planterade skogar, och tar upp majoriteten av Sveriges skogar. 

Motsatsen, urskogar, som per definition ska vara helt oberörda av människan, är nästintill 

icke-existerande i södra Sverige (Mörling, 1997). Alltså är de skogar som besöks i Hedlunds 

vandringar av sorten kulturskog. Det är inte någon vildmark. Här, precis som på andra platser 

(Sundin, 2006, p. 16) har landskapet formats efter människans beröring. Överallt finns spår 

av mänskligt arv, såväl natur som kultur. De miljöer som vandraren besöker i Hedlunds 

promenader är av såväl natur som kulturkaraktär. Med detta i åtanke blir gränsen mellan 

natur- och kulturarv diffus, trots definitioner. Detta härleds till att kulturarv som återerövrats 

av naturen, så som stenrösen, kan både ha en naturlig skönhet och samtidigt ha ett högt värde 

ur såväl arkeologiska och antropologiska perspektiv. Det här gör att dikotomin blir falsk – 

naturen människan besöker i Göteborgs omgivningar är kultur. 

Vikten av denna diskussion ligger i att förstå varför naturen och dess arv behövs och hur den 

kan bevaras. Natur är en artefakt av nutiden (Lowenthal, 2006, p. 89) och avslöjar vår 

förståelse för miljöpåverkan och vistelse i natur.  Den kan också ses som ett sorts arkiv där 

människan kan observera evolutionen av Sveriges flora och faunas fotspår (Sundin, 2006, p. 

12). Detta går väl ihop med Jägmästare Hedlunds tankar om hur naturen bör skötas och 

upplevas. Förståelsen för varför skog och natur är viktigt för människan var därför en 

grundpelare för detta arbete. Hedlunds promenader är således ett sätt för stadsbon att på ett 

enklare sätt närma sig skogen. Men varför behövs skog och natur? 

2.3 Människans behov av natur 

För att nå en fördjupning kring förståelsen om varför natur behövs för den moderna 

människan har två begrepp identifierats: topofili och biofili.  

I boken Topophilia A Study of Environmental Perception, Attitudes and Values (1974) ger 

författaren Yi-Fu Tuan ett generellt ramverk för diskussion över de olika sätt på vilka en 

människa kan utveckla en kärlek till en plats. Han introducerar begreppet topofili (topophilia) 

som syftar på det affektiva bandet mellan människa och plats (Tuan, 1974, p. 4). Denna känsla 

kommer från de emotionella associationerna och känslorna platsen kan ge besökaren. Till 

exempel kan asfalt en regnig sommardag och hur det då luktar framkalla associationer till ens 

barndom och när man lekte med sin vän utanför sitt hus. Tuan förklarar vidare hur fler, om 

inte alla, sinnesorgan kan behövas för att framkalla dessa associationer (1974, pp. 7-11). Hur 

asfalten luktar, hur regnet blöter ner kläderna och känns in på skinnet, blomsterrabatternas 

starka färger: allt spelar roll för att återskapa minnet. Det räcker alltså inte att bara läsa en 
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text eller se en film om en plats för att topofili ska infinnas, utan ett flertal sinnesorgan behöver 

aktiveras. Man behöver fysiskt besöka platsen.  

Masha Berry (2012) använder begreppet topofili för att förklara hur vår relation till platser är 

nyckeln till vår identitet. Hennes forskning kretsar kring projektet Poetry 4 U som handlar om 

att med mobilteknologi skapa ny kultur i en stad i digital form. Projektet är gjort för staden 

Melbourne, Australien, och använder sig likt Geocaching av mobilens inbyggda 

kartapplikation för att låta människor med hjälp av ett digitalt system skapa poesi på olika 

platser i staden. De kallar fenomenet locative media, som refererar till media som är bundet 

till geografiska koordinater och använder sig av nätverkssystem som grundkomponent (Berry, 

2012, p. 910). Berry menar att poesi kan förändra alldagliga miljöer, miljöer som människan 

besöker och befinner sig i till vardags, till märkliga platser med en ny mening. 

Topofili går naturligt att koppla till natur- och kulturarv av just denna anledning: Naturarv, 

som mer eller mindre har kravet att vara en fysisk plats i världen, måste besökas för att 

upplevas och beundras. Därefter kan man skapa en emotionell koppling till själva platsen. Här 

uppstår dock ett problem som grundar sig i människans biologiska och kulturella skillnader – 

alla människor har inte en dragningskraft till täta skogar eller naturmiljöer. Detta leder till 

nästa begrepp: Biofili. 

Biofili (biophilia) kan ses som den ekologiska relationen vi människor har till djur och natur 

och hur brist på kopplingar till dessa miljöer skapar psykologisk ohälsa (Wilson 1984, se 

Krčmářová, 2009, p. 4). Fenomenet hjälper oss att känna tillhörighet och ro i naturen och 

hjälper till vid stress. Det bygger på människans förmåga att ta in omvärlden och är både ett 

viljestyrt system med riktad uppmärksamhet och ett icke viljestyrt system som baseras på 

fascination eller spontan uppmärksamhet (Andersson, et al., 2012). Riktad koncentration 

förknippas med inlärning och problemlösning, och används när människan engagerar sig i 

arbete vid datorn eller dylikt. När energiförrådet är slut resulterar det i att människan blir 

lättpåverkad för trötthet, irritation och stress. Den spontana uppmärksamheten är istället när 

människan kravlöst iakttar, och den är kopplad till hjärnans äldsta delar och aktiveras allra 

mest i naturmiljö. Då får kroppen en sorts vaken vila och energiförrådet fylls på grund av att 

naturen i stort sett är fri från aggressiv information som annars skulle trötta ut den riktade 

koncentrationen (Andersson, et al., 2012). De som i tidig ålder regelbundet använder naturen 

har lättare att knyta an till den i vuxen ålder och har därmed lättare att koppla av och 

återhämta sig i naturen. Naturen har en så kallad restorativ effekt (Andersson, et al., 2012, p. 

6) och ger människan mental avkoppling. Men alla känner inte rent biologiskt biofili. De som 

växer upp i stadsmiljöer, eller som inte vistas i utemiljöer under en tidig period i sitt liv, 

utvecklar något som kallas biofobi – rädsla för naturen (Andersson, et al., 2012, p. 6).  

Biofili är en grundförutsättning för att man som vandrare ska uppskatta en 

Hedlundspromenad och kunna skapa en emotionell association till de platser som beskrivs i 

vandringen. Det här går också väl in i Hedlunds anda: genom att lokalisera och navigera sig 

fram genom skogens miljöer får vandraren ett avbrott i ”stadsstressen” och ges möjligheten 

att mentalt återhämta sig. 

Nu, för att koppla begreppen mer konkret till detta arbete, återanvänds Berry. Med projektet 

Poetry 4 U kan personer genom att använda mobiltelefoner som verktyg för att skapa och 

utforma en personlig media-ekologi, ett sorts individuellt samspel mellan teknologin och 

användaren, som den kan bära med sig istället för att vara bunden till fysiska platser (2012, p. 

914). Detta tillåter användaren att föreställa sig platser och identitet i nytt ljus och i ny känsla. 
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På grund av den tidigare hypotesen att många av de miljöer Hedlund beskriver kan vara totalt 

försvunna, eller att Hedlund inte nämner platsen över huvud taget, fann forskaren att 

promenaden behövde uppdateras med ny information för att ge ny mening till platser. Den 

skog man lekte i när man var liten och gården där en lärde sig cykla kan båda vara försvunna 

idag. Men det kan också vara så att för 80 år sedan fanns varken skogen eller gården man 

växte upp på. Att lära sig om platsernas bakgrund kan ge ett historiskt perspektiv på hur saker 

och ting inte är eviga, men ändå fyllda av mening och känsla. Människan kan skapa en egen 

emotionell koppling och identitet till de platser och miljöer Hedlund beskriver och visar oss, 

genom att förstå hans kärlek (topofili och biofili) till platsen och naturen. Detta blev ytterligare 

en grundpelare för utformandet av artefakten: att adaptera Hedlunds skrivstil och bildspråk 

så att samma känsla som läsare kan få av att läsa hans texter ska också kunna fås av att läsa 

adaptionen. 

2.4 Adaptionsteorier 

Genom att applicera en Hedlunds promenad på en modern karta, så som Eniros eller Googles 

internetbaserade kartfunktioner skapades en grundlig förståelse för hur vandringarna 

fungerar idag (se figur 3). Det blir tydligt att vandringarna till viss del inte var genomförbara, 

på grund av att till exempel motorvägar numera korsar vandringsleden. Detta gav ytterligare 

belägg för hypotesen om att vandringarna behövde uppdateras såväl i omdirigering som i 

textbeskrivning för att kunna användas idag. Hedlunds mål med vandringsboken (forskarens 

tolkning) var att skola dåtidens göteborgare i geografisk kulturhistoria och biologi, samt att ge 

dem ett promenadstråk som visade upp nya naturmiljöer för stadsmänniskan. För att skapa 

samma funktion i adaptionen behövdes en förståelse för den förändring platserna hade 

genomgått och att hålla en tydlig och naturtrogen vandringrutt. 
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Figur 3 Hedlunds vandring N:o 8 applicerad på en modern karta från Eniro 

I sin bok A Theory of Adaptation (2013) skriver Linda Hutcheon att en adaption kan vara: en 

bekräftad transposition av ett igenkännligt verk; en kreativ och tolkande akt av bevaring; en 

förlängd intertextuell förbindelse med det adapterade verket (Hutcheon, 2013, p. 8). Det kan 

handla om, argumenterar Hutcheon, att fånga den abstrakta föreställningen om verkets själ, 

ton eller stil och därefter återge denne i ett nytt konstnärligt ljus (p. 10). En gemensam 

nämnare hos dessa teorier är att berättelsen är adaptionens kärna och att det är denna som 

den nye konstnären behöver utgå från i sin tolkning. Adaptioner är ofta jämförda med 

översättningar och det är för detta arbetet aktuellt att identifiera denna jämförelse då det i viss 

mån kommer handla om att göra en översättning av Hedlunds språk. Vidare skriver Hutcheon 

att en översättning är en verkställande akt mellan texter och mellan språk och är därmed ”an 

act of both inter-cultural and intertemporal communication.” (2013, p. 16): Själva 

översättningen är i en förbindelse med originaltexten och det kommer alltid finnas såväl 

förluster som vinster om man jämför översättningen med originalet. Till exempel, något som 

kunde gå förlorat från Hedlunds texter kunde då bli aspekter som Hedlunds egna personliga 

skrivstil och estetiska ton.  

Vid genomföringen av denna adaption blev det viktigt att identifiera Hedlunds anda – Vad är 

det han betonar som viktigt i sina texter och vad ville han ge användaren av boken och 

vandraren av hans naturpromenad? Detta byggde på forskarens respekt till författaren och att 

forskaren inte ska besudla eller förändra Hedlunds originalidé. Att obetänksamt ta sig an 

denna uppgift kan ha denna förstörande effekt, om till exempel adaptionen skulle ha bortsett 



 
10 

vikten av närhet till natur helt och hållet. Men genom att adaption tillämpades på verket blev 

förändring ett måste: för att applikationen skulle vara attraktiv för en ny målgrupp, i dagens 

samhälle, behövdes vissa kulturella, regionala och historiska aspekter av texten ses över och 

redigeras.  

2.4.1 Ett intertextuellt värde 

Det blev tydligt att många aspekter lever kvar i adaptioner, handplockade av tolkaren i mening 

att skapa en egen mening och ett eget verk.  All litteratur är i en ständig dialogisk process, där 

vi jämför verk vi redan känner till med verken vi upplever (Hutcheon, 2013, p. 21). För att 

definiera detta fenomen nyttjas termen intertextualitet, som förklarar att texter är som en 

mosaik av hänvisningar, synliga eller osynliga, hörda eller tysta; de är alltid redan skrivna och 

lästa (p. 21). Detta appliceras naturligtvis på adaptioner i högsta grad. En adaption kan hämta 

inspiration från ett flertal verk ur olika eller samma genre. Ett gott exempel är Bram Strokers 

Dracula (1897), som idag har tolkats från nästan alla möjliga vinklar. De kan vara direkta 

adaptioner från originalet eller en adaption av en tidigare adaption.  

Intertextualitet syftar på ett sorts kulturellt värde i texten, som kan upplevas av såväl 

författaren som läsaren. När det kom till att identifiera och tolka eventuella kulturella värden 

i Hedlunds vandringsbok, gick det att rikta in adaptionen på Hedlunds egen skrivstil och 

bildspråk.  

2.4.2 Den digitala förändringsfaktorn 

En viktig faktor att undersöka blev vad som händer med Hedlunds narrativ när detta blev 

digitalt. Hur skiljde sig målgruppen till det nya mediet jämfört med det gamla och skulle 

mediet användas på samma sätt efter en digitalisering? En teknologisk konvergens, myntat av 

Henry Jenkins i hans bok Convergence Culture (2006), kom att ske och definieras som 

”rörelsen av nästan all media och information till digitalt elektroniskt format, lagring eller 

överföring: digitaliseringen av all media, kommunikation, texter, ljud, bilder och till och med 

valuta till ett allmänt digitalt format eller språk” (Miller, 2011, p. 73). Att digitalisera kan 

innebära att bevara och genom denna akt kan till exempel nya användare få möjlighet att 

använda mediet. Hedlunds glömda naturvandringar, spekulerades det i början av arbetet, 

kunde definitivt få ett uppsving i antal vandrare via en digitalisering. Få kopior finns kvar av 

boken och det kan tänkas att ännu färre används. Men beroende på hur den digitala versionen 

formas kan målgruppen snabbt skifta och vad som är relevant kan gå från hur målgruppen 

upplever vandringsboken och vandringarna till hur målgruppen använder den digitala 

versionen. En van mobilanvändare behöver inte lära sig hur hen ska tolka mediet medan en 

ovan kan ha svårigheter med detta. 

Vid en digitalisering tillkom möjligheten att införa nya verktyg som underlättar vandringen. 

