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Program - Friluftsforskning 2011
Onsdag 9:e November

Friluftsforskning 2011 – preliminärt program
Onsdag 9 november 

09.30-10.30 Registrering och fika 

10.30 – 10.45 Välkommen! 
Sal: Studion 

 Peter Fredman & Marie Stenseke, Friluftsliv i förändring 

10.45-11.30 Keynote 1 
Sal: Studion 

Naturturism för regional utveckling - mer än en from 
förhoppning? 

Dieter K Müller, Umeå universitet 
11.30-12.15 Keynote 2 

Sal: Studion 
Förändrad natur ger ett förändrat friluftsliv 

Göran Ericsson, Sveriges lantbruksuniversitet 

12.15-13.30 Lunch 
13.30-15.00 Session 1 Det kommersiella friluftslivet 

Sal: Studion 
Värd: Peter Fredman 

Fisketurisme og grunneierstyrt 
lakse-forvaltning i 
Trondheims-fjordelvene i 
Norge
Stian Stensland 

”Pengarna tillåts inte sväva 
alltför långt bort från moralen” 
–Dagens friluftsutrustning?” 
Nils Olof Vikander 

Trefaldigt marginaliserat 
friluftsliv behöver 
entreprenörer 
Rebecca Stenberg 

Friluftslivets utövare 
Sal: Balder-Brage 
Värd: Gabriel Bladh 

Föräldrar, boende och barns 
naturkontakt – fyra 
”friluftsperspektiv” 
Mattias Sandberg 

Bare på tur? 
Henrik Neegaard 

Invandrare och friluftsliv – 
mångfald och komplexitet. En 
reflektiv analys. 
Sven-Erik Karlsson 

15.00-15.30 Kaffe, postersession 
15.30-17.00 Session 2 Friluftslivets pedagogik 

Sal: Studion 
Värd: Johan Öhman 

Kroppen och naturen i 
friluftslivets omvandling  
Marie Öhman

Forskningsperspektiv på 
naturvägledning  
Elvira Caselunghe 

Är vi på olika resor? Analys av 
kunskapandet inom friluftsliv 
på Nya Zeeland sett ur ett 
svenskt perspektiv 
Jonas Mikaels 

Naturturism 
Sal: Balder-Brage 
Värd: Linda Lundmark 

Kreativa utposter? Om turismens 
bidrag till lokalsamhället 
Patrick Brouder 

Nature based tourism in Northern 
Norway – Sustainable deviance in 
the outdoors 
Gaute Svensson 

Betydelsen av tillrättalagd natur och 
fritt tillträde: en studie av 
naturturismföretag 
Anna Grundén & Sandra Wall-
Reinius

18.30 Kvällsaktivitet, Gammlia 
19.30 Middag på Sävargården  
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Program - Friluftsforskning 2011
Torsdag 10:e November

Torsdag 10 november 

08.30-10.30 Session 3 Workshop Natur och hälsa 
Sal: Balder-Brage 

Moderator; Lisa Bergström 
representant för det nordiska 
projektet ”Frisk i naturen” 
www.friskinaturen.org

Naturumgänge och relationen 
till natur, Berit Svanqvist

Kan vistelse i skog bota vid 
utmattningssyndrom? 
Ylva Lundell 

Den nyttiga utevistelsen? Ett 
livsloppsperspektiv på 
naturkontakt och 
stadsutveckling, Fredrika
Mårtensson

Diskussion; 
1. Vardagens utemiljö & hälsa 
2. Skog för stressrehabilitering 
och andra sociala värden 
3. Nytt nätverk för natur och 
hälsa – vad vill du få ut av det? 

Planering och policy 
Sal: Studion 
Värd: Lars Emmelin 

Reconfiguring current outdoor 
citizenship in Norway 
Gunhild Setten  

Förändring av tillgång till 
tätortsnära skog i sex svenska 
städer 2000-2006 – Lokala 
strategier och utvecklings-trender. 
Olof Olsson  

Bevaring av friluftsområder – hva 
betyr stedsidentitet og ”sense of 
place”?   
Knut Bjørn Stokke 

Friluftslivet i naturvårdsprojekten 
på Kinnekulle 
Marie Stenseke 

Allemansrätten – Ikon och 
slagpåse: några reflektioner från ett 
utredningsarbete  
Klas Sandell  

10.30-11.00 Kaffe, postersession 

11.00-11.45 Keynote 3 
Sal: Studion 

I Jack London och Mark Twains fotspår - barndomens skogar 
som myt och erfarenhet 

Gunilla Halldén, Linköpings universitet 

11.45-12.30 Keynote 4 
Sal: Studion 

Landskap för friluftsliv? En diskussion av forskningserfarenheter 
från USA och Sverige, i relation till den Europeiska 
landskapskonventionen 

Daniel Laven, Mittuniversitetet / Etour 
Katarina Saltzman, Göteborgs universitet 

12.30 – 12.45 Avslutning 
Sal: Studion 

Peter Fredman & Marie Stenseke, Friluftsliv i förändring 

12.45-  Lunch 
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Välkommen till…

Friluftsforskning 2011 är ett årligt återkommande forum för dialog och samverkan kring aktuell forsk-
ning om friluftsliv och naturturism som riktar sig till både akademiker och praktiker. I årets program 
finner du över 25 föredrag och seminarier av föredragshållare från Sverige och Norge inom bland annat 
följande områden;

- Det kommersiella friluftslivet
- Friluftslivets utövare
- Friluftslivets pedagogik
- Naturturism
- Natur och hälsa
- Planering och policy

I denna rapport har vi samlat sammanfattningarna till samtliga föredrag för att på ett översiktligt sätt för-
medla det viktigaste från konferensen. Det ligger i sakens natur att en forskningskonferens fångar upp och 
förmedlar pågående arbete som ännu inte blivit publicerat på annat sätt. I anslutning till respektive sam-
manfattning finns därför kontaktinformation till presentatören för möjligheten till fortsatt dialog kring det 
aktuella arbetet.