Det viktigaste av dessa verktyg var onekligen telefonens inbyggda GPS-funktion. Jones et al 

(2012) skriver i sin fallstudie att i takt med att mobiltelefoner blir mer teknologiskt avancerade 

ökar möjligheten och viljan till informell inlärning, det vill säga inlärning som definieras av en 

person som vill ta in fakta på egen hand. Anledningen är att ”användaren har större kontroll 

över relevansen i sin egen inlärning och på så sätt skapar ett större intresse för det givna ämnet 

när de själva söker fakta” (Jones, et al., 2012, p. 22). Den digitaliserade versionen av Hedlunds 

vandringsbok skulle då bli utmärkt som inlärningsverktyg av Göteborgs historiska 

naturmiljöer då den kan kombinera vandrarens intresse med olika verktyg, så som GPS eller 

karta som hjälper vandraren. Något negativt som kunde uppkomma i digitaliseringen skulle 
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vara att GPS-funktionen helt tar bort det interaktiva moment, så som att tolka kartor och 

använda kompass, vilket skulle göra att nya interaktiva aspekter skulle behöva undersökas. 

2.5 Spelaspekter i Hedlunds promenader  

När vi leker behöver vi ha någonstans att vara. En plats, ett rum eller en miljö 

som ger leken dess möjligheter och begräsningar. En berättelse behöver ett 

fiktivt rum, en yta där händelserna kan utspela sig; en skådeplats som kan bli 

central för berättelsens karaktär. 

Wilhelmsson 2007, p. 137 

När forskaren funderade över hur vandringen skulle kunna anpassas för en modern publik, 

blev svaret någon form av spelelement. Det har blivit mer kulturellt accepterat att som vuxen 

spela spel och leka lekar, även utan barns närvaro. Detta leder i sin tur till att allt fler aktiviteter 

spelifieras (från engelskans gamification), alltså ges spel- eller lekaspekter. Steinsholt skriver 

att leken enkelt kan ta skepnad och form i natur. ”Vi talar om ljusets spel, vågornas lek, 

myggornas dans, regndropparnas melodiösa ljud. Så länge människan uppför sig som om hon 

är en del av naturen så leker även hon” (Steinsholt, 2012). För att ytterligare stärka lekens roll 

används Caillois: ”Lekens själ är källan för fruktbara konversationer som tillåter evolution av 

kultur. Den stimulerar genialitet, bildning och uppfinningsrikedom” (Caillois, 1958, p. 58). 

Genom lek lär människan sig att förstå ordning, ekonomi och rättvisa. Lek har funnits med 

människan sen hennes första kulturella steg, och lekens många masker har därmed spelat en 

fundamental roll för civilisationens födelse. Då var det enkelt att utskilja samhällsnyttan olika 

lekar hade (Caillois, 1958, pp. 57-128). Idag är lek och spel på god väg att återigen inta denna 

fundamentala roll. 

Att använda spelaspekter i Hedlunds promenader ligger i tiden. Citatet från Wilhelmsson är 

giltigt för i princip alla spelsammanhang, och i studiens syfte finns inget undantag. Det 

(spel)rum som kan urskiljas i projektet är miljöerna som erbjuds längs vandringen. ”Platsen 

avgör till viss del vad och hur man skall leka eller spela och baseras på våra motoriska 

färdigheter, att gå framåt, hoppa, krypa simmar och så vidare” (Wilhelmsson, 2007, pp. 140, 

145). I Hedlunds promenader är målet att gå hela vandringen och leken blir att upptäcka de 

platser och ting som texten beskriver. Genom att utöka de beskrivningar av olika platser som 

användaren besöker uppmuntras en spelvan individ att slutföra vandringen, då detta skapar 

mening under vandringen. Exempel på ytterligare spelaspekter som tidigt spekulerades kunde 

byggas in var poängsystem för varje plats, eller kontrollposter vandraren kommer till längs 

vandringen så att vandraren kunde se procentenheten denne klarat hitintills på en vandring. 
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3 Problemformulering  

Många vandringsleder som tar vandraren på en tur i kultur och natur försvinner och glöms 

bort. Vistelse i natur är något som kanske inte kommer som en självklarhet för många 

stadsbor, men som ändå kan argumenteras är stärkande för så väl psyket som den fysiska 

kroppen. Detta arbete har handlat om att ta en gammal naturvandring, i Göteborgs 

närområde, uppdatera och komplettera vandringarnas anvisningar, så att den återigen kan 

användas. Från det att Hedlunds vandringsbok skrevs 1933 tills idag 2017, har miljöerna han 

beskriver förändrats. Staden har utvidgats, vägar har byggts och skogar växt upp eller skövlats. 

Att dokumentera hur mycket en specifik vandring har förändrats blev därmed ett delmål av 

projektet. 

Syftet var att undersöka hur en nutida publik upplever vandringen genom en ny adaption av 

Hedlunds textanvisningar. En digitaliserad version skapades och testades på en grupp 

individer för att se om miljöerna kunde locka även idag. Adaptionen skrevs på ett sätt så att 

den gamla texten skrevs ihop med den nya och en viktig del blev att efterlikna originalets 

skrivspråk. En aspekt som undersöktes var hur en modern publik upplevde en uppdaterad 

Hedlundspromenad och om det var intressant att gå den. Möjligheterna att använda 

spelaspekter för att locka en modern publik i framtagandet av artefakten vägdes in och 

applicerades i diskussioner med målgruppen. 

Frågeställningen som arbetet utgått ifrån var följande: 

 Hur upplever en modern publik en adapterad beskrivning av ett glömt vandringsspår 

som berättar om Göteborgs kultur- och naturhistoria? 

3.1 Metodbeskrivning 

Undersökningen handlade om hur en digital adaption av Hedlunds vandringsbok mottogs av 

en nutida publik. Adaptionen tog hänsyn till hur landskapet och miljöerna förändrats sedan 

boken skrevs och beskrev dessa på ett kreativt sätt i textformat, så som Hedlund själv gjort i 

sin version. Fokus låg på hur upplevelsen var i förhållande till målgruppens förväntningar och 

tidigare kunskap i förhållande till platserna som omtalades. Målet var att väcka intresse och 

förståelse hos vandrarna för Göteborgs naturområden och se om platserna kunde tolkas med 

nya ögon efter en vandring. 

Detta examensarbete utfördes tillsammans med Philip Nilsson, som fokuserade på det 

grafiska gränssnittet av den digitala versionen. Valet blev att göra en metodologisk 

triangulering innehållande en enkät, en deltagande observation och en kvalitativ intervju 

(Østbye, et al., 2003, p. 122). Genom att använda tre olika metoder förväntade vi oss att 

resultatet skulle bli mer komplett och anpassat till syftet. Insamling av data gjordes genom 

läsning av Hedlunds vandringsbok, och därefter valdes de mest lokala av de 40 vandringarna 

ut. Sedan genomfördes en fältstudie för att undersöka promenaderna samtidigt som 

hypotesen om att urbaniseringen och samhället förändrat vandringarnas miljöer och struktur 

utforskades. När detta var klart valdes en specifik vandring ut. Denna vandring blev sedan 

grunden för projektet och forskarens nästa uppgift var att fördjupa sig i fakta om vad som hänt 

i miljöerna runt denna vandring. Nästa steg blev att skapa artefakten som skulle testas mot 

testgrupper.  
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3.1.1 Artefakt 

Den artefakt som skapades kan beskrivas som en förlängning eller adaption av Hedlunds 

narrativ som beskriver vad som hänt med miljöerna sedan Hedlund skrev om dem. Det är en 

slags analys av en medietext som historisk källa (Østbye, et al., 2003, p. 96) och återskapa det 

i ny dager. Philip Nilsson och forskaren fattade beslutet att skapa en gemensam artefakt, då 

våra två inriktningar kommer tillåta oss att arbeta från var sitt håll. Det tänka programmet för 

att skapa den digitala versionen av boken var GameMaker: Studio. Målet var skapa en 

applikation som kunde användas på en mobiltelefon. Valet av program ändrades däremot och 

i slutändan skapades två separata artefakter, mer om detta under 4.3 ”Framtagande av 

artefakt”. 

3.1.2 Urval 

För att finna en målgrupp för arbetet valdes att gå i Hedlunds fotspår och rikta vandringen 

mot ”göteborgsbon”. Definitionen av göteborgsbon var att personen skulle ha bott i staden 

eller dess omgivningar i någon tid och känner till de miljöerna ”löst”. Urvalet utgick primärt 

efter en bekvämlighetsfaktor och sekundärt efter en mångfaldsfaktor så att testgruppen blev 

en variation av individer med olika ålder, kunskaper och erfarenheter. En positiv aspekt av att 

förhålla sig till en mångfaldsfaktor i testgruppen var att risken att få en alltför homogen 

testgrupp som tyckte liknande minskade. 

3.1.3 Del 1 bland metoderna: enkät 

Vad som var intressant för forskaren var testgruppens kännedom om Göteborgs historia och 

stadens närliggande miljöer. Det var även viktigt att identifiera om testgruppen var vana 

vandrare eller inte, då det kunde påverka deras uppfattning och upplevelse kring vandringen 

(om den information som gavs). Innan vandringen ägde rum fick testgruppen genomföra en 

webbenkät där de besvarade deras koppling till platserna. Det spekulerades vidare att en 

mångfaldsfaktor här kunde bli problematisk då det kunde vara svårt att analysera och 

sammanställa en talande data på grund av spretande åsikter i en relativt liten referensgrupp. 

3.1.4 Del 2 bland metoderna: vandring 

Testningen innebar att vandra den adapterade versionen av Hedlunds promenad med olika 

testgrupper. Idén var att genomföra en etnografisk studie där Philip Nilsson och forskaren i 

forskarroller gick med deltagarna under vandringen. Tanken var att anta en observerande 

deltagarroll (Østbye, et al., 2003, p. 112) och låta deltagarna själva bestämma och leda 

vandringen. Detta gav möjlighet att interagera med och observera deltagarna under tiden de 

gick vandringen vilket ledde till att ytterligare information framträdde. Vidare gav det en 

utmärkt möjlighet att få data om upplevelsen genom observation, eftersom det annars hade 

varit svårt att mäta och förstå hur deltagarna uppfattade innehållet i texten i förhållande till 

omgivningen. Genom att gå med på vandringen så fanns en större chans att få ytterligare 

mätbara data (Østbye, et al., 2003, p. 97). 

3.1.5 Del 3 bland metoderna: gruppintervju 

Efter att vandringen genomfördes träffades gruppen och en gruppintervju av kvalitativ sort 

hölls. Målet med intervjuerna var att få deltagarna att ingå i en diskussion gällande vandringen 

de precis hade gått. Fokus låg på att deltagarna själva skulle tala om deras förväntningar inför 

vandringen, deras upplevelse av vandringen, vad de ansåg kunde förbättras med vandringen 

och om de lärde sig något av att gå vandringen. Valet att ha intervjuer tedde sig bäst då arbetet 

är av explorativ sort och forskaren ville utvinna deltagarens personliga åsikter om vandringen. 
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Därför ansågs det att ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer skulle te sig bäst, på 

grund av att deltagarna och forskarna redan interagerat i vandringen (Østbye, et al., 2003, p. 

103). Intervjun kunde då tolkas som ett tillfälle för deltagarna att summera sina tankar om 

upplevelsen, till exempel om denne hade fått en ny känsla för någon av platserna.  
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4 Genomförande 

I detta kapitel förklaras den process som gjorts för att ta fram den artefakt som skulle 

användas för att besvara frågeställningen. Arbetet utfördes under drygt en månads tid, 

framför allt i mars 2017, av Philip Nilsson och forskaren. 

4.1 Urval av vandring 

Det första som gjordes under själva implementeringsfasen var att identifiera de olika 

beståndsdelar som fanns och innan någon form av adaptionsarbete kunde genomföras 

behövdes först och främst en specifik vandring väljas. Anledningen till att enbart använda en 

vandring var av bekvämlighets- och genomförbarhetsskäl. En Hedlundsvandring är upp till 

två mil lång och att adaptera fler än en vandring ansågs kunna bli överväldigande när det kom 

till själva testningen. Den första vandringen som utforskades blev N:o 1, Från Landvetter till 

Jonsered. Tidigt var avsikten att gå alla vandringar systematiskt, från första till sista, men 

detta märktes snabbt vara en mindre bra idé på grund den tid det tog att gå endast en vandring, 

samt att det skulle kräva goda väderförhållanden. Dessutom kunde forskarna inte vandra flera 

vandringar i följd på grund av skoskav, något som sågs som ett tecken på att dessa vandringar 

är mer lämpade för vana vandrare än för den allmänne Göteborgsbon. Ett urval av vilka 

vandringar som var bäst lämpade gjordes därför. Aspekter så som närhet till staden blev här 

viktiga. Helst skulle de vara i närhet till spårvagnshållplatser av smidighetsskäl. Hedlunds 

gamla kartor jämfördes mot moderna kartor för att se huruvida landskapet hade förändrats 

och därmed skapat förutsättningar för intressanta iakttagelser. Ett verktyg som användes till 

detta var Eniros funktion ”historiska flygfoton” som låter en jämföra moderna satellitfoton 

med gamla flygfoton av hur staden såg ut mellan 1955–1967 då fotona togs.  

Beslutet att ha en vandring som var relativt central fattades, mest på grund av att forskaren 

inte ville tvinga göteborgsbor att åka iväg allt för långt. Tidigt spekulerades kring huruvida det 

var vanligare med att besöka landsbygden utanför staden förr jämfört med nu. På sin tid 

kanske det var vanligare att göra utflykter om helgen ut i skog och mark jämfört med idag. 

Denna hypotes gav ytterligare belägg för att en vandrings-applikation skulle kunna vara en 

god idé för att bilda stadsmänniskan i sin lokala natur. Men det skapade på samma sätt också 

problem då det kunde argumenteras att människor kanske ser distans som en avgörande 

faktor för att inte genomföra vandringen. Alltså blev närhet till staden den viktigaste variabeln 

att förhålla sig till. I figur 4 nedan visas de vandringar som ansågs bäst lämpade för att 

adaptera. Det blev en ungefärlig inramning av Göteborgs stadskärna och var inte vidare 

korrekt, men hjälpte ändå att förstå på ett ungefär vilka vandringar som är mest intressanta 

att studera närmare. 



 
16 

  

Figur 4 Avgränsning av vandringar, vilka som ter sig mer lämpade för vårt 
ändamål 

Nästa vandring blev efter avgränsningen N:o 8, En fjällfärd nära Göteborg. Denna vandring 

sträcker sig över Delsjöns naturreservat och avslutas i Puketorp. När det forskades mer kring 

vad som hänt vid de olika platserna fann forskaren inte mycket intressant, på grund av att 

Delsjöns miljöer blev naturreservat 1984 (Länsstyrelsen 2017), och letandet efter lämplig 

vandring fortsatte därför. Nästa, och vad som visade sig bli sista, vandring blev N:o 15, En 

fjällvandring invid Göteborg som sträcker sig från Angered till Utby. Denna var den tyngsta 

att gå av de tre. Första delen, mellan Angereds kyrka till Bergsjön, var enbart i kuperad terräng 

med skog och utan stigar. Andra hälften, som gick från Bergsjön ner mot Utby och Kviberg, 

var desto enklare att vandra. En intressant detalj är att stadsdelen Bergsjön inte var byggd när 

Hedlund vandrade i området 1933 och han beskriver området enbart som ”den lilla tjärnen” 

(Hedlund 1933, p.77). Detta gav goda förutsättningar att förlänga och utveckla det narrativ 

som Hedlund hade skrivit om just andra delen av vandringen. Detta, och närheten till staden, 

blev de avgörande faktorer som gjorde att N:o 15 valdes som underlag för undersökningen. 

Valet blev alltså att slopa första hälften av vandringen och enbart fokusera på Bergsjön-

Utbyområdet. Detta gav ytterligare koppling till staden då spårvagnslinjer går enda till 

Bergsjön och Komettorget, vilket också blev avgörande. 

4.2 Analys av vandring N:o 15 

Efter att vandringen valts kunde själva adaptionsarbetet starta. Detta skedde i flera steg. Först 

gjordes en undersökning om Bergsjön och närgränsande områden och därefter gjordes en 

textanalys av Hedlunds text för att bättre förstå hur adaptionen kunde skapas. Efter det kunde 

själva skrivandet på det nya narrativet starta. Sist skapades den digitala artefakten. 
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Till hjälp för att forska kring områdena lästes Upptäck Nordost! (Hansson 2006) som primär 

informationskälla. Här fanns relevant information om såväl Bergsjön som Utby och hur dessa 

byggts fram under åren. Vad som söktes efter var främst naturnära sevärdheter och historisk 

information om stadsdelarna i allmänhet. Även ett program för Bergsjön, som ger förslag på 

förändring utifrån ett historiskt perspektiv (Axenborg 2016), genomlästes och blev till källa 

för artefakten. Bergsjön växte fram som en satellitstad på 1960-talet. Den kuperade terrängen 

gjorde att man behövde anpassa kollektivtrafik, vägar och de miljonprojektshus som byggdes 

därefter. Idag finns mycket skog runt om Bergsjön och dessa områden har också förklarats 

upplevas som fysiska och mentala barriärer mot resten av Göteborg (Axenborg 2016, p. 19). 

En kort reflektion som gjordes var att Hedlunds promenader då kunde hjälpa till att luckra 

upp denna barriär genom att skapa upplevelser i skogen. Det som idag är Utby var tidigare en 

gammal by som först nämndes i skrift redan under 1400-talet och blev under 1900-talet en av 

Sveriges första trädgårdsstäder (Hansson 2006, p. 30). Dessa blev några av de punkter som 

användes som material för att utvidga vandringstexten. 

Nästa steg var att göra ett djupdyk in i Hedlunds vandringsbeskrivning. Syftet då var att bättre 

sätta sig in i hur Hedlund skrev för att kunna använda detta i adaptionen. Diverse element och 

språkaspekter sågs därför över. Ett exempel på detta var hur Hedlund fet-markerar och 

centrerar sevärdheter i texten, se figur 5. 

 

Figur 5 Exempel på centrering av sevärdheter i Hedlunds text 

Något som framgick under forskarens egna testvandringar var att sevärdheterna, och att finna 

dem, var en höjdpunkt under vandringen. Det blev lite som en skattjakt att lokalisera dem, då 

vandringarna enbart var markerade med punkter på kartbladet och punkterna inte 

nödvändigtvis var precis på en av sevärdheterna. Till hjälp hade man då enbart de 

beskrivningar som Hedlund gjorde av platsen, ”På det höga berget strax väster om den lilla 

tjärnen […]”, som syftar på att någonting finns att hitta på det höga berget, men ger inte mer 

beskrivning än så. Vid sträckan mellan Angered och Bergsjön fann forskarna ett problem med 

detta. Hedlund beskrev ett litet stenröse som skulle finnas på ett berg. Men när forskarna kom 

till berget fanns inget sådant röse. Detta kan därmed ha att göra med att någon under de 

senaste 80 åren flyttat eller förstört röset.  

Hedlund var som sagt Jägmästare, och detta blev med ens tydligt när man läste hans text. I 

huvudsak beskrev han skogarna och marken som vandraren besöker, landisens arbete på 

bergen eller hur en ungskogs bestånd är utsatt för stormens inverkan (Hedlund 1933 p.76). 

Det är tydligt att naturen var den primära inspirationskällan för hans texter. I vissa fall 

beskrevs även historiska byggnader, så som kyrkor eller herrgårdar, och det fanns längre 

utläggningar om historiskt intressanta detaljer om dem. Alltså blandade Hedlund naturarv 

och kulturarv fritt i sina texter, men det var ändock tydligt att naturarven var hans 

expertområde. 



 
18 

 

Figur 6 Exempel på hur Hedlunds ålderdomliga språk moderniseras 

Slutligen genomfördes en kortare forskning kring vad för möjligt typsnitt Hedlund kunde ha 

använt. För att svara på detta söktes diverse hemsidor med syftet att ta reda på vilka typsnitt 

som var vanligast förekommande i böcker på 20–30 talet. Resultatet blev Times New Roman 

som också användes i artefakten.  

4.3 Framtagande av artefakt 

Den uppdaterade versionen av vandring N:o 15 skrevs under loppet av en vecka i mars 2017. 

Till detta användes helt enkelt ett Word-dokument som skrivverktyg.  

Då Hedlund skrev texterna på 30-talet var det tydligt att ålderdomliga ord och meningar 

förekom. Till detta räknades även den grammatik och meningsbyggnad som han använde sig 

av. En förutsättning var att forskaren hade för avsikt att både skriva nytt material och att även 

återanvända passager som Hedlund skrivit. Nästa steg var att identifiera metoder för att ta 

fram adaptionstexten, vilket resulterade i att tre olika metoder granskades: 1, Bibehålla det 

ålderdomliga språket och forma eget skrivspråk i likhet med Hedlunds, alltså bibehålla 

Hedlunds ålderdomligare idiom genom hela framställningen; 2, Skriva en egen, ny text på 

modern svenska om vandringen men använda citat från Hedlunds beskrivningar, med andra 

ord blanda gammalt och nytt; 3, Modernisera Hedlunds skrivspråk och skriva det nya 

narrativet med modern svenska. Det fanns självklart fördelar och nackdelar med alla tre 

metoderna. Med metod 1 skulle det ha blivit enkelt att hålla kvar den charm som finns i 

originaltexten, men på grund av kunskapsbrist hos forskaren så ansågs det desto svårare att 

skriva på ett ålderdomligt vis. Med metod 2 kunde Hedlunds språk fortleva, men det kunde 

också skapa en viss dissonans mellan hans text och forskarens. Metod 3 kunde ta bort nästan 

all charm ur Hedlunds egna språk men vara till fördel för forskarens då det kunde bli enklare 

att skriva med korrekt grammatik.  

Först skapades en enklare version där ett försök till att härma Hedlunds ålderdomliga språk 

gjordes. Efter att texten blivit korrekturläst av en potentiell användare, som ansåg att texten 

inte kändes konsekvent då grammatik hade beblandats utan att ändra från Hedlunds egna 

texter, valdes en annan väg att gå. I slutändan valdes ett mellanting av metod 2 och 3, alltså 

att dels citera Hedlund men också att kopiera och modernisera andra textanvisningar från 

boken. Ett förord skrevs i artefakten där stycken direkt ur Hedlunds bok togs och blandades 

med egenskrivna stycken. En positiv aspekt av detta val ansågs kunna vara att den moderna 

målgruppen kunde ha haft enklare att läsa och förstå texten, jämfört med om den skulle vara 

i Hedlunds ålderdomligare idiom, där vissa ord kunde te sig svårare att förstå. 

Det utformades ett antal nya kontrollposter (sevärdhetspunkter) längs med vandringen som 

till stor del handlade om hur Bergsjön och Utby växt fram, något som inte fanns förklarat i 

Hedlunds text. Dessutom skrevs en passage om hur de ättestupor som Hedlund beskrev idag 

används som klätterberg för de intresserade.  
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Hedlund var även noga med att förklara vilka färdmedel dåtidens vandrare kunde ta och gav 

till och med anvisningar om vilka tider kollektivtrafiken avgick från staden. Detta valdes att 

exkludera från adaptionen. Anledningen är att forskaren vill skapa en mer tidlös text och 

därmed bör precisionsdetaljer så som avgångstider vara icke-existerande. En tanke var att ha 

med Hedlunds inledning med tidtabeller från 1933, men valet blev att avstå från detta då det 

kunde bli rörigt att förstå för en modern vandrare. 

Lös enkel biljett till Gunnilse och tag något av tågen klockan 9,20 och 11,40 till 

denna station. Man kan också ta buss från Västgötabanans station kl. 9,00 och 

11,00. 

Hedlund 1933, p. 74 

4.3.1 Val av motor 

Nästa steg, efter att texten var klar, var att implementera det i någon form av motor. Från 

början fanns en tanke att använda programmet GameMaker: Studio för att skapa en 

gemensam artefakt. Båda forskare hade en vision om att artefakten skulle vara en helt 

fungerande applikation för smartphones, men detta visade sig för tidskrävande och avancerat. 

Varken Philip Nilsson eller forskaren har en bakgrund i programmering. 

Vi valde därför att göra två separata artefakter. Medan Philip letade efter något som kunde 

fungera för att visa upp de visuella inslagen (karta, användargränssnitt och ikoner) så behövde 

forskaren något som kunde fokusera själva beskrivningarna av vandringen. Det första, och 

slutgiltiga, valet blev programmet Twine, ett open-source verktyg för att skriva interaktiva och 

ickelinjära berättelser (Twine 2017). Twine är ett webbläsare-baserat program som använder 

sig av HTML5 och Javascript som programmeringsspråk. En avgörande faktor var att forskare 

redan hade kunskap nog för att kunna göra artefakten i Twine, så antagandet att det borde gå 

snabbt och effektivt att bygga upp enklare textorienterade projekt gjordes. 

4.3.2 Twine-artefakten 

Under två veckors iterativt arbete i slutet av mars 2017 utformades Twine-artefakten. Först 

skapades en grundstruktur som testade de funktioner som identifierats som viktiga: 

huvudmeny, separat fönster för både karta och förord samt själva vandringen. Diverse 

förbättringar på grundstrukturen gjordes fram till inlämningstillfället. Det skapades även en 

att göra-lista i programmet som gav en översikt över vad som kunde göras. Strukturen blev 

enkel och inte överväldigande i mängd mest på grund av att texten den behandlade var kort 

och koncis, se figur 7. 
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Figur 7 Twine-artefakten i färdigt läge 

Nästa steg blev att implementera narrativet som skrivits innan. Här fanns några idéer för hur 

texten skulle kunna representeras: 1, text i ett icke-interaktivt flöde; 2, en medelinteraktiv grå 

text som markera med svart när användaren klickat på den, som då visar att användaren läst 

klart; 3, en högt interaktiv text som klickas fram allt eftersom. Vad som valdes till sist var en 

text som klickas fram av användaren. Det här kändes mest interaktivt och engagerande under 

interna testningar. 

En hel del kodrelaterade problem uppkom under hela utvecklingsfasen. Dessa löstes genom 

Googles sökmotor och Twines internetforum där personer med liknande problem skrivit och 

fått svar. Problemen som dök upp var mest relaterade till Twines inbyggda CSS och hur man 

kunde göra för att få saker att se ut på ett visst sätt.  

Något som eftersträvades var att kopiera själva bokens utseende. Men en del element skapades 

också i Hedlunds anda, till exempel en grön knapp, i likhet med bokens omslagsfärg, vars 

funktion var att ta fram mer text om den blir klickad på, se figur 8. 
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Figur 8 Exempel på hur den digitala versionen blev jämfört med Hedlunds 
original inklusive grön knapp 

Eftersom frågeställningen handlar om hur en modern publik upplever en adapterad 

beskrivning, var det viktigt att förklara för testgruppen att det de testar är en adaption av ett 

äldre vandringsspår med beskrivning. Därför skrevs ett gemensamt förord, eller företal som 

Hedlund definierar det som, in i artefakten som förklarar att detta är just en adaption av en 

äldre vandringsbok. Sist utfördes testningar för att se huruvida Twine-projektet fungerar på 

mobila enheter så som smartphones. 

4.3.3 Den slutgiltiga produkten 

Artefakten blev i slutändan en slags interaktiv och textbaserad berättelse med tre fönster: En 

huvudmeny där ett kort citat samt genvägar till ytterligare två fönster; ett företal, eller förord 

som skrivits ihop delar från Hedlunds egna företal och egenskrivna ord; själva 

väganvisningarna för hur en vandrare ska gå vandringen. Det sistnämnda fönstret hade text 

som användaren själv klickar fram. Detta ska representera hur en användare behöver komma 

till en specifik plats längs vandringen för att få upp beskrivande text om just den platsen.  
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5 Utvärdering 

Testgrupperna sattes ihop av 12 personer i olika åldrar mellan 18–48 år och testades vid tre 

olika tillfällen:  

Testgrupp 1 bestod av fem deltagare i åldrarna 21–29 år med olika professioner och 

intressen. Fyra av testdeltagarna kände varandra sen innan. 