Peter Fredman                                          Anders Mossing
Programchef                                             Informatör
Friluftsliv i förändring                              Friluftsliv i förändring        

…Friluftsforskning 2011 - en mötesplats om aktuell forskning kring friluftsliv och 
naturturism, Umeå Universitet, 9-10 november 2011.
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I Sverige finns goda möjligheter att ägna sig åt aktivt friluftsliv i en omväxlande natur med hög tillgäng-
lighet. Men vem som verkligen ägnar sig åt olika former av friluftsliv, varför och vilka effekter det med-
för på individ och samhälle - det vet vi inte tillräckligt om. Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 
har därför till uppdrag att ge oss mer och bättre kunskap om friluftsliv och naturturism i Sverige.  

Friluftsliv i förändring är ett tvärvetenskapligt, nationellt forskningsprogram som studerar friluftsliv 
och naturbaserad turism i Sverige. Programmet är ett nätverk av forskare från sju olika universitet och  
högskolor runt om i landet. Forskningen är finansierad av Naturvårdsverket.

Forskningen koncentreras till sex olika projekt: 

Studier av svenskt friluftsliv
Friluftslivets utövande och mönster
Tätortsnära friluftsliv
Fysisk planering för friluftsliv
Friluftsliv, naturvård och pedagogik
Naturturism och regional utveckling

Resultaten från vår forskningen finns samlade på vår webbplats, för nedladdning. Där hittar du också mer 
information om forskningsprogrammet. Besök www.friluftsforskning.se.

Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring
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Frisk i naturen 
(Detta föredrag är en del i workshopen Natur och hälsa)

Lisa Bergström, Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)
E-post: lisa@frifo.no

Frisk i Naturen är ett gemensamt nordiskt projekt mellan friluftslivet frivilligorganisationer, hälso- och 
miljö sektorn i vart land, finansierat av Nordiska ministerrådet (TEG)

Målsättningen med projektet är att utveckla och synliggöra nordisk friluftspolitik med en tydlig folkhälso-
profil, sprida goda exempel inom de fyra fokusområdena, skapa en kunskapsplattform och förmedla evi-
densbaserad forskning på ett lättbegripligt sätt. Arbetet har som mål att minska de sociala olikheterna i 
hälsa. Vidare arbetas det för att utväxla goda kontakter nationellt och i Norden.

Projektet har fyra fokusområden; 
• Utomhuspedagogik 
• Fysisk aktivitet på recept/förebyggande och behandlande hälsovård
• Planering
• Psykisk hälsa.

En evidensbaserad nordisk informationscentral (E- Bic) är på gång! Forskningsrapporter i ämnet Natur och 
hälsa har ökad de senaste 10 åren inom de Nordiska länderna men också i resten av värden. Informations-
centralen är till för att enklare och snabbare kunna få ut den kunskap som tas fram till praktiker, studenter, 
olika yrkeskategorier som arbetar med hälsa etc. E bic är ett samarbete mellan Skov og landskab Danmark, 
Universitet for miljø- og biovitenskap Norge, SLU Alnarp Sverige och det Nordiska projektet ”Frisk i natu-
ren” initialt. Mer info kommer finnas på vår hemsida så småningom (www.friskinaturen.org)

NORGE: Helsedirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning,Friluftslivets fellesorganisajon & Frilufts-
rådenes Landsforbund
DANMARK: Sundhedsstyrelsen, Naturstyrelsen & Friluftsrådet
SVERIGE: Statens folkhälsoinstitut Naturvårdsverket & Svenskt Friluftsliv
FINLAND: Institutet för hälsa och välfärd & Suomen Latu.
ISLAND Department for Natural Resources, Directorate of health & Samut
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Workshop - Natur och hälsa

Moderator: Lisa Bergström, Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)
E-post: lisa@frifo.no
Medverkande: Berit Svanqvist, Ylva Lundell, Fredrika Mårtensson.

Naturen är viktig för hälsan. Det finns det forskning på, sedan åtminstone 20 år tillbaka. Forskningstakten 
på området har ökat och intresset är stort. Många politikområden har hälsoaspekter på sin agenda och 
intresset har spridit sig till olika yrkeskategorier, som aktivt inslag i verksamheter inom vård, omsorg och 
skola och till samhällsplaneringen när det gäller människors tillgång till natur i vardagen. 
Denna workshop lägger vissa fakta på bordet och manar till diskussion.

Bland annat diskuteras:
1. Vardagens utemiljö & hälsa
2. Sociala & medicinska värden i skogen alt ”Skog för stressrehabilitering och andra sociala värden”
3. Nytt nätverk för natur och hälsa – vad vill du få ut av det?
 
Diskussionens utgångspunkt tas i varje deltagares arbetsfält/”Hur arbetar du med natur/hälsa? Vilka pro-
blemställningar och lösningar finns?”

”Den nyttiga utevistelsen?” finner du här;
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6407-5.pdf
 
I denna workshop ges föredrag av talarna nedan, därefter följer diskussion
Abstract för föredragen finns att läsa i denna abstractsamling under talarnas eget namn,

Berit Svanqvist, specialist på skogens sociala värden, Skogsstyrelsen i Göteborg
Ylva Lundell, forskare inom temaforskningsprogrammet Skog och Hälsa, SLU Umeå
Fredrika Mårtensson, lektor i landskapsarkitekturens miljöpsykologi vid SLU i Alnarp.
Lisa Bergström är moderator och representerar det Nordiska projektet ”Frisk i naturen”
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Turism har under de senaste decennierna växt fram som en del av landsbygdens ekonomi. Nyföretagande 
och institutionella insatser har skapat sysselsättningstillväxt inom turism i många perifiera områden sam-
tidigt som traditionella näringar uppvisat en tillbakagång. Detta har skapat förutsättningar för en geogra-
fisk omvandling då många platser och orter i norr växte fram som utposter för kapitalismen och blomst-
rade genom branscher som gruvindustri och skogsbruk och därtill relaterad industri. Även om turism har 
skapat nya arbetstillfällen kvarstår emellertid en rad utmaningar för lokal samhällsutveckling i norr. Den 
lokala utvecklingen är inte bara beroende av vad som händer ute i den stora världen utan också av det  
lokala samhällets förmåga att generera kreativa och innovativa insatser. En viktig fråga i sammanhanget 
är vilken roll turismen fortsatt kan spela? Kan vi identifiera kreativa utposter i norr med en särskild för-
måga till omvandling?