Testgrupp 2 var en familj om tre i åldrarna 18–48 år. 

Testgrupp 3 bestod av fyra deltagare i åldrarna 18–31 år med olika professioner och 

intressen. Tre av testdeltagarna var syskon.  

Testgrupp 1 var från början pilottestgruppen för att såväl testa vandringen som validera 

metoden. Målet då var att enbart utvinna data ur två testsessioner. Men efter att samtliga tre 

testningar ägt rum och varken metod eller artefakt förändrats fattades beslutet att använda 

denna grupp som valid testgrupp. Värt att nämna är att själva vandringsleden redan har 

testats, så forskaren var medveten om att vandringen var genomförbar. Under intervjun 

skedde enbart en uppdatering, att frågor fanns nedskrivna sen innan. Dessa frågor skapades 

under pilottestningen diskussion. Frågorna skrevs sedan ner och användes som underlag för 

de två sista intervjuerna. Alla tre intervjuer hade därmed samma underlag. 

Deltagarna valdes genom ett bekvämlighetsurval. Vänner och bekanta tillfrågades via sociala 

medier eller personliga kontakter.  

Relativt tidigt fanns en kontakt med forskare från ett projekt vid namn GPS400 

(Göteborgskulturer på stan 1621–2021) och forskaren började att ordna för att få dem som 

enda referensgrupp. De visade direkt ett intresse för att delta, om det skulle te sig praktiskt 

möjligt, tyvärr fick samtliga från GPS400 förhinder och samarbetet ställdes in tills vidare.  

Nedan beskrivs de olika delar av den kvalitativa trianguleringen som undersökningen har 

bestått av. Här kommer också den data som utvunnits att presenteras.  

5.1 Enkät 

En enkät skapades för att få underlag för den kommande kvalitativa intervjun. Då arbetet 

grundar sig i upplevelsen av vandringstexten samt själva vandringen, fanns ett behov av att 

känna till informanternas kunskap om de kommande besökta miljöerna så att den data som 

utvanns från själva intervjun kunde jämföras. De frågor som togs med i enkäten var en 

blandning av beteendefrågor, kunskapsfrågor och attitydfrågor (Østbye, et al., 2003, pp. 139-

142) för att få förståelse för hur ofta informanten vistats i natur, vilken kunskap informanten 

hade gällande Bergsjön som område samt vad som kan motiverar informanten att vistas i 

natur.  

Till hjälp för att skapa enkäten användes Google Forms. Enkäten innehöll nio frågor. Samtliga 

informanter fick svara på enkäten en tid innan vandringen, antingen dagen innan eller på 

morgonen samma dag. Enkäten skickades tillsammans med övrig information som 

informanten tillhandahöll via den valda kommunikationskanalen, vilket var Facebook-

gruppchatt eller via mail. Detta gjorde att informanterna blev något mer förbereda på vilken 

typ av vandring det handlade om, eller snarare, vilka miljöer de skulle få besöka under 

vandringen.  
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Enkäten innehöll ingen information om själva testningen eller vandringen, utan fokuserade 

på att ge en grund för vilka tankar och vilken förståelse testgruppen hade gällande de områden 

som besöktes och hur de förhöll sig till konceptet av att vandra. I början ställdes frågor som 

hur länge informanten hade bott i Göteborg och vad de kunde berätta om stadsdelen Bergsjön. 

Därefter frågades om informanten vistats i naturområden som barn och om de anser sig vara 

en van friluftsmänniska idag. Sist kom frågor om deras intresse för att upptäcka Göteborg 

genom naturpromenader och vad som kunde hjälpa till med denna motivation. Frågorna var 

blandade ja/nej-frågor med frågor där informanten fick svara med en längre mening. 

5.1.1 Svar av enkät 

Alla 12 testdeltagare svarade på enkätens samtliga frågor. Nedan visas resultatet av enkäten 

fråga efter fråga. Svaren är inte uppdelat i tre grupper utan är samlat i en kvantitativ modell. 

Den första frågan som presenterades var personernas namn, vilket togs med då det skulle 

komma att användas för att skilja på den data som forskaren fick utav enkäten. Detta gjorde 

att det blev lättare att jämföra enkätens resultat emot vad som sades under vandring och 

intervju senare. Namnen kommer däremot inte att tas med i detta arbete, utan samtliga 

personer kommer anonymiseras.  

 

Figur 9 Ålder på informanterna 

Därefter ställdes en fråga om informantens ålder, se figur 9. Grupperna hade en blandad ålder 

mellan 18–48 med en medelålder på 28,5 år. Majoriteten av informanterna var i åldern 27 år. 

Detta kommer bli ett underlag för analysen och diskussionen om vilken möjlig åldersgrupp 

som projektet kan passa för. 

Vid frågan hur länge har du bott i Göteborg? blev svaren mer varierade. Alla förutom en 

informant hade vid något tillfälle bott i Göteborg. Samtliga hade någon koppling till staden, 

antingen om de varit i Göteborg under helger eller tidigare bott i Göteborg. Åtta av 

informanterna hade bott i Göteborg över tio år och fyra hade bott i Göteborg hela sitt liv. 

Genom att ha med denna typ av bakgrundsfråga, särskilt tillsammans med nästa fråga, blev 

det lättare att förstå varför informanterna svarade som de gjorde under intervjun. 

Nästa fråga, i korta drag vad kan du berätta om stadsdelen Bergsjön, blev svaren återigen 

varierande. De som enbart bott i Göteborg en kortare stund kände inte till Bergsjön mer än att 

”[den] har en liten sjö?”. En av de som inte bott i Göteborg länge svarade helt enkelt ”inget”. 

Ytterligare en informant berättade att hen aldrig vistats i Bergsjön och kan därför inte berätta 
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något. En annan skrev ord som ”invandra[r] område” och ”science fiction” som svar. 

Ytterligare en informant använde ord som ”naturskön stadsdel”, ”fint grönområde” och 

nämner även själva tjärnen Bergsjön som ”badplats”.  Andra använde syftande ord så som 

”oroligheter”, ”problematiskt område”, ”hög arbetslöshet”, ”skjutningar och våld” och 

”miljonprogrammet”. Svaren kunde kategorisera som antingen ingen kunskap alls, kunskap 

fokuserad på natur och grönområden eller kunskap riktad mot Bergsjön som oroligt område. 

Dessutom var ett svar ytterst utförligt och fokuserade såväl på hur Bergsjön som 

bostadsområde och kultur byggts upp som på naturområden och framtidsplanering. Frågan 

valdes då den gav förutsättningar för begreppet topofili. Genom att analysera svaren kan det 

ges mer förståelse om vandringstexten kan förändra informanternas syn på de platser som 

beskrivs. Eftersom informanterna fick svara med hur många ord som helst varierade svaren 

relativt mycket i textmängd. 

 

Figur 10 Vilka av informanterna som vistats i natur som barn 

Vid frågan vistades du ofta i naturområden som barn svarade majoriteten (11 informanter) 

”Ja” och en person svarade ”Other”, men skrev ”[i]nte ofta men en del”, se figur 10. Detta 

tolkas som att samtliga har vistades i naturområden som barn. Frågan användes för att ge 

underlag för om informanten känner biofili eller biofobi. Genom att svara nej, och i samband 

med vad personen säger under intervjun, kunde en koppling till personens grunduppfattning 

och tycke om natur göras. 
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Figur 11 Vandringsvana hos informanterna 

Svaren från frågan anser du dig vara en van vandrare/friluftsmänniska visade att hälften (6 

personer) av informanterna inte ansåg sig vara en van vandrare, fem hade svarat hade svarat 

”Ja” och en svarade Other: ”Lite mittimellan antar jag. Kan inte det där med kompas[s] och 

grejer”. Denna fråga samt nästa är till för att se över informanternas intresse för denna typ av 

vandring och om det finns en koppling mellan vana och intresse.  

 

Figur 12 Intresse för naturpromenader hos informanterna 

Majoriteten (10 personer) av informanterna var intresserade av att utforska Göteborgs 

områden genom naturpromenader. En svarade blankt ”Nej” och en sista svarade ”Kanske”, 

vilket kunde tolkas som att ett intresse finns där men att det beror på hur 

natur/kulturvandringen presenteras och görs. 

När informanterna fick svara på vad som kunde motivera dem att gå och upptäcka i natur 

inkom många olika svar. Några ansåg att vacker natur och viljan att lära sig om natur var högst 

motiverande medan andra ville upptäcka natur i en gemenskap. Tre informanter skrev att bra 

väder var en avgörande faktor och två informanter skrev att tid (för att genomföra vandringen) 

krävs. Ytterligare svar var ”[l]ättillgänglig info om leder. Bra förbindelser med kollektivtrafik” 
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och ” känslan av att vara på väg, nyfikenhet, viljan att lära mig mer om min omgivning.”. En 

ansåg att Pokémon Go var motiverande. 

 

Figur 13 Vad informanterna ansåg om teknik som motivation vid vandring 

Vid sista frågan där informanterna fick svara om de ansåg att teknik kan hjälpa dem att 

komma ut i skogen svarade majoriteten ”Ja” (8 personer), två svarade nej och en svarade 

”troligtvis inte för mig men kanske för andra”. En sista svarade ”ingen åsikt”. Denna fråga 

fanns mest med för den andre forskarens artefakt men gav ändock intressant data som 

kunde användas även i denna undersökning. 

5.1.2 Enkätresultat 

Resultatet av enkäten gav förutsättningar att skapa tolv profiler för informanterna, hädanefter 

refererade som deltagare. Detta, tillsammans med den tidigare indelningen av de tre 

grupperna, blir viktigt för att enkelt kunna definiera deltagarnas olika uppfattningar. Eftersom 

alla svarade att de vistats i naturområden som barn (förutom Deltagare 8 som skrev ”Inte ofta 

med en del”) så skrivs detta inte med i deltagarbeskrivningarna. 

Deltagare 1: 27 år. Bott i Göteborg nästan hela sitt liv. Känner till Bergsjön som ett 

stökigt område. Har vandringsvana. Är intresserad och motiverad att lära sig att 

upptäcka kultur och natur genom naturpromenader. ”Spelar Pokémon Go”. 

Deltagare 2: 29 år. Bott i Göteborg i 2 år, kommer från Portugal. Kan inte berätta något 

om Bergsjön. inte van friluftsmänniska men intresserad av att lära sig om Göteborgs 

närområden.  

Deltagare 3: 27 år. Bott i Göteborg i ca 1,5 år. Känner till Bergsjön som en ”naturskön 

stadsdel”. Anser inte att hen är en van vandringsmänniska men är intresserad av att lära 

sig om Göteborgs närliggande naturområden genom promenader. 

Deltagare 4: 27 år. Levt i Göteborg hela sitt liv. Skriver om Bergsjön ”ligger bortanför 

utby, har en bra sjö för bad, fint grönområde, gamla skf bostäder”. Anser sig vara en van 

vandare och är intresserad av att lära sig om Göteborg genom naturpromenader. 
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Deltagare 5: 21 år. Bor i Karlstad men vistats i Göteborg under helger sen i höstas. Kan 

ingenting om Bergsjön. Anser att hen är mittemellan när det kommer till vandringsvana. 

Är intresserad av att lära sig om Göteborg genom naturpromenader. 

Deltagare 6: 48 år. Bott i Göteborg över 10 år. Känner till Bergsjön som ett 

invandrartätt område och att det ska byggas nytt kulturhus. inte van vandringsmänniska 

och svarade ”kanske” gällande intresset att lära sig om Göteborg genom 

naturpromenader. 

Deltagare 7: 42 år. Bott i Göteborg i över 10 år. Beskriver Bergsjön geografiskt och att 

det mitt i ett stort grönområde samt dess höga hyreshus. Inte van friluftsmänniska och 

intresserad av att lära sig om Göteborg genom naturpromenader. 

Deltagare 8: 18 år. Bott i Göteborg i över 10 år. Beskriver inte Bergsjön vidare. 

Förklarar att hen inte vistats i naturområden ofta som barn. Inte van 

vandringsmänniska och inte intresserad av att lära sig om Göteborg genom 

naturpromenader. Anser dock att en motiverande kraft för att gå ut i natur är 

gemenskap. 

Deltagare 9: 27 år. Bor utanför Göteborg men har tidigare bott och studerat i Göteborg. 

Beskriver Bergsjön som en stadsdel känd för sina oroligheter. inte van 

vandringsmänniska men intresserad av att lära sig om Göteborg genom 

naturpromenader. 

Deltagare 10: 31 år. Bott i Göteborg hela sitt liv, är uppvuxen i Utby. Beskriver 

Bergsjön som ”[e]n förort som ligger i nordöstra Göteborg, befolkningen har sämre 

hälsoläge än många andra stadsdelar, hög arbetslöshet, sociala problem, etc.”. Är van 

vandringsmänniska och har ett intresse för att lära sig om Göteborgs närområden 

genom naturpromenader. 

Deltagare 11: 18 år. Bott i Göteborg i hela sitt liv, är uppvuxen i Utby. Beskriver 

Bergsjön både geografiskt och att det förekommer en del våldsamheter i området. Är 

van vandringsmänniska och har ett intresse för att lära sig om Göteborgs närområden 

genom naturpromenader. 

Deltagare 12: 27 år. Bott i Göteborg i hela sitt liv, är uppvuxen i Utby. Är 

arkitektstudent och beskriver Bergsjön som följande: ”Område i nordöstra Göteborg, 

planerat efter miljonprogrammets ideal kring folkhemmet och att alla har rätt till en 

bostad. Har haft en del sociala problem med utsatta grupper i samhället. Mest 

flerbostadshus, en del radhusområden, omgivet av stora naturområden. Bergsjöbadet är 

ett populärt häng. Rymdtorget som håller på att byggas om med planer på nytt 

kulturhus.” Är van vandringsmänniska och har ett intresse för att lära sig om Göteborgs 

närområden genom naturpromenader. 

5.2 Promenaderna 

Promenaderna samt intervjuerna blev de primära informationskällorna. En testsession tog 

ungefär 3–4 timmar och samtliga genomfördes på helger vid separata tillfällen under 

månaderna april-maj 2017. En variabel forskaren var tvungen att förhålla sig till var väderlek, 

framför allt undveks regn, då tanken var att dels ge testgrupperna så goda förutsättningar för 

trivsel som möjligt och dels för att forskaren själv ansåg att ingen skulle vilja vara ute och gå 
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en promenad av denna sort en dag med allt för mycket regn. Vid samtliga vandringar var dock 

väderförhållanden goda.  

Båda forskare deltog fysiskt vid samtliga promenadstillfällen i en observerande roll och bidrog 

alltså inte till att läsa eller hjälpa till att finna vägen. Detta gav möjligheten att observera hur 

testdeltagarna interagerade med texten samt hur de upplevde miljöerna. Anteckningar fördes 

kontinuerligt under promenaden. För att ge en bra uppfattning om vilken väg de olika 

testdeltagarna tog användes träningsapplikationen Runkeeper, som bland annat har en 

funktion som hjälper människor att kartlägga sina joggingrutter. Detta gjorde att forskaren i 

efterhand kunde jämföra de rutter som testgrupperna tog mot varandra.  

Då en typisk Hedlundspromenad, så som Hedlund själv skrivit i boken, alltid började med 

hänvisningar hur vandraren tog sig till startplatsen från innerstan, valdes att i testningen 

också göra på detta sätt. Forskare och testgrupperna samlades därför vid Drottningtorget, 

centralstationen i Göteborg för samtliga testvandringar. Här gav forskaren en kortare 

introduktion av hur vandringen skulle gå till och informerade testdeltagarna att promenaden 

påbörjats och att forskarna nu inte skulle ta en ledande roll, utan enbart observera. Tidigare 

hade deltagarna genomfört enkäten och även fått instruktioner om hur de kunde ladda ner 

artefakten och en karta med markeringar av vandringen. Därefter fick deltagarna själva följa 

de anvisningar de fått och ta sig till startpunkt Bergsjön, vilket i samtliga fall gjordes via 

spårvagn 7 eller 11 som gick hela vägen till ändhållplats Komettorget. Deltagarna fick sedan 

efter bästa förmåga navigera sig igenom Bergsjön för att ta sig till den badsjö som stadsdelen 

blivit namngiven efter. Deltagarna skulle därefter ta sig från sevärdhetspunkt till 

sevärdhetspunkt efter bästa förmåga. När sista sevärdhetspunkten besökts, Myrornas 

barnhem, var promenaden officiellt över och deltagarna fick själva avgöra om de ville ta 

kollektivtrafik eller ta fen 20 minuter extra promenaden till Gamlestaden och puben Old 

Corner där intervjun skulle hållas. 

5.2.1 Resultatet från promenaderna 

Detta resultat visas upp i tre avsnitt, ett för varje grupp, och fokusera så väl på vandringen i 

sin helhet som deltagarnas individuella åsikter och uppfattningar som dessa förmedlade under 

vandringen. 

Testgrupp 1 hade vid testdagen goda väderförutsättningar. Solen var framme och det 

blåste inte värst mycket.  Gruppen träffades vid Drottningtorget, centralen, i Göteborg. Enbart 

en i gruppen hade lyckats ladda ner testartefakten, vilket resulterade i att forskare var tvungna 

att förse gruppens övriga medlemmar med att substitut. Detta blev en enkel PDF-fil med 

texten, som därmed inte innehöll den interaktiva effekten. Testgruppen önskade använda 

kompass som komplement till testkartan och testbeskrivningen. De samarbetade med 

verktygen: en hade Google Maps, en hade kartan och en läste texten. Deltagare 2 provade att 

ladda ner en kompass-applikation men lyckades inte med detta. Deltagare 4 provade också, 

men använde bara kompassen precis vid hållplatsen i Bergsjön för att komma igång och se 

riktning.  
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Figur 14 Testgrupp 1 väg i applikationen runkeeper 

Enligt applikationen Runkeeper, som höll koll på den väg testgruppen tog, gick grupp 1 kortast 

möjliga väg genom Bergsjön för att ta sig till Bergsjöbadet. Därefter gick de norr om sjön för 

att ta sig till stenåldersröset, den första sevärdhetspunkten. De stannade vid en utsiktspunkt 

på bergets västra sida för en kopp kaffe, för att sedan gå längs med ättestuporna öster ut och 

sedan ner till Utbynäs och kyrkan. De följde mestadels stigar som gick genom terräng vid 

enstaka tillfällen. Gruppdynamiken var god och alla pratade vid något tillfälle med de andra. 

Detta var kanske inte så konstigt med tanke på att alla förutom en kände till varandra sen 

innan. Även båda forskare deltog i samtal från stund till stund. Diskussioner hölls så som hur 

man kunde förbättra vandringen eller utöka den med fler närliggande naturområden. Många 

foton togs med mobiltelefonerna och från forskarens perspektiv såg det ut som att samtliga 

deltagare hade en trevlig upplevelse. Texten lästes högt av en deltagare vid varje 

sevärdhetspunkt eller när en ny riktning skulle tas. Tempot i gruppen var något högre än ett 

vanligt promenadtempo, vilket kan bero på att Deltagare 1 och Deltagare 4 båda var 

vandringsvana (enligt enkätsvaren) och ville hålla ett ”vandringstempo”, alltså mer fokus på 

själva vandringen än att se miljöerna. Tempot var dock inte överdrivet och pauser togs 

regelbundet. Testgruppen valde att fortsätta promenaden till Gamlestaden och krogen Old 

Corner efter att sista sevärdhetspunkten Myrornas barnhem besökts. 

Testgrupp 2 fick likt testgrupp 1 en solig dag. Det började dock blåsa när gruppen kom 

upp till utsiktsbergen, men detta var inte synligt störande för någon i testgruppen. Av 

testgruppens tre deltagare var det enbart Deltagare 8 som hade med en smartphone, och då 

hade möjlighet att ladda ner karta och text. Deltagare 6 hade ingen smartphone och Deltagare 

7 hade glömt sin hemma. Forskare erbjöd att låna ut sin mobiltelefon men testgruppen 
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tackade nej. Dock fungerade inte artefakten på deras mobilenhet så Deltagare 8 använde sig 

av PDF-filen som skickades med istället. Gruppen kom snabbt iväg med spårvagn 7 till 

Bergsjön. Väl framme berättade forskare att de fick använda ytterligare verktyg, så som 

kompass eller GPS i mobilen. De tackade ja till kompassen och nej till GPS och förklarade att 

de skulle klara vandringen utan det verktyget.  

 

 

Figur 15 Testgrupp 2 väg i runkeeper. Höger är hela vandringen och vänster är 
en in-zoomning av skogsområdet vid Bergsjön. 

Gruppen gick från hållplatsen i Bergsjön först norr ut och fick uppleva stadsmiljöer som grupp 

1 aldrig hann se. Texten och kartan lästes högt av Deltagare 8. De gick sedan genom en tunnel 

och hamnade väldigt direkt på samma stig norr om sjön som testgrupp 1. Att finna första 

sevärdhetspunkten visade sig dock svårt för grupp 2. I Figur 15 syns i högra kartan hur 

testgruppen först begav sig söder åt och strövade på måfå från bergknalle till bergknalle. De 

var något oense om åt vilket håll de borde gå för att komma till stenröset. Vid ett tillfälle 

försökte de få kontakt med ett par andra personer som var ute och promenerade i skogen. 

Dock hörde dessa personer inte detta så testgruppen bestämde att fortsätta gå själva. Till slut 

när forskare precis tänkt hjälpa testgruppen för att de nu var på väg i rakt motsatt riktning, 

kom Deltagare 8 på att de gått fel. Efter en kortare diskussion valde de att gå tillbaka och fann 

därefter röset relativt omgående. En kaffepaus togs vid klipporna till söder och ett samtal om 

Göteborg bröt ut, mest mellan Deltagare 6, Deltagare 7 och forskaren. Viktigt att poängtera är 

att testgrupp 2 är en familj och att Deltagare 8 är barn till Deltagare 6 och Deltagare 7. Detta 

kan ha färgat gruppdynamiken och kan möjligen förklara Deltagare 8s tystnad i många 

diskussioner. Efter pausen tog sig gruppen via en ravin ner i dalen under och fick se klättrare 

bestiga bergen. Promenaden genom Utby gick utan problem och gruppen valde därefter att ta 

kollektivtrafik i form av buss 58 till Gamlestaden och Old Corner.  
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Testgrupp 3 fick en molnig men varm dag. Prognosen varnade för regnskurar, men 

gruppen klarade sig från detta. Tidigare grupper hade startade vid 10:00 men testgrupp 3 

valde att starta 11:00 istället. Forskare förklarade, som gjorts med tidigare grupper, de 

förhållanden och verktyg gruppen fick använda sig utav och sedan begav sig gruppen iväg med 

spårvagn till Bergsjön. De valde att använda sig utav den medtagna kompassen men inte GPS 

eller annat lokaliseringsverktyg i mobilen. Deltagare 11 ansvarade för kompassen. Återigen 

blev det problem med att använda artefakten (ett problem som verkar härleda till just Apple-

produkter och öppning av filformatet html) så pdf-filen användes av alla förutom Deltagare 9 

som lyckades använda artefakten. Alla turades dock om att högt läsa anvisningarna från texten 

och kolla kartan.  

 

 

Figur 16 Testgrupp 3 väg i runkeeper 

Från ändhållplatsen tog sig gruppen samma väg som testgrupp 2, norrut och genom Bergsjöns 

höghus och vidare till badsjön. Eftersom syskonen (Deltagare 10, Deltagare 12 och Deltagare 

11) växt upp i Utby kände de till dessa miljöer från när de var barn och kunde därmed lokalisera 

sevärdhetspunkterna relativt snabbt. Vandringen gick därmed smidigt och mer fokus låg på 

samtal hos samtliga deltagare, inklusive forskare. Stämningen och gruppdynamiken höll sig 

god genom hela vandringen. Deltagare 9 hade ett intresse för träd- och blomarter och ville 

gärna stanna en extra stund vid platser och också gå i ett lugnare tempo än som nu gicks it. En 

kaffe- och matpaus togs vid samma plats som grupp 2, på södersidan av berget. Forskare 

hamnade i en diskussion med Deltagare 11 om topofili och biofili och hen uttryckte sitt intresse 

för ämnet. Vandringen genom Utby gick långsammare, då Deltagare 12 ville titta närmare på 
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hus och Deltagare 9 ville se rabatter och blommor. Gruppen valde att promenera bort till 

hållplatsen Kviberg och ta spårvagn till Gamlestaden och Old Corner. 

5.3 Intervju 

Efter att en testpromenad genomförts samlades gruppen med forskare på krogen Old Corner 

i Gamlestaden. Här köptes en kaffe eller valfri dryck och om så önskades även mat. 

Anledningen till den valda miljön och den öppna stämningen var att skapa en gemytlig 

stämning så att ett samtal kunde hållas flytande mellan testdeltagarna. Tanken var att 

testdeltagarna först skulle hålla en öppen diskussion om upplevelsen där forskaren inte lade 

sig i. Efter ett par minuter in inflikade forskaren med frågor som hade definierat sedan innan 

men också spontant påkomna frågor som matchade diskussionens flöde. Sist, när den mer fria 

diskussionen/intervjun avslutats, tog forskare Philip fram sin artefakt och ställde mer riktade 

frågor specifikt relaterade om hans frågeställning. Intervjuerna blev därmed ett mellanting 

mellan ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer, ostrukturerade i början och 

semistrukturerade fram emot slutet. Resultatet som visas nedan är hämtat mestadels från vad 

som sades under den första ostrukturerade delen av intervjun. Samtliga intervjuer blev 

inspelade med forskarnas mobiltelefoner, efter godkännande av testdeltagare, för att sedan 

utvärderas. Anteckningar fördes också kontinuerligt. Intervjuerna var runt en timme långa. 

5.3.1 Resultat från intervjuer 

Testgrupp 1 fick en kortare introduktion av hur diskussionen och intervjun skulle utföras 

och vilken roll forskaren skulle ha. Gruppen hade en engelsktalande person, Deltagare 2, men 

hen förstod majoriteten av vad som sades. Deltagare 1 hjälpte till att översätta för Deltagare 2, 

om det var något mer komplex som pratades om. Diskussionen inleddes med att gruppen gick 

igenom bit för bit vad de upplevt. De tyckte samtliga att det var en god idé att mötas upp vid 

centralen och tillsammans bege sig bort till Bergsjön och att det var just en ändhållplats de 

skulle gå av vid. Diskussionen i sig var väldigt självgående och drevs framåt mestadels av 

Deltagare 1 och Deltagare 4. De pratade om att de ville ha en enda applikation med en mer 

översiktlig karta. Samtliga tyckte att det var jobbigt att text och karta var separerat. Deltagare 

1 efterlyste en ordentlig kompass. Vidare sa Deltagare 4 att hen ville ha mer natur och en längre 

promenad i de närliggande naturmiljöerna, ”kanske bort mot Angered”, övriga instämde att 

det hade varit en god idé och att promenaden i nuläget var relativt kort. Deltagare 3 funderade 

över om det skulle bli bättre om vandringen gick från Utby upp till Bergsjön, alltså bakvänt. 

En diskussion om detta inleddes där bland annat Deltagare 1 kommenterade att det var härligt 

att komma ut vid utsiktsplatsen och få se sitt slutmål. De diskuterade också 

sevärdhetspunkterna och ansåg att fler sevärdhetspunkter vore att föredra. Deltagare 4 sa "jag 

vill ha ett procentsystem av hur mycket jag har sett eller klarat av" och syftade på att hen ville 

ha något som motiverade hen att fortsätta gå. Deltagare 1 kommenterade "man kan ha nästan 

hur mycket [sevärdhetspunkter] som helst. Vill man inte läsa så kan man bara stänga ner 

inforutan.” 