De ekonomiska fördelarna av turismen är ganska väl kända, men andra frågor kvarstår.
Turism har förstås effekter i vid mening, men vilka uppträder bortom de ekonomiska när det gäller lokal-
samhällets nytta?

Kreativa utposter? Om turismens bidrag till lokalsamhället

Patrick Brouder, Umeå Universitet
E-post: patrick.brouder@geography.umu.se
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Naturvägledning, eller interpretation, är ett växande verksamhetsfält, men det är ännu inte etablerat som 
forskningsämne i Sverige. I syfte att utveckla forskning om naturvägledning gör Centrum för naturväg-
ledning (CNV) under hösten 2011 en forskningsöversikt. Här tecknas ett panorama med utgångspunkt 
från svenska och nordiska förhållanden. Internationell forskning om ”nature/heritage interpretation” ut-
gör bakgrunden.
 
Med naturvägledning avses kommunikation, information och andra pedagogiska aktiviteter som under-
lättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och sin kunskap om naturen och kulturland-
skapet. Disputationer inom ämnet naturvägledning är ännu ingen realitet i Sverige, men forskning inom 
friluftsliv, utomhuspedagogik, miljökommunikation, naturförvaltning, kulturmiljöpedagogik och natur-
turism är exempel på tangerande och ibland överlappande forskningsfält. Forskningsfrågornas multidis-
ciplinära karaktär kommer att belysas i de teoretiska ramverk som dominerar naturvägledningsrelaterad 
forskning. Dessa ramverk är främst hämtade från vetenskapsområden som pedagogik, kommunikation, 
socialpsykologi, sociologi, planering och förvaltning. Frågan som studien söker svar på är: Vari ligger 
naturvägledningens särart och vilka perspektiv är det som skiljer respektive enar dessa forskningsfält?

Presentationen ger också utrymme för en framåtsyftande diskussion om behovet av forskning inom na-
turvägledningsområdet och hur den förhåller sig till framtida forskningsstrukturer för friluftsliv och na-
turturism i Sverige.

Forskningsperspektiv på naturvägledning

Elvira Caselunghe, Centrum för naturvägledning, Sveriges Lantbruksuniversitet
E-post: Elvira.caselunghe@slu.se
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Förändrad natur ger ett förändrat friluftsliv

Göran Ericsson, Sveriges Lantbruksuniversitet
E-post: goran.ericsson@slu.se

Naturen förändras ständigt. En orsak är att vår mänskliga kultur påverkar naturen genom jord- och skogs-
bruk, utvinning av naturresurser och kraftproduktionen. Historiskt har vi bland annat genom brand, bet-
ning och bearbetning av jorden periodvis öppnat upp landskapet. Ett landskap som avdramatiseras och 
tillgängliggör naturen. 

I ett tvåhundraårigt perspektiv har naturen i Sverige förändrats på flera avgörande sätt. En av de största 
förändringarna är att många vilda däggdjur och fåglar återkommer och också återetablerar sig där de 
tidigare fanns. Nya arter kommer till helt nya områden. En viktig orsak är att vi också förändrat naturen 
genom nya brukningsmetoder av jord- och skogsbruk. En annan viktig orsak är självfallet att lagar och 
regler nu styr vår mänskliga påverkan i större utsträckning än tidigare.

Urbaniseringen och städernas ytmässiga expansion skapar också ett ny tätortsnära naturtyp med gröna 
kilar och fickor som förändrar friluftslivet. I den tätortsnära naturen kommer framtidens medborgare att i 
större grad än i dag att möta vilda djur än tidigare generationer. Djuren flyttar till staden. Naturen kryper 
närmare rent konkret. Det blir längre till för friluftslivet historiskt sätt viktiga symbolområden som fjäll, 
nationalparker och skärgård.

En annan orsak till att naturen förändrats och kommer att förändras är långsikta klimatförändringar. I dag 
befinner vi oss i en fas med troligen en ganska snabb ökning av jordens temperatur. I Sverige pekar flera 
klimatmodeller på att vi kan få klimat med både högre medeltemperatur på vintern och på sommaren, och 
att mängden nederbörd också ökar. 

Högre medeltemperatur och mer nederbörd kommer att förändra den svenska naturen. Skogarna föränd-
ras. Barrträd och lövträd vandrar norrut, och upp på fjället. För arktiska Sverige norr om 60:e breddgraden 
kommer en stor del av det öppna landskapet att få mer buskar och träd. Landskapet sluter sig. 
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Anna Grundén, Mittuniversitetet 
E-post: anna.grunden@miun.se

Poster: Det naturturistiska utbudet i Sverige - ett doktorandprojekt  

Även om vi börjar få en allt klarare bild av naturturismen saknas fortfarande kunskap om utbudet i  
Sverige; hur många företag det finns, vad de erbjuder och deras relation till de naturresurser verksamheten 
bygger på. För att skapa tillväxt i näringen och utveckla en hållbar naturturism behövs mer kunskap och 
forskning inom området. 

Detta doktorandprojekt syftar till att närmare studera nyttjandet av naturresurser, tillgänglighet till natu-
ren och kommersialisering av naturupplevelser. Projektet kommer försöka svara på bland annat följande 
frågor; (i) Vad karaktäriserar utbudet av naturturism i Sverige? (ii) Hur påverkar allemansrätten utbudet 
av naturturism? (iii) Hur kan naturupplevelser kommersialiseras på ett hållbart sätt? 

Ett första steg har varit att kartlägga utbudet av naturturism i Sverige genom att kontakta samtliga auk-
toriserade turistbyråer. Totalt identifierades 2046 naturturistföretag i Sverige från 290 företag i Västra  
Götalands län till 20 företag på Gotland. Flest antal naturturistföretag återfinns i Västa Götaland,  
Jämtland, Norrbotten, Skåne och Värmlands län. En förklaring till detta kan tänkas bero på att Västra 
Götaland och Skåne och är befolkningstäta områden och att Norrbotten, Jämtland och Värmland sedan 
länge är kända för sin attraktiva natur och fjällmiljö. 