Vid frågan hade det varit bättre att följa ett spår eller följa checkpoints (sevärdhetspunkter) 

som ni gjorde nu? Blev svaren följande: 

Deltagare 4: "Jag tycker det är positivt att man får gå sin egen väg." 

Deltagare 2: “I like to explore and to find hidden places so I think I would work 

better with just checkpoints, yeah. But I guess that depends on how you do your 

nature trails." 
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Deltagare 5: "[Beroende på] hur van eller ovan man är så kan det vara bra att 

ha en hel väg utmarkerade." 

Deltagare 1: "Det var kul att vi hittade våra egna stigar. Det fanns ju typ hur 

mycket vägar ner som helst." 

Ytterligare en fråga ställdes direkt efteråt: Ni svarade ju på enkäten om vad ni hade för 

uppfattning om Bergsjön. Har den uppfattningen förändrat sig nu efter vandringen? 

Deltagare 5: "Ja, nu vet man ju lite mer saker om Bergsjön, att det var ett 

stenröse där till exempel." 

Deltagare 4: "Bergsjön har ju alltid varit känt som ett ruffigt område.  Men att 

det finns en sån skillnad bara man går ut i naturen. Det finns så mycket vackert 

där också. Det här kan ju hjälpa till att förändra synen på stadsdelar till det 

bättre." 

Deltagare 3: "Jag tyckte inte att det var så ruffigt när vi gick av. Det fanns en 

väldigt naturinspirerad lekpark och de här odlingslotterna var ju hur mysigt 

som helst." 

Deltagare 2: "I didn't know what to expect but it was cool!" 

Övriga kommentarer var bland annat att de gillade miljöerna och att det var kul att se sjön, 

"Bra badplats istället för de vanliga badplatserna så som Hovås eller Sisjön", sa Deltagare 1. 

Testgrupp 2 inledde intervjun och diskussionen på liknande sätt som grupp 1. Det första 

som diskuterades var upplevelse och förväntningar. Deltagare 7 tyckte att vandringen var 

kortare än väntat och att instruktionerna som getts innan vandringen presenterade 

vandringen som svår (hen syftar på rådet som gavs av forskare att ha vandringskängor och att 

promenaden skulle ta upp emot tre timmar). Vidare diskuterade gruppen kopplingen till 

boken. Deltagare 6 och Deltagare 7 kände sen tidigare till boken, vilket enligt dem bidrog till 

att upplevelsen tillfredsställde deras förväntningar. Deltagare 8 däremot kände inte till att 

vandringen var baserad på en gammal vandringsbok. På grund av att ingen av deltagarna hade 

tillgång till artefakten missade de förordet som fanns däri, som ger en förklaring till vad 

Hedlunds promenader är för något och vad vandringen är baserad på. Forskaren gav en 

kortare förklaring om vad som fanns i artefakten och riktar sedan en fråga till Deltagare 8, 

som inte kände till detta sen innan. 

Forskare: ”Vad hade du för förväntningar inför vandringen?” 

Deltagare 8: ”Det var lite att jag var tvungen att komma med. (hen skrattar åt 

detta). Jag hade inte många förväntningar men jag tyckte det var kul" 

Forskare: "Tror du att det hade färgat din syn på vandringen om du visste 

varför den skapats?” 

Deltagare 8 "Ja, lite tror jag. Då har man kontext och bakgrund. Nu blev det lite 

mer att vi ska bara ut och gå. ” 

Gruppen gillade att det fanns stigar som de kunde gå efter, ”[…] så man slipper använda GPS 

eller andra verktyg. Charmen försvinner ju lite när man ska gå på GPS som säger vart du är", 

förklarade Deltagare 7. Vidare diskuterade gruppen vad de föredrog, utmarkerade leder eller 

punkter som man själv fick ta sig fram till. Deltagare 7 tyckte att punkter var roligast och 

Deltagare 8 instämmer. Deltagare 6 kommenterade "När vi väl gick fel så blev det 
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frustrerande. Då var det inte kul längre." och syftade på när testgruppen läste kartan fel och 

gick runt i ca 15–20 minuter utan att hitta första sevärdhetspunkten. Deltagare 7 menar att 

hen tyckte att det inte var värst farligt att gå fel i detta fall, då vandringen var såpass kort, men 

förklarar vidare om det hade varit en längre vandring hade det kanske blivit jobbigt att gå vilse.  

När gruppen pratade om syftet av vandringen blev svaren lite blandade. Deltagare 7 

kommenterade ”Lite smått och gott! Lite otydligt faktiskt”. Enligt gruppen var det svårt att 

veta vad vandringen fokuserade på, om det var ett historiskt eller nutida fokus. Deltagare 7 

nämnde att det kunde vara en Nationalromantisk vandring och kommenterar ”vad är syftet 

med vandringen? Upptäcka geografin i området till exempel?”. Detta diskuterades inte vidare 

därefter. Istället gick diskussionen mot att handla om motivation. 

Deltagare 8 " Det var bra att det fanns information om platserna, annars hade 

jag inte gått vandringen." 

Forskare: "Om du [Deltagare 8] funnit den här vandringen på egen hand, hade 

du då velat gå den?" 

Deltagare 8: "Jag skulle nog inte velat gå i Bergsjön men [om] det är nära där 

jag bor så skulle jag nog vilja det." 

De pratade om när familjen var nyinflyttad till Göteborg, att de då brukade åka ut till öarna i 

Göteborgs skärgård för att se sin omgivning.  

Deltagare 7: "Då hade det varit perfekt med en sån här app.” 

Deltagare 6: "Hedlunds app hade då kunnat bli en orsak för att utforska platser 

i Göteborg man inte tidigare varit på." 

Sista frågan var samma som för första gruppen och syftet var att ta reda på om deras 

uppfattning om Bergsjön förändrats efter vandringen. 

Forskare: "Ni svarade ju på enkäten vad ni hade för uppfattning om Bergsjön. 

Har den uppfattningen förändrat sig nu efter vandringen?" 

Deltagare 8: "Jag hade ingen uppfattning, för jag är aldrig här [i Bergsjön]. Men 

det var lite coolt att bara gå i två timmar och se att du går från höghus som inte 

är så jätterenoverade till skog och massa berg och sen till massa villor och sen 

hit [Old Corner]." 

Deltagare 7: "Jag har ju varit i Bergsjön tidigare. Då upplevde jag hur nära det 

var. Var mycket skog det var." 

Deltagare 8: "Det är väldigt likt där vi bor." 

Deltagare 6: "Bergsjön är ju känt som ett problemområde. Sen så går du i tio 

minuter och så får du den här nationalromantiska naturen och badplatsen. Det 

är inte det man associerar med ett Ghetto." 

Ytterligare kommentarer var följande (dock inte i kronologisk ordning):  

Deltagare 7: "Myrornas barnhem var inte markerat på kartan." 

Deltagare 6: "Skulle man läsa innan man kom till nästa punkt eller skulle man 

läsa när man kom fram till punkten? Eller ska man läsa en gång till när man 

kom fram?" 
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Deltagare 7: "Det är ganska humant att man tar spårvagnen upp till Bergsjön 

och sen bara glider ner längs berget. Och så ser man vart man ska gå." 

Testgrupp 3 fick ett lite annorlunda upplägg. Deltagare 11 behövde ta en spårvagn tio 

minuter in i diskussionen, vilket gjorde att hen inte hann säga så mycket. Därmed fattades 

beslutet att kontakta Deltagare 11 över Facebook Messenger och ställa mer specifika frågor om 

vandringen där. Detta gjordes dagen efter vandringen, så minnet av vandringen fortfarande 

var färskt. Detta finns med i slutet av rubrik 5.3.1 ”Resultat från intervjuer”. 

Efter en kortare introduktion satte diskussionen igång. Deltagare 10, Deltagare 12 och 

Deltagare 11 var som tidigare nämnt syskon och växte upp i Utby. ”Trots att vi kom från Utby 

så var det ändå intressant med de här texterna”, sa Deltagare 11. De andra två syskonen 

instämmer och lägger till att det var häftigt att komma tillbaka och uppleva naturen och 

naturspåren igen. Deltagare 9 hade ingen större koppling till området sen innan. 

Forskaren: "Vad var nytt för er?" 

Deltagare 12: "Bergsjön och hur det blev till! Och den vägen vi tog från 

hållplatsen var ny." 

Deltagare 10: "Och vi fick se många olika sorters natur och lite 

bostadsområden. Så det var en härlig mix av miljöer." 

Deltagare 11: "Det var fräckt att börja längst bort, längst in [i Bergsjön] och ta 

sig nedåt mot Utby. 

Deltagare 9: "Det var kul att se stadsodlingen på Komettorget. Den är nog 

ganska känd, jag har läst om den tidigare." 

De pratade om hur olika människor observerar olika saker. De pratar kort om deras 

bakgrunder, yrken och intressen. Deltagare 10 nämner att hen arbetar med människor och 

tyckte det var intressant att se klätterentusiasterna som slagit upp tält i dalen under bergen. 

På detta kommenterar Deltagare 9: "Deltagare 10, du ser människorna, jag ser träden och 

Deltagare 12 du ser husen”, då Deltagare 9 studerar till trädgårdsmästare och Deltagare 12 till 

arkitekt. Vid detta tillfälle lämnar Deltagare 11. De kvarstående fortsätter diskussionen. 

Forskare: "Ni svarade ju på enkäten om vad ni hade för uppfattning om 

Bergsjön. Har den uppfattningen förändrat sig nu efter vandringen?" 

Deltagare 10: "Inte för mig faktiskt. Jag hade några kompisar som bodde i 

Bergsjön när jag var mindre. Så jag har varit i Bergsjön litegrann." 

Deltagare 12: "Inte jag heller. Jag hade nog behövt gå runt mer i 

bostadsområdena för att få något mer." 

Deltagare 9: "Jag har ju aldrig varit i Bergsjön innan men nu vet jag ju hur det 

ser ut. Det var mindre bergigt än vad jag trodde." 

Gruppen tyckte att det var ganska svårt att hitta. De trodde att det skulle finnas en markerad 

väg att gå, ”som att gå på led, mer sväng höger, sväng vänster". De menade att de hellre haft 

en markerad väg eller iallafall haft möjliga markerade vägar som de kunde gå, som 

komplement för punkterna. Men gruppen gillade att ha mål längs med vägen och jämför det 

med att gå på skattjakt. De ville ha fler punkter, kanske var tionde minut så att det blir mer 

som en belöning. Deltagare 12 pratar om att hen älskar att få information om saker. Deltagare 

9 säger att hen vill veta vilka kulturlämningar det finns i naturen.  
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Deltagare 9: "Jag vill ha ett lugnt tempo när jag går, så att jag kan stanna och 

titta på naturen ofta." 

Deltagare 12: "Men det kanske är så att det ligger i tiden, att vi vill ha 

information hela tiden. Det känns som att det krävs mer när det kommer till 

vår generation." 

Deltagare 10 tog upp att hen uppskattade att det var just kollektivtrafik man tog för att starta 

vandringen. Det gör, menar hen, att ett större antal som inte har bil kan bli inkluderade och 

få möjlighet till att gå vandringen. De avslutade diskussionen med att prata om syftet med 

vandringen, om det är ett mer sällskapligt syfte, att man ska umgås mer med de övriga 

deltagarna eller kanske själv reflektera över miljöerna. 

Nedan är ett utklipp ur forskarens och Deltagare 11 Messenger-konversation som ägde rum 

måndagen efter testningen. Texten är inte konfigurerad utan enbart kopierad. 

MON 08:58 

Forskare: Hej och tack för igår! Hoppas du hann med färjan ordentligt. Jag 

tänkte bara följa upp med några få frågor som vi tog upp igår efter att du 

åkte. Om du har tid får du gärna svara på dem! Också, om det är okej med 

dig, så undrar jag om jag får använda vad som skrivs i denna chatt till 

exjobbet (allt gällande exjobb såklart!) 

Här kommer frågorna hur som helst! 

1. Förhållande till vad du skrev på enkäten gällande din kunskap om 

Bergsjön, har denna vandring fått dig att se Bergsjön och de övriga miljöer 

du besökt ur ett nytt perspektiv? 

2. Skulle du tycka att det här är ett bra sätt att uppleva Göteborg på? 

3. Vilken målgrupp skulle du anse att Hedlunds promenader bör vara riktad 

mot? 

4. Vad var styrkan/svagheten med vandringen? Vad kan förbättras för att 

passa en "modern" Göteborgare bättre? 

MON 18:13 

Deltagare 11: Hej, tack själv! Det var jättetrevligt o härligt att komma ut i skogen 

o träffa alla😊  

1. Ja absolut. Komettorget och bostadsområdet runt omkring var en helt ny 

plats för mig. Känslan var verkligen att vi hamnade längst bort längst in i 

skogen och det var coolt. Även stigen vi gick från Bergsjöbadet till 

Bronsåldersröset var ny för mig(av vad jag minns..) . Utsiktsplatserna var 

vackrare än nånsin också o det var kul att komma tillbaka dit!  

2. Ja det tycker jag. Helt klart. 

3. Oj alla tror jag. Kul o gå med vänner eller familj. En aktivitet o upplevelse för 

alla åldrar. Möjligtvis över en viss ålder ish 10 år? Förutsättning att kunna läsa 

en karta o ha intresset .  

4. Styrka - fin utvald vandring! Bra miljöombyten. Lite oväntad start(komet) 

och snyggt avslut med sporttema i Kviberg. Känsla av träning o motion.  
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Svaghet - lite för få kryss. Det behöver nödvändigtvis inte vara en speciell plats 

att gå till utan mer tänkt som flera små mål/stopp där en paus kan tas.  

Vad kan då bli bättre? Kanske en mer utvecklad karta som går att vrida på osv. 

Hade varit kul med en app som känner av vart man går o att den överraskar en 

med mål(dvs texten om platsen går inte att öppna innan man är framme o på 

rätt ställe 🙂 

5.4 Analys och slutsatser 

5.4.1 Upplevelsen av en moderniserad Hedlundspromenad 

Frågeställningen som skulle besvaras var hur en modern publik upplever en adapterad 

beskrivning av ett glömt vandringsspår som berättar om Göteborgs kultur- och 

naturhistoria. I detta avsnitt redogörs och analyseras den sammanfattade upplevelsen som de 

tolv deltagarna upplevde under promenaden. Ytterligare tilläggsfrågor så som vilka 

förväntningar var, hur upplevelsen var och vad som uppskattades redogörs här.  

Resultatet av enkätundersökningen visar att majoriteten (83.3%, 10 av 12 personer) av 

testdeltagarna var intresserade av att lära sig om Göteborgs närområden genom 

naturvandringar. Under promenaderna kunde forskaren också observera att deltagarna fann 

nöje i att läsa text, då personer var både dedikerade till uppläsning av beskrivningar och sedan 

att svaren av uppläsningen var positiv, samt att uppleva de miljöer de tog sig till och i att helt 

enkelt vara ute i naturen och samtala med andra människor. Detta bekräftades sedan under 

intervjun där deltagarna i detalj förklarade att de tyckte om miljöerna och att få en möjlighet 

att uppleva en annars ignorerad stadsdel i Göteborg. De aspekter av vandringen grupperna 

uppskattade mest var miljöerna, såväl de urbana miljöerna i Bergsjön eller i trädgårdsstaden 

Utby, som naturen i skogsbältet som delar de båda stadsdelarna åt, men också samhörigheten 

av att vandra tillsammans och uppleva något nytt tillsammans.  

Många av deltagarna upplevde att vandringen var för kort och att de gärna sett att den skulle 

förlängts upp i Angereds naturområde där de har hört talas om en vacker natur. Detta är en 

intressant detalj då forskaren i ett tidigare stadie valt att korta ner Hedlunds vandring N:o 15 

– som går från Angered och genom de naturområdena – på grund av att den enligt forskare 

kändes för lång och besvärlig (över 13 km lång och genom kuperad terräng utan stigar), som 

går från Angered och genom de naturområdena för att skapa denna testvandring. Ett flertal 

deltagare menade att de uppskattade upplägget att mötas upp vid centralen för att sedan åka 

kollektivtrafik till ändhållplatsen. En kommentar var att detta var något som borde appliceras 

till fler vandringar. Detta går väl in i Hedlunds anda då Hedlund gav detaljerade instruktioner 

om vilka tåg och bussar som göteborgaren på sin tid kunde ta för att ta sig till starten och från 

målet av sina vandringar.  

Det gick inte att dra en tydlig koppling mellan deltagarnas relation till varandra och 

upplevelsen av vandringen och miljöerna. Även i den mest intima testgruppen, grupp 2 som 

bestod av en familj om tre, kunde inga detaljer urskiljas som påverkade gruppdynamiken. 

Från ett observationsperspektiv såg det mest ut som en familj som var ute på en 

söndagsutflykt. På grund av att grupperna sattes ihop utifrån ett bekvämlighetsperspektiv blev 

det svårt att urskilja en optimal målgrupp, som var ett möjligt delmål av undersökningen. 

Medelåldern låg på 28,5 år och sju av deltagarna var i åldern 27–31 år medan två av 

testdeltagarna var 18 år, en var 42 och en 48 år. Resultaten från testningarna indikerade att 
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ålder som variabel inte kunde härledas till intresse av att gå en Hedlundspromenad, då en av 

18-åringarna tyckte det var spännande att uppleva miljöerna och en tyckte det inte. Detta kan 

däremot ha att göra med den geografiska platsen Bergsjön, då den första 18-åringen tidigare 

hade kopplingar hit och den andre inte hade det.  

Det gick inte att dra en koppling till hur länge deltagarna hade bott i Göteborg. Såväl de som 

enbart bott i Göteborg i några få år eller inte ens bott i Göteborg alls som de som bott i 

Göteborg i hela sina liv kunde finna ett intresse att upptäcka Göteborgs närliggande natur. 

Resultatet från testgruppernas kommentarer visar därmed att alla hade en positiv upplevelse 

av promenaden, även om de inte hade ett intresse av att fortsätta gå denna typ av vandringar.  

5.4.2 Adaptionsarbetet 

I adaptionsarbetet fokuserades det på att utvidga Hedlunds text från Bergsjöområdet till Utby. 

Eftersom Bergsjön som stadsdel inte fanns på 1930-talet då Hedlund själv skapade vandringen 

blev det ett stort fokus på att beskriva stadsdelen. Majoriteten av texten var därför skriven av 

forskare och inte Hedlunds anteckningar. Detta visste dock inte testgrupperna och ingen 

reflekterade särskilt mycket över just texten utan mer miljöerna och syftet med vandringen 

och varför man skulle gå den. Testgrupperna uppskattade dock de sevärdhetspunkter som 

forskaren lagt till och efterlyste till och med fler punkter att upptäcka. I denna bemärkelse blev 

adaptionen lyckad. Testgrupperna använde anvisningarna delvis som en skattjakt och delvis 

som kulturinformation.  

Något som arbetet rörde sig bort ifrån när det kommer till Hedlunds anda, var Hedlunds 

ambition att lära vandraren om orientering. Då vandringens längd och geografiska placering, 

specifikt på grund av att det efter 20–30 minuters promenad kom ättestupor som gav utsikt 

över resterande vandring, krävdes inte kompassanvändning vidare mycket. Istället låg fokus 

på att tyda kartan, läsa texten och möjligen komplettera kartan med Google Maps och GPS-

funktionen som fanns där. Detta kan ändras om en annan geografisk plats skulle valts, en där 

terrängen kanske är plattare och mindre välkänd. 

Själva artefakten som skulle användas för att besvara frågeställningen hamnade dessvärre i 

skymundan, då enbart ett par deltagare lyckades ladda ner den till sina mobiltelefoner. Dock 

går det att argumentera att detta inte riskerade resultatet, då de fick en PDF-text att använda. 

Samtliga deltagare var också medvetna om att de verktyg de fick var komplement för en 

fullfärdig mobilapplikation och alltså inte ett komplett verktyg. Därmed kunde inte digitala 

aspekter som fanns tillgängliga i artefakten undersökas, så som en interaktiv text som skulle 

klickas fram allt eftersom. Fokus hos testgruppen låg istället på upplevelse av själva texten, 

hur väl de kunde använda denna och hur tydlig den var. Detta kommenterades under 

intervjuerna av några deltagare. En ansåg att det var otydligt hur man skulle använda texten 

och kommenterade "skulle man läsa innan man kom till nästa punkt eller skulle man läsa när 

man kom fram till punkten? Eller ska man läsa en gång till när man kom fram?". Andra 

upplevde att de ville ha text och karta samlad på samma ställe för att det var jobbigt att pendla 

mellan de två flikarna i mobilen.  

För att återkoppla till bakgrunden och de spelteorier som där tas upp, blir det väldigt tydligt 

att naturen ger ett perfekt spelutrymme, som enligt Wilhelmsson är grundförutsättning för lek 

(Wilhelmsson, 2007, p. 137). Däremot var det få som rent ut ”lekte” i grupperna. Den lek som 

kunde urskiljas var mer socialt samspel mellan individer, bekanta som obekanta. Detta kan 

tänkas ha att göra just med gruppdynamiken. Det går att påstå att lek (i det här fallet definierat 
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som barnsligt nöje) i vuxen ålder fortfarande inte är fullt accepterat i vårt samhälle, och att 

det därför är lätt att vara på sin vakt när man träffar nya människor i nya miljöer. Man känner 

pulsen på de andra, och kanske inte alltid vill sticka ut. Med detta sagt fanns fragment av lek 

att finna här och var. Tidigare nämndes begreppet skattjakt, vilket ger belägg om att 

deltagarna fann en sorts barnslig lek i att finna platserna. Detta kan bero på att den 

moderniserade Hedlundspromenaden är hälften så lång som en originalvandring och att 

sevärdhetspunkterna ligger mycket närmare varandra. Detta kan ha bidragit till att 

deltagargrupperna upplevde det som en skattjakt, att det alltid kunde föreställa sig nästa steg 

i vandringen. Självfallet, lek i vuxna livet kan te sig mer raffinerad i jämförelse med 

barndomens år där den kan ses som mer villkorslös, vilket gör att socialt umgänge och samtal 

kan definieras som en sorts vuxen lek. Så med detta perspektiv gav Hedlunds promenad i 

Bergsjön en god spelplan för vuxen lek.  

5.4.3 Platsen och naturens betydelse 

I detta avsnitt kopplas resultatet av undersökningen till de bakgrundsteorierna biofili, biofobi 

och topofili. Detta kan vara ett bifynd av undersökningen. 

Det första som bör nämnas är att samtliga deltagare hade vistats i naturområden som barn. 

Denna fråga fanns med för att isolera extremfall, eller förstå möjliga kulturbarriärer. Till 

exempel, om en person skulle ha vuxit upp i en storstad, och aldrig fått uppleva natur mer än 

genom någon enstaka park, skulle denna person kunna ha utvecklat biofobi, alltså rädsla för 

natur och djur. Detta skulle troligtvis påverka resultatet från en person i testgrupperna för det 

här arbetet. Detta var alltså inte fallet för undersökningens tre testgrupper. Elva av tolv 

svarade Ja (en svarade ”inte ofta men en del”) på om de vistats i natur som barn. Ytterligare 

svar från enkäten ger belägg om att ingen kände biofobi, då många svar gällande om de ville 

upptäcka Göteborg genom naturpromenader, var att de använde ord som ”natur” och 

”äventyr”. Efter att ha observerat deltagarna under vandringen, och sedan hört dem diskutera 

vandringen under intervjun går det att dra slutsatsen att samtliga kände någon grad av biofili. 

Samtliga kände någon form av frid eller ett lugn av att få komma ifrån staden och möjliga 

stressmoment och ta en promenad i naturområdet Bergsjön. Om de inte hade känt biofili, utan 

istället känt biofobi, kan det argumenteras att de inte hade haft en bra upplevelse av 

naturpromenaden. Viktigt att poängtera här är att det självfallet inte är så svartvitt som det 

här målas upp. En människa behöver inte nödvändigtvis älska naturen men ändå inte ha 

biofobi. Vad Hedlunds promenader då kan ge är en ingång till att ändra uppfattning om 

naturen och lära sig förstå den, att acceptera den genom att uppleva den. Återigen, detta 

behöver inte medföra en kärlek till naturen, utan enbart en högre grad av förståelse för det 

okända. 

Detta gav en grundförutsättning för att deltagarna kunde få en känsla av topofili, alltså en 

emotionell koppling till platserna. Vidare, genom att faktiskt vara på plats och med samtliga 

sinnesorgan uppleva miljöerna, uppfylldes ytterligare ett krav för att ta reda på om deltagarnas 

topofili-känsla för platsen kan ha förändrats. Av testdeltagarna kunde det urskiljas tre olika 

tendenser gällande Bergsjön: 1, De personer som bott i Göteborg en längre tid och hade 

fördomar eller generella tankar om Bergsjön som en osäker och stökig plats; 2, De personer 

som enbart upplevt naturen runt Bergsjön; 3, De personer som aldrig hört talas som Bergsjön, 

eller aldrig fått Bergsjön som kontext. Ett flertal av deltagarna hade inte vistats i Bergsjön över 

huvud taget, några hade arbetat eller läst om något i Bergsjön medan andra hade upplevt 

naturen runt omkring men inte själva stadsdelen Bergsjön. Ytterligare tre hade varit uppvuxna 

i Utby och vistats i naturområdena som barn. Detta gav goda förutsättningar för att uppskatta 
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om vandringen förändrade testdeltagarnas tankar om en plats (topofili). Detta besvarades 

framför allt av deltagarna under intervjun när frågan ni svarade ju på enkäten vad ni hade 

för uppfattning om Bergsjön. Har den uppfattningen förändrat sig nu efter vandringen? 

besvarades. För de som aldrig vistats i Bergsjön innan, såväl som för de som bott i Göteborg 

hela sina liv och för de som enbart bott i Göteborg kortare perioder, hade uppfattningen till 

någon grad ändrats. Det kunde vara allt ifrån att de nu visste att det fanns ett stenröse där, till 

att de var förvånade över att det fanns så mycket natur i Bergsjön. Även ättestuporna med sina 

utsiktspunkter över Göteborgs östra stadsdelar hjälpte betydligt för att skapa en ny koppling 

till platsen. Att få se staden ur detta perspektiv var för många nytt och satte sig på minnet, 

kunde tolkas från vad som sades under diskussionerna efteråt. Bergsjön fanns heller beskrivet 

i Hedlunds originalvandring, vilket innebär att det är i adaptionen som det nya perspektivet 

finns och är där vandraren kan ändra sin syn på egen topofili. 