Nästa steg i projektet blir att göra en enkätundersökning där företagen kommer få svara på frågor som 
skall hjälpa oss att bättre förstå det naturturistiska utbudet i Sverige samt några av de utmaningar som 
branschen står inför. 
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Att naturturismföretag är beroende av naturen för sin verksamhet torde vara en självklarhet, men hur 
viktig är den opåverkade naturmiljön och vilken betydelse har leder och anläggningar? Hur viktigt är det 
fria tillträdet till naturen respektive ensamrätt till naturresurser för svenska naturturismföretagare? I den 
här studien vill vi förstå relationen mellan naturturismföretag och naturen, och identifiera vilken “typ” 
av natur som är viktig för företagen. Den övergripande frågan handlar om i vilken utsträckning natur-
turismföretag är beroende av naturliga miljöer respektive anordningar av olika slag för sin verksamhet, 
samt i vilken utsträckning de är beroende av fritt tillträde respektive ensamrätt till naturresursen. Datain-
samlingen har skett i två steg; utifrån 11 djupintervjuer med svenska naturturismföretagare har sedan en 
efterföljande telefonintervju med 131 företag genomförts. Företagen i studien erbjuder olika aktiviteter, 
såsom jakt och fiske, vandringar, kanot och kajak, hundspann, snöskoter och hästridning. Resultaten visar 
att både den opåverkade naturmiljön och anläggningar är viktiga för naturturismföretagandet. Över 90 
procent av företagen anser att den opåverkade naturmiljön är viktig, och då i synnerhet företag med hög 
andel internationella besökare. Företag inom vandring, guidning och klättring anser att leder är viktiga, 
medan jakt- och fiskeföretag lägger större vikt vid anläggningar. Betydelsen av naturens fria tillträde (al-
lemansrätt och strandskydd) är störst för företag som har hög andel svenska besökare och som erbjuder 
vandring, guidning och klättring samt för företag i södra Sverige som erbjuder vattenbaserade aktiviteter 
(kanot, kajak, segling mm). En exklusiv rättighet till naturen har störst betydelse för jakt- och fiskeföretag. 
Studien diskuterar naturen som ett ”servicescape”, där olika principer kring förhållningssätt till naturen 
och dess kommersialisering analyseras.

Anna Grundén & Sandra Wall-Reinius, Mittuniversitetet 
E-post: sandra.wall-reinius@miun.se, anna.grunden@miun.se

Betydelsen av tillrättalagd natur och fritt tillträde: en studie av naturtu-
rismföretag
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Svein föddes i Kirkenæs längst upp i Nordnorge. När han berättar om sin barndom förflyttas jag till dessa 
trakter. Det är ett liv i naturen och vildmarken, men också med kvarlämnade rester från kriget. Jag upple-
ver det som att gå med honom som en slags Huckleberry Finn och höra skriet från vildmarken. Barndoms-
minnen innehåller ofta starka skildringar av naturmöten och de är alltid konkreta med doft och känsla, 
men inte alltid så lätta att kvantifiera. Hur ofta var man på de platserna och hur länge? Barndomsminnen 
är knutna till platser, men de är samtidigt kreativa skapelser där också berättelser och fantasier erbjuder 
stoff. När jag försöker fånga barndomens skogar så tar jag hjälp av barndomsminnen, men också studier 
inom idéhistoria, etnologi och litteraturvetenskap för att fånga det ideologiska klimat som barndomen 
utspelas i. Att koppla samman barndom och natur är en romantisk idé och utvecklades inom pedagogiken 
under 1800-talet och tidigt 1900-tal. När miljöpsykologer nu oroar  sig över att västerländska barn leker 
ute i så liten utsträckning är det mot bakgrund av denna syn på att barn och natur hör samman. Den barn-
dom som levdes nära naturen med klättrande i träden, fiskande i vattnen och byggande av hyddor fram-
ställs som fri, kreativ och lycklig, medan den så kallade elektroniska barndomen ses som fattig på starka 
och viktiga upplevelser. Jag menar att det är viktigt att ha ett långt historiskt och kulturellt perspektiv då 
vi diskuterar barn och natur. Barndomen är inte bara ett faktiskt tillstånd utan också något som vi vuxna 
förser med myter och ideal. Vi är aningslösa om vi hänger oss åt nostalgiska beskrivningar av en gången 
tid. Vi behöver i stället fråga oss hur barns naturkontakt ser ut idag och vilken närhet till naturfenomen 
som förekommer för 2000-talets barn.

I Jack London och Mark Twains fotspår – barndomens skogar som myt 
och erfarenhet

Gunilla Halldén, Linköpings universitet
E-post: gunilla.hallden@liu.se
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Med utgångspunkt från Friluftsliv i förändrings enkätstudie, andra studier, egna informantintervjuer samt 
samhällsvetenskapliga teoretiska arbeten analyseras relationen mellan invandrare och friluftsliv.
Inledningsvis analyseras likheter och skillnader mellan olika invandrargrupper utifrån de olika begreppen 
i friluftsliv, ”fri” (exempelvis fri tid och/eller existentiell frihet), ”lufts” (exempelvis parkens doft och/el-
ler vildmarkens väsen) och ”liv” (exempelvis fiskelycka och/eller motionerande som hälsokraft). Därefter 
behandlas den konstaterande mångfalden utifrån olika etniska tillhörigheter där särskilt olika kulturella 
innebörder tas som utgångspunkt för att förstå skillnader i aktiviteter och främlingskap inför vårt frilufts-
liv. Några förklarande faktorer som uppmärksammas är olikartade natursyner samt skillnader i relationer 
mellan könen. Avslutningsvis behandlas även invandrares generationstillhörighet och klasstillhörighet 
som förklaringar till skillnader i sina relationer till det svenska friluftslivet. ’

Syftet med analysen är inte bara att visa på den mångfald och komplexitet som präglar invandrares förhål-
lande till svenskt friluftsliv utan att detta även karakteriserar de sociala mönster som framträder när det 
gäller andra sociala kategoriers mönster som generationsskillnader, genusskillnader samt klasskillnader.

Sven-Erik Karlsson, Karlstads universitet, Friluftsliv i förändring
E-post: Sven-Erik.Karlsson@kau.se

Invandrare och friluftsliv - mångfald och komplexitet.  
En reflektiv analys.
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Att landskapet är en viktig resurs för friluftslivet är ingen nyhet. Under senare år har dock landskapets 
betydelse kommit att diskuteras på nya sätt och i nya sammanhang, såväl bland forskare som inom offent-
lig förvaltning. Den Europeiska Landskapskonventionen, som Sverige i år har anslutit sig till, slår fast att 
landskap av alla slag har betydelse för människors livskvalitet. Här omfattas både stadens och landsbyg-
dens landskap, allt från erkänt vackra och välvårdade landskap till hårt exploaterade eller skräpiga och 
bortglömda landskap.  Konventionen utgår i hög grad från människors perspektiv och definierar landskap 
som ”ett område sådant som det uppfattas av människor”. 
Mot bakgrund av de nya utmaningar som landskapskonventionen erbjuder, diskuterar här två forskare 
sina erfarenheter av landskapsforskning från skilda vetenskapliga och geografiska utgångspunkter. Daniel 
Laven har studerat skydd, förvaltning och utveckling av landskapet i ett antal National Heritage Areas i 
USA, medan Katarina Saltzman belyst människors relationer till natur och landskap i Sverige ur ett etno-
logiskt perspektiv. Båda har i sin forskning diskuterat landskap som en resurs för många olika intressen 
och aktiviteter, bland annat för turism och friluftsliv.

Denna presentation hålls delvis på svenska, delvis på engelska.

Daniel Laven, Mittuniversitetet; Katarina Saltzman, Göteborgs uiniversitet
E-post: daniel.laven@miun.se, katarina.saltzman@conservation.gu.se

Landskap för friluftsliv? En diskussion av forskarerfarenheter från USA 
och Sverige, i relation till den Europeiska landskapskonventionen. 
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Människan har under årmiljoner levt och utvecklats i skog och annan trädbevuxen naturmiljö. Det är en-
dast under de senaste århundradena som människan levt i en urban miljö. Det är därför inte förvånande 
att naturmiljöer kan ha stor betydelse för människors hälsa. Människor i västvärlden lever ofta i stadsmil-
jöer och tillbringar större delen av tiden inomhus. Vår vardagsmiljö har samtidigt blivit alltmer komplex 
och energikrävande, med inslag av studier, arbete, planering och beslutsfattande. Det finns en klar risk 
för mental överbelastning och för att minska de negativa konsekvenserna av påverkan från en stressande 
omgivning behöver människan perioder av återhämtning och vila. Ett sätt att vila sig och få återhämtning 
är att vistas i naturen, utan krav på prestation. 

Temaforskningsprogrammet Skog och Hälsa vid SLU studerar om och i så fall hur människors hälsa på-
verkas av vistelse i skog. Forskningens fokus ligger på rehabilitering, inte rekreation, men resultaten bör 
också kunna vara giltiga generellt. Skog och Hälsa består av ett antal olika delprojekt, och några frågor att 
besvara i dessa är följande: Kan vistelse i skog bidra till rehabilitering av män-niskor med utmattnings-
syndrom? Hur ska i så fall skogen se ut för att fungera som en rehabiliteringsskog? Hur ska skogen skötas 
och anpassas för rehabiliteringsändamål? Kan rehabiliteringsskog vara en alternativ näringsverksamhet 
för det mindre familjeskogsbruket?

Skog och Hälsa startade i form av ett pilotprojekt hösten 2006. Människor med utmattningssyndrom fick 
då vistas i någon av sex skogsmiljöer 2 gånger i veckan under 3 månaders tid. Efter två timmar i ensamhet 
i den skogsmiljö de valt, där betoningen låg på att vara och inte göra, kände sig deltagarna mer avspända, 
gladare, mer harmoniska, lugnare och mer klartänkta än innan de gick ut i skogen. Sett över en tvåmåna-
dersperiod blev deltagarna allt mer harmoniska med tiden. 

Ylva Lundell, Sveriges lantbruksuniversitet
E-post: Ylva.Lundell@slu.se
Medförfattare: Ann Dolling

Kan vistelse i skog bota vid utmattningssyndrom?
(Detta föredrag är en del i workshopen Natur och hälsa)
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Med en poststrukturalistisk ansats och en analytisk fokus på processer inom undervisning och lärande i 
friluftsliv, är denna studie inriktad på hur olika diskurser kontextualiseras inom den pedagogiska prakti-
ken och i interaktionen mellan lärare och elever på Nya Zeeland. 

Av särskilt intresse är frågor kring talet om friluftsliv, vad det är som sägs och vad det är som värdesätts. 
Vad är det som framställs som normala eller sanna kunskapsobjekt inom skolans friluftslivsundervisning 
och vilka andra möjliga kunskapsobjekt exkluderas? Vilka friluftslivssubjekt är det som konstrueras ge-
nom detta tal? Detta paper drar sina resultat utifrån intervjuer med åtta gymnasielärare som undervisar 
i friluftsliv i Nya Zeeland. Varje skolas unika förutsättningar samt det faktum att studien är utförd av 
en svensk gästforskare beaktas. Datainsamlingen gjordes under november 2009. Den Foucault inspire-
rade diskursanalysen följer strukturen presenterad av Fejes (2009) och är indelad i fyra steg. Resultaten 
visar att det är två huvudsakliga diskurser som verkar inom friluftslivet på Nya Zeeland; den första är  
aktivitetsdiskursen och den andra är lärandediskursen. Studier i Sverige visar att de identifierade dis-
kurserna återfinns även i en svensk kontext inom friluftslivsundervisningen i den svenska skolan. Däre-
mot skiljer de sig åt. Inom en Nya Zeeländsk kontext är friluftslivet betydligt mer inkorporerat i lärande-
processer som är ämnesöverskridande och går in i andra kunskapsområden i skolan, utöver ämnet Idrott 
och hälsa.