För att sammanfatta denna analys så går det att urskilja att de personer som inte upplevt 

Bergsjön närmare innan promenaden fått en ny uppfattning om miljöerna. Till detta räknas 

in de som bott i Göteborg och haft fördomar eller andra tankar om stadsdelen och de som 

aldrig fått möjlighet att sätta sin fot i Bergsjön. De som däremot vistats i Bergsjön innan, 

antingen i ung ålder eller i vuxen, fick inte ut någon ny information och därmed ändrades inte 

deras uppfattning om platserna. Detta visar att Hedlunds naturpromenader kan vara optimala 

för att hjälpa göteborgare att få en ny uppfattning om platser och på så sätt hjälpa till att bryta 

eventuella fördomar eller andra begränsande tankegångar om specifika platser. En annan 

Hedlundspromenad kan hjälpa människor att se andra områden, så som Landvetter eller 

Lerum, i ny dager genom att lyfta fram naturen och kulturen som fram- och fortskridit på 

dessa platser. Denna forskning ger belägg om att uppdaterade naturpromenader mottages på 

ett positivt sätt av en modern målgrupp, både genom att personerna ges ett nytt 

promenadstråk och att detta ger personen (ny) information om platsen. Detta kan möjligen 

bana väg för att ny forskning om Hedlunds promenader kan behövas. Mer om detta under 

”framtida arbete” i sista kapitlet. 
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6 Avslutande Diskussion 

6.1 Sammanfattning och resultat 

Jägmästare Hans Hedlund skrev år 1933 sin bok om 40 olika vandringsleder i Göteborgs 

omgivningar. Detta arbete har handlat om att välja ut en av hans vandringar och modernisera 

den. Genom att forska i hur svensk landsbygd och naturarv tidigare bevarats har det skapats 

en utgångspunkt för hur ett adaptionsarbete av en Hedlundspromenad ska gå till. Detta har 

också givit en inblick i hur Hedlund förhållit sig till sin arbetsroll som Jägmästare. För att 

sedan koppla dessa skogar och miljöer till dagens samhälle, och förklara varför närliggande 

naturmiljöer behövs för en modern människa, har begreppen topofili och biofili använts. En 

välkänd eller ökänd plats kan fyllas med ny förståelse och kärlek genom att den belyses i nytt 

ljus och fysiskt upplevs av en individ. Vidare, för att locka en modern publik, har diverse 

spelaspekter applicerats på vandringen. Detta mynnade ut i frågeställningen ”Hur upplever 

en modern publik en adapterad beskrivning av ett glömt vandringsspår som berättar om 

Göteborgs kultur- och naturhistoria?” 

För att besvara denna fråga valdes att skapa en textartefakt med någon grad av interaktivitet 

baserad på Hedlunds vandringsanvisning N:o 15 som går från Angered till Utbynäs. 

Vandringen kortades ned och startade istället i Bergsjön och avslutades i Utbynäs. Först 

utfördes en fältstudie av vandringen för att ta reda på hur den såg ut idag. När 

promenadledens genomförbarhet validerats, började en forskning om vad som hänt vid 

platserna. Framförallt studerades stadsdelarna Bergsjön och Utby och hur naturområdet idag 

ser ut och används. Därefter skrevs det uppdaterade narrativet och en artefakt skapades i 

motorn Twine som hade interaktiva moment i form av att användaren behöver klicka fram i 

texten. När detta sedan skulle kombineras med testningen fick deltagarna anvisningar om att 

detta skulle utföras när de nått nya sevärdhetspunkter längs med vandringsleden. Detta skulle 

motsvara en färdig smartphoneapplikation. Dock var det enbart två av de tolv testdeltagarna 

som kunde ladda ner den interaktiva artefakten. Problemet kunde härledas till problematik i 

hanteringen av HTML-filer med Iphone-telefoner, men en smidig lösning hittades aldrig. 

Istället använde sig testgrupperna av en PDF-fil där all text fanns, som laddades ner i 

mobilenheten. 

Detta arbete har handlat om att förstå hur en uppdaterad text av ett gammalt vandringsspår 

upplevs av en nutida publik. För att öka validiteten och få ut så mycket data som möjligt 

gjordes en triangulering i form av en enkät, en deltagande observation och en intervju med tre 

grupper om totalt tolv personer. Testningen ägde rum i stadsdelarna Bergsjön och Utbynäs i 

norra Göteborg. De tolv personerna hade alla olika grad av kunskap när det kom till kännedom 

om Bergsjön. Vissa hade sedan tidigare vistats i Bergsjön, antingen som barn eller i vuxen 

ålder, medans några i testgruppen hade begränsad kunskap om Bergsjön över lag, då de inte 

varit i Göteborg under en längre tid. Resultatet av studien visar att majoriteten av deltagarna 

uppskattade att uppleva Göteborgs närliggande natur genom en Hedlundspromenad där en 

beskrivande text av vandringen samt en karta var de enda behövliga verktygen. De visade 

också att vandringstexterna utbildade deltagarna i viss mån, genom att visa upp Bergsjön i ett 

nytt ljus; förklara hur Bergsjön kom fram eller hur dagens klätterberg förr användes som 

ättestupor för de gamla som inte ville dö sotdöden – ett gammalt ord för att dö av ålder. Detta 

ses som ett bifynd i undersökningen. Under gruppdiskussioner efter vandringen framgick det 

att testgrupperna också var intresserade av att ha all information om vandringen, kartblad, 

text och andra möjliga verktyg så som kompass och GPS, samlat i en smartphoneapplikation.  
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6.2 Diskussion 

Resultatet av undersökningen visar att en nutida göteborgsbos upplevelse av en adaption av 

Hedlunds promenad N:o 15 är positiv ur ett flertal perspektiv. Vandringen gav möjlighet för 

deltagarna att uppleva Bergsjön från ett förstapersonsperspektiv och de fick en ny 

naturupplevelse som de annars kanske inte hade fått uppleva. Deltagarna fick också 

information om hur de platser de besökt uppkommit och hur de brukades förr i tiden. Något 

som dock var svårt att mäta var hur bra den digitala Twine-artefakten fungerade, då tio av de 

tolv deltagarna inte kunde ladda ner artefakten. Samtliga testgrupper kunde ändå gå 

vandringen, då de gavs en PDF-fil med texthänvisningarna istället. Så forskningen kring 

upplevelsen av textadaptionen skadades inte av denna begränsning. Dessutom hade vi 

forskare valt att ha karta och texthänvisning separat, vilket skapade svårigheter att ha dem på 

samma mobilenhet. Det kan spekuleras att testgruppen hade klarat sig bättre med ett fysiskt 

kartblad och texthänvisningar på ett papper. Kanske hade inte resultatet under intervjun blivit 

detsamma om vi använt pappersblad, då den dåligt fungerande artefakten och hur den skulle 

kunna förbättras, blev ett samtalsämne redan under vandringen. Optimalt hade varit om vi, 

som vi först tänkt, hade en fungerande applikation med de grundläggande finesser så som 

karta, kompass och beskrivande text som kommer fram vid sevärdhetspunkterna. Men på 

grund av kunskapsbrist, eller kanske snarare tidsbrist, hos oss forskare, kunde vi inte ta fram 

en sådan avancerad artefakt. Det hade också varit intressant att testa adaptionen mot 

originalet. För en sådan testning hade fler testsessioner behövts äga rum. Det hade då varit 

lättare att förstå om adaptionsarbetet varit nödvändigt och intressant. 

Adaptionen har med andra ord lyckats med att föra in Hedlunds beskrivna vandringsspår i 

2010-talets Göteborg. Såväl vandringsspåren som textbeskrivningarna uppdaterades för att 

matcha den nutida terrängen och omgivningen. Hedlunds jägarmästerliga och skogliga anda, 

som tidigare nämnts, har även den försökts adapteras. Detta har dock varit ett svårare arbete, 

då min egen kunskap inom ämnena är bristande. Den stora förändringen kan diskuteras ligger 

i målgrupperna. I Hedlunds fall beskrevs vandringarna som lämpade för göteborgsbon. 

Vandringarna fanns från början med i morgontidningens sportredaktion 1932 och alla som 

läste den delen fick möjlighet att gå vandringarna. Huruvida det var några som gick dem eller 

inte är svårt att säga, men det kan ändock tänkas vara intressant för till exempel dåtidens 

klassiska familj (mamma, pappa och barn) som ville ha sig en söndagsutflykt. Idag däremot 

vill jag spekulera att denna klassiska familjesituation blivit mer och mer sällsynt; 

särborelationer, skilsmässor och kulturinfluenser skapar nya förutsättningar för hur en familj 

kan se ut. Detta kan göra att en målgrupp behöver omdefinieras. En idé kan då vara att rikta 

in sig mot intressen, så som vandringsentusiaster, eller nyinflyttade som vill upptäcka 

Göteborg. Det blir alltså viktigt att identifiera målgruppen innan konceptet tas vidare, för 

konceptet bör formas efter användaren. 

Många deltagare ansåg att vandringen borde ha varit längre och även om de inte visste om det 

på förhand så är också Hedlunds originalvandring N:o 15 dubbelt så lång. Det kan 

argumenteras för att upplevelsen kunde varit annorlunda om hela vandringen adapterades. 

Testgrupperna hade då bättre förstått hur norra delen av Göteborg, specifikt Angered, 

Bergsjön och Utby är sammankopplade genom skogen. Men vi forskare står ändå fast vid att 

detta hade varit en för utmanande vandring att testa. En testsession tog redan upp emot tre 

till fyra timmar att klara av och mer hade varit svårt att begära från en grupp av individer. Det 

var dessutom svårare än beräknat att skapa testsessioner med tre till fem deltagare. Att samla 

samtliga deltagare på en dag då vädret var optimalt och de alla var lediga under dagen visade 
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sig vara ett stort problem. Jag vill påstå att vi hade turen med oss i såväl väder som tid hos 

deltagarna som kunde delta de utsatta tiderna. Detta var dock inte det enda problemet vi hade 

när vi letade testgrupper. Tidigt när vi frågade runt bland vänner och bekanta var intresset 

stort. Nästan samtliga vi frågade var intresserade av att följa med och uppskattade konceptet. 

Men när den avsatta helgen kom fick vi besked från tillfrågade att de fått förhinder och måste 

avböja deltagandet. Idén i sig är intressant för många, men att sedan genomföra själva 

vandringen, särskilt när de måste lägga så lång tid på den, är inget majoriteten vill göra. Det 

kan diskuteras om Hedlunds promenader inte är intressanta nog för göteborgsbon som det är 

i dagsläget, utan att det kanske snarare behövs en nischad målgrupp, som till exempel vana 

vandrare eller nyinflyttade som vill lära sig mer om staden de kommer till. Här bör dock 

nämnas att de spelteorier som togs upp i bakgrunden kunde ha spelat roll. Om deltagarna fick 

en hel smartphoneapplikation med de spelelementen inbyggda, så som poängsystem och 

procentsatser av avklarad vandring, så skulle vandringen ha blivit mer intressant. Det kan 

också diskuteras kring i huruvida tiden påverkat resultatet, då dagens människa helt enkelt 

inte har fyra timmar att lägga på en vandring av denna sort. Kanske behöver samtliga 

vandringar styckas upp ytterligare så att det blir kortare och därmed mer anpassade för dagens 

människa. Det kan också handla om prioritering, att en naturpromenad inte står högt upp på 

listan över det som ska göras under en helgdag. Istället kanske prioriteringar som att slappna 

av inomhus ligger högre för många göteborgare.  

Något som jag som forskare personligen fann mest intressant av denna undersökningen är 

bifyndet, att förändra personers uppfattning om platser. Arbetets grund låg i att få ut 

göteborgare i naturen och ge dem information om de platser de besöker och som hjälp och 

inspiration till detta fanns Hedlunds anteckningar. Men när begreppet topofili introducerades 

under forskningen uppkom nya möjligheter. Att få en människa att förändra sin uppfattning 

om en viss plats, enbart genom att fysiskt besöka platsen medan de får ny information gör att 

platsen kan få en ny kontext för människan. Detta kopplat till Göteborgs stads program för 

Bergsjön (Axenborg 2016), där det förklaras att de gröna områdena runt Bergsjön kan 

upplevas som en barriär mot resten av staden, ger förutsättningar för individer att förändra 

sin syn på Bergsjön. Ett flertal testdeltagare svarade i enkäten innan promenaden att Bergsjön 

var känt för sina stökigheter, medan de i intervjun efteråt kunde berätta om de vackra 

naturmiljöerna runt stadsdelen. Detta kan användas för att dels förebygga och förändra 

fördomar om Bergsjön och dels binda samman Bergsjön med staden genom att ”luckra upp” 

det skogsbälte som skiljer de två åt och på så vis motverka segregation.   

6.3 Framtida arbete 

Detta arbete gav en grund, och kanske ett ramverk, för hur man kan uppdatera 

texthänvisningarna som finns i Jägmästare Hans Hedlunds bok Över berg och backar: 40 

vandringar i Göteborgs omgivningar (1933) så att de återigen kan vandras av dagens 

människor. Underlag i form av en uppdaterad text skapades specifikt för vandring N:o 15 En 

fjällvandring invid Göteborg. Av testningarna att döma fanns det ett behov av att digitalisera 

denna vandring. Nästa steg skulle därför vara att skapa en smartphoneapplikation där en 

interaktiv karta, kompass och GPS samt med text som kommer upp vid sevärdhetspunkterna 

när dessa besöks. Detta skulle ”göra klart” vandring N:o 15 och sedan ge förutsättningar för 

att en hel applikation där samtliga av Hedlunds 40 vandringar ska finnas med. 

Resultatet i denna undersökning har också skapat förutsättningar för att kunna genomföra en 

longitudinell undersökning, som skulle äga rum om ett år eller mer. Vad som då skulle mätas 
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är om den förändrade upplevelsen av Bergsjön och dess naturområden som de tolv 

testdeltagarna som deltog i testsessionerna fått under vandringen, fortfarande håller i sig. 

Detta skulle då kunna påvisa att upplevelsen är permanent, eller i alla fall långvarig, och har 

ändrat deltagarnas tankar och uppfattning om Bergsjön. Detta i sin tur skulle då kunna leda 

till att ytterligare områden i Göteborg med dess omnejd kan genomgå samma ”förändring” 

och ges nytt utrymme att synas. 

Till sist vill nämnas att detta arbete inte gav ett starkt resultat gällande intresse av denna sorts 

vandringar hos dagens göteborgare. Vill dagens stadsbo lägga flera timmar av en helgdag på 

att vandra i stadens närliggande naturområden? För att undersöka detta skulle en kvantitativ 

studie behövas genomföras. Förslagsvis skulle underlag för den kvantitativa undersökningen 

vara en webbenkät, spridd antingen på sociala medier eller via en Göteborgstidnings 

webbsida, så som Göteborgs-Posten, för att nå ut till så många som möjligt. Vad som då kan 

undersökas är vad som föredras: att ta en längre naturvandring, en kortare eller helt enkelt att 

sitta inne och ta det lugnt under en helgdag. Det skulle också efterfrågas varför det ena eller 

det andra är att föredra. Detta skulle hjälpa till att precisera en modern målgrupp för Hedlunds 

promenader.  
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