Jonas Mikaels, Umeå universitet
E-post:  jonas.mikaels@pedag.umu.se

Är vi på olika resor? En Foucault-inspirerad diskursanalys av kunska-
pandet inom friluftsliv på Nya Zeeland sett ur ett svenskt perspektiv
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Utvecklingen av naturturism har nu under en lång tid framförts som ett viktigt och gångbart sätt att 
skapa sysselsättning och tillväxt på landsbygden men inte minst i perifera regioner. Avindustrialisering,  
förgubbning och selektiv utflyttning är bara några av landsbygdens symptom. Men är naturturism ett 
lämpligt botemedel för dessa problem? Även om det föreligger tecken på att så är fallet på vissa platser 
saknas bevis för turismens förmåga att vända utvecklingen på landsbygden. Ändå fortsätter satsningar på 
naturturism i stort sett i alla tänkbara regioner. Utvecklingen kan tyckas vara kaotisk, ad hoc och föga pro-
duktiv. Allt för ofta kolliderar offentliga visioner och entreprenörers idéer om turismutveckling ofta kopp-
lade till livsstilsrelaterade motiv. Ett exempel för detta är den allt tydligare konflikten mellan naturskydd 
och turism i norra Sverige. Statens ambition här är att skydda större areal, inte minst för att åstadkomma 
goda förutsättningar för naturturism. Somliga turismföretagare bemöter denna aktivism med skepsis och 
anser till och med att denna strategi är ett hinder för fortsatt turismutveckling. Samtidigt med denna  
utveckling har intresset för landsbygdens resurser ökat dramatiskt. Energiproduktion och mineral- 
tillgångar är bara två av de intressen som idag konkurrerar om arealen som också används för turis-
mutveckling. En viktig fråga är därför huruvida turismutveckling endast har varit en tidsbegränsat nöd-
lösningsstrategi eller om det verkligen finns ett intresse för en professionell och attraktiv naturturism i  
Sverige. Denna keynote diskuterar dessa problem utifrån teoretiska antaganden och ger exempel inte 
minst från norra Sverige.

Dieter K. Müller, Umeå universitet
E-post: dieter.muller@geography.umu.se

Naturturism för regional utveckling - mer än en from förhoppning?
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Barns utevistelse med lekfulla former för naturkontakt är en hälsofaktor att räkna med i barns vardag.  
I föredraget presenteras miljöpsykologiska och medicinska forskningsrön kring frisk- och riskfaktorer 
vid utevistelse i gröna miljöer. En beskrivning ges av hur positiva former för naturkontakt under uppväx-
ten ger förutsättningar för den vuxna individen att använda naturmiljö för rekreation och terapi.  

Idag förändras våra bebyggelsemiljöer med täthet som ledord för en hållbar samhällsutveckling. Är den 
täta staden hållbart ur ett barn- och livsloppsperspektiv på hälsa? Frågan om när, var och hur barn idag har 
chans till naturkontakt i vardagen diskuteras i relation till familjers sätt att organisera sin vardag, skolans 
verksamhet och samhällsutvecklingen i stort.  

Slutsatser från forskningssyntesen i rapporten Den nyttiga utevistelsen? (Naturvårdsverket 2011)  
presenteras. 

Fredrika Mårtensson, Sveriges Lantbruksuniversitet 
E-post: fredrika.martensson@ltj.slu.se

Den nyttiga utevistelsen? Ett livsloppsperspektiv på naturkontakt och 
stadsutveckling  (Detta föredrag är en del i workshopen Natur och hälsa)
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Barns friluftsliv og fysiske utfoldelse i natur har mange åpenbare positive sider. Både for individet og for 
samfunnet. Barnas sanseapparat stimuleres, de fysiske og koordinative egenskapene utfordres og styrkes 
og helsen bedres gjennom aktiviteter og lek i ulendt terreng og frisk luft. Friluftslivets sosiale aspekter 
gir også mange muligheter for pedagogisk arbeid. Likevel legger ikke  ”Rammeplanen for barnehagens 
innhold og oppgaver” stor vekt på friluftslivet. Ordet ”friluftsliv” er kun nevnt èn gang i Rammeplanen 
på tross av at St.melding 39, ”Friluftsliv. En veg til høgare livskvalitet” legger stor vekt på barn og unges 
friluftsliv og tilgang til naturområder. Tar vi det som en selvfølge at barnehagene driver med friluftsliv 
som en del av den norske kulturarven? Hva er egentlig friluftsliv i barnehagen, kan små barn drive med 
friluftsliv? 

Friluftsliv og aktivitet i natur med barnehagen blir ofte knyttet til nytteverdier som bedret folkehelse, 
begynnende forståelse for bærekraftig utvikling og som en pedagogisk arena for ulike fagområder. Hva 
så med egenverdien av friluftslivet, uegennyttigheten? Hvilken egenverdi ilegges friluftslives i en barne-
hagesammenheng? Er barnehagen bevisst friluftslivets egenverdi og drar på tur kun for turen, bevegelses-
gleden, estetikken og naturopplevelsenes skyld, eller må et besøk i naturen begrunnes med helsegevinst, 
lærte ferdigheter og faglighet? 

Gjennom en presentasjon av pågående forskning, observasjoner av turer og intervjuer av pedagogiske 
ledere i et utvalg barnehager i Oslo, skal vi få et innblikk i hvordan friluftslivet verdilegges, vektlegges 
og brukes i barnehagehverdagen. 

Henrik Neegaard, Høgskolen i Oslo og Akershus
E-post:  henrik.neegaard@hioa.no

Bare på tur?
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Tätortsnära skog används av stadsbor dagligen för bland annat rekreation, avkoppling och fysiska aktivi-
teter. Tidigare forskning har lyft fram tillgänglighet och tillgång som ledord i den kommunala planeringen 
och utvecklingen av tätortsnära skogar. Förhållandevis få studier har dock undersökt hur dessa aspekter 
har påverkats över tid av städernas fysiska och befolkningsmässiga utvecklingar. Den här pågående stu-
dien undersöker hur fysisk exploatering och befolkningstillväxt har påverkat tillgången till tätortsnära 
skog i sex svenska städer mellan åren 2000-2006. Vidare belyser studien hur en förändrad tillgång till 
tätortsnära skog bevakas och hanteras inom den lokala samhällsplaneringen. Såväl GIS-analyser av be-
folknings- och markanvändningsdata som intervjuer med samhällsplanerare och kommunala tjänstemän 
med insyn i planerings- och utvecklingsfrågor rörande tätortsnära skog används för att belysa skillnader 
och likheter mellan städerna. De preliminära resultaten avslöjar ett generellt negativt mönster, där till-
gången till tätortsnära skog har minskat i samtliga städer under studieperioden. Tillgången till tätortsnära 
skog per invånare varierar dock mellan de olika städerna, med avseende på såväl storlek som geografisk 
lokalisering. De mest omfattande minskningarna mellan 2000-2006 har ägt rum i städer som upplevt de 
största befolkningsökningarna och i skogar som inte återfinns i direkt anslutning till stadsgränsen. Studien 
ska kompletteras med intervjuer, vilket beräknas ske under hösten 2011. 

Olof Olsson, Umeå universitet
E-post:  olof.olsson@geography.umu.se

Förändring av tillgång till tätortsnära skog i sex svenska städer 2000-2006 
– Lokala strategier och utvecklingstrender
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Hemmet, närmiljön och dess kvalitéer är särskilt betydelsefulla för barn. Det är den första miljö de kom-
mer i kontakt med och barn kan inte på samma sätt som vuxna ta del av ett större omland på egen hand. 
För allt fler barn i världen är denna ”första” närmiljö liktydigt med en urban miljö. 

Barn och natur hör idémässigt samman i Sverige och utgör sannolikt en beståndsdel barnfamiljers för-
kärlek för boende utanför staden med mindre trafik och tillgång till trädgård. Samtidigt är antalet barn i 
de centrala delarna av Göteborg och Stockholm nu ”rekordmånga”. Detta reser frågor kring barns (olika) 
möjligheter att vistas i och uppleva natur i städernas olika boendemiljöer.

I denna studie, som utgör en del av ett avhandlingsarbete om barns naturkontakt i staden, har föräldrar 
(29 personer) intervjuats. De studerade föräldrarna bor i lägenhet i Göteborgs innerstad eller i hus en bit 
utanför stan. Frågorna har kretsat kring barns naturkontakt, boendemiljöns betydelse för denna och varför 
man bor där man bor med barn.

Resultatet visar att barns naturkontakt betraktas som mycket positivt, men att vara utomhus överhuvudta-
get, är det viktigaste och framstår som en fullt tillräcklig utmaning för många föräldrar. Resultatet pekar 
vidare på innergårdarnas betydelse för barns naturkontakt och som friutrymme i innerstaden. Fritidshuset 
lyfts fram, i synnerhet av innerstadsföräldrarna, som en ”komplementär miljö” som ger möjlighet till na-
turkontakt och fri rörlighet som saknas i vardagen. Föräldrarnas syn på sitt eget och barnens naturkontakt 
har sammanfattas i fyra ”friluftsperspektiv”. Dessa redogörs för och tas upp för diskussion. 

Mattias Sandberg, Göteborgs universitet, Friluftsliv i förändring
E-post: mattias.sandberg@geography.gu.se

Föräldrar, boende och barns naturkontakt – fyra ”friluftsperspektiv”
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Allemansrätten har som begrepp och praxis successivt vuxit fram parallellt med det moderna urbanise-
rade samhällets friluftsliv, utomhuspedagogik, sociala naturvård och naturturism. Den är starkt kopplad 
till samhällsutvecklingen i övrigt och av avgörande betydelse för dess framtid är t.ex. i vilken utsträckning 
som allmänheten är intresserad av friluftsliv i vid bemärkelse, för i så fall vilka typer av aktiviteter, vilka 
platser som söks upp, i vilken utsräckning man gör det på egen hand och i mindre grupper eller gör det 
i organiserade former, eventuellt som köpta servicetjänster. Det handlar inte minst om i vilken utsträck-
ning det offentliga i termer av lagstiftning, samhällsplanering, utbildningsystem, folkhälsoengagemeng, 
glesbygdsutveckling och stöd till frivilligorganisationer prioriterar allmänhetens uteverksamhet och i så 
fall i vilka former. Det handlar också om i vilken utsträckning särskilda grupper som markägare och tu-
rismentreprenörer uppfattar allemansrätten, friluftsliv och naturturism som möjligheter eller svårigheter. 
Allemansrättens roll och innehåll är alltså direkt beroende av det samhälle den är en del av och vill man 
inte bara i efterhand konstatera hur allemansrätten ändrats över tiden så måste man reflektera över och 
eventuellt precisera och aktivt slå vakt om de värden i allemansrätten som man vill skall leva vidare. 
Allemansrättens landskapsperspektiv anser jag är ett av dessa grundläggande värden – ett gemensamt 
hänsynsfullt nyttjande av ett mångbrukat landskap. Även om allemansrätten har en mycket stark position 
bland allmänheten och är mycket betydelsfull för de egna utomhusaktiveterna så diskuteras den samtidigt 
mycket livligt. Tre återkommande teman är: (i) att den ses som ett hot mot den privata äganderätten; (ii) 
att den ges roll av syndabock för beteenden som i huvudsak ligger utanför allemansrätten; samt (iii) att 
man vill lyfta fram dess betydelse för livskvalitet i både vid och djup bemärkelse.

Klas Sandell, Karlstads universitet, Friluftsliv i Förändring
E-post: Klas.Sandell@kau.se

Allemansrätten – Ikon och slagpåse: några reflektioner från ett  
utredningsarbete
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This paper explores mobile embodiments in the negotiation of legitimate citizenship to the Norwegian 
outdoors. The paper discusses the legitimacy of different mobile subjectivities in the outdoors, with a 
particular focus on how state agencies make space for social inclusion in the construction of outdoor 
citizenship. The paper further explores the proposition that participation and diversity in the outdoors 
may be hampered by forces working to maintain prevailing outdoor traditions and forces inadvertently 
working to keep the status quo. Whilst increased participation and diversity in outdoor activities is highly 
valued and encouraged because of its social benefits, the moral landscapes of the outdoors may be part of 
settling and reinforcing social differences and existing power relations. Reconfigurations of outdoor citi-
zenship in Norway are examined in relation to the emerging body of literature on citizenship and mobile 
subjectivity, in particular the subject of the outdoor citizen. Empirically, the paper is based on in-depth, 
qualitative interviews with officials from the Directorate of Nature Management in Norway (DN), along 
with a content analysis of relevant policy documents. One of the Directorate’s main areas of responsibility 
is outdoor recreation and management of the right of public access, which provides them an essential role 
in the construction of citizenship to the Norwegian outdoors.

Gunhild Setten, Norwegian University of Science and Technology  
E-post: gunhild.setten@svt.ntnu.no

Reconfiguring current outdoor citizenship in Norway
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Jakten på kostnadseffektiva lösningar inom räddningssystemet styr mot skicklig och snabb räddning vid 
”vardagsolyckor” i tätort. Resurserna och kunskaperna för ”sällanolyckor” i glesbygd minskar – och 
friluftslivets olyckor är många gånger sällanolyckor i svårtillgänglig terräng. Det ställer höga krav på 
friluftsverksamheternas egna kunskaper och aktiviteter för friluftssäkerhet och räddning samtidigt som 
det inom många verksamheter uppfattas som tråkigt, och glädjedödande att ägna sig åt säkerhetsfrågor. 
Ett sätt att öka intresset och kunskapen både hos räddningsorganisationerna och friluftsverksamheter är 
gemensam övning. Gemensam övning ger också metakunskaper om varandras organisationer, taktik, re-
surser och möjligheter som ger förutsättningar för mer effektiv räddning.  

Ett exempel på en sådan övning, GREGER, genomfördes i samverkan mellan Sjöfartsverket, Kustbe-
vakningen, Sjöräddningssällskapet, privat svävare och Friluftsfrämjandet. Övningen gällde evakuering 
vid ett massplurr på långfärdskridsko. Det tjugotal skridskoledare som deltog i övningen som figuranter 
fann den mycket intressant. Efter övningen hölls en spontanutvärdering med alla medverkande, därefter 
har övningen rönt stort intresse och varit föremål både för funderingar och en formell utvärdering inom 
Friluftsfrämjandet under hösten. 

Slutsatser från övningen var att den kan bidra med incitament till utveckling av långfärdskridskoklub-
barnas eget säkerhetsarbete och att genomförandet av övningen som en sekvens i en hel räddningsprocess 
gav möjligheter att analysera och värdera räddningsarbetets olika delar: Från larm till räddning, pågående 
räddning och efterarbete. Det framgick att räddningen kan effektiviseras genom insatser från klubbarna 
både inför, under och efter räddning men att det också ställer krav på kommunikation och övning i sam-
verkan med räddningssystemets aktörer samt bättre kunskaper om varandras resurser. Andra erfarenheter 
gällde vikten av ett tydligt ledningsansvar och förslag till flexibla strategier för räddning för att frigöra 
resurser där tidsfaktorn är central.

Rebecca Stenberg, Linköpings universitet
E-post: rebecca.stenberg@liu.se

Poster: Samverkan om räddningsövning  GREGER
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Som tidigare forskning visat, avkrävs den ideella organisationen/aktiviteten i Sverige allt mer av en un-
derleverantörsroll för att uppfattas som legitim och samhällsnyttig. Ju mer legitim och ideologiskt närlig-
gande den offentliga sektorn den ter sig, ju mer stadsbidrag kan påräknas, och ju mer stadsbidrag den får 
ju mer legitim är den. 

Utifrån en fallstudie av institutionaliseringsprocesser inom socialt entreprenörskap diskuteras hur fri-
luftslivets organisationer inte har lyckats framställa sina verksamheter som samhällsnyttiga utan uppfattas 
som verksamhet som sker för nöjes skull, där det av hävd finns en värderingsmässig motsättning mellan 
nöje och nytta. Ibland kan också organisationernas själva medverka till denna uppfattning genom att i 
aktiviteter ställa frihet, nöje och farligt mot tråkigt, samhällsnyttigt och säkert. 

Friluftsliv och friluftsorganisationerna är också äldre än folkrörelsetanken och har enligt forskare blivit 
allt mer osynliga i förhållande till folkrörelserna som uppstått och hållit sig ideologiskt och organisato-
riskt nära den offentliga förvaltningen och dess värderingar.

Slutligen ligger också värderingar inom den offentliga förvaltningen och inom svensk forskning på om-
rådet offentlig och ideell sektor många gånger nära varandra och har samma ursprung i folkrörelserna 
och ideologiskt inom den sociala ekonomin. För forskningen kan det vara ett överlevnadsvillkor att liera 
sig ideologiskt med centrala finansiärer som ser forskningens ändamål som gott. För den ideella sektorn i 
allmänhet och friluftslivet i synnerhet innebär det att offentlig förvaltning och (inter)nationell kunskaps-
produktion gemensamt institutionaliserar marginalisering av betydelsen av ideella organisationer och fri-
luftsliv utanför folkrörelserna. Resultatet av marginaliseringen leder till en negativ loop av minskande 
legitimitet och stadsbidrag.

Institutionalisering av marginalisering går dock enligt forskare att häva med hjälp av att omvandla insti-
tutioner till organisationer och kräva formalisering av beslut. Vidare kan institutioner förändras med hjälp 
av institutionellt entreprenörskap som ändrar eller utnyttjar strukturerna eller tar hjälp av andra starka 
institutionella aktörer för att skapa nya möjligheter. Friluftslivet behöver sådana entreprenörer. 

Rebecca Stenberg, Linköpings universitet
E-post: rebecca.stenberg@liu.se

Trefaldigt marginaliserat friluftsliv behöver entreprenörer
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I laksefisket synliggjøres den viktige koblingen mellom fiskeretter, fisketurisme, bevaring og forvaltning 
av villaksen. Resultatene fra et nylig ferdigstilt PhD-arbeid presenteres. Målsettingene med arbeidet har 
vært å (i) identifisere hindringer og (ii) gjøre anbefalinger om lakseforvaltningen og utvikling av laksefis-
keturisme i Norge med en spesiell vekt på elveeierne.  Studien bygger på en survey sendt 1200 elveeiere 
i fire elver i Trondheimsfjorden. Det er stor variasjon mellom elveeierne i interesse i, engasjement for, og 
kunnskap om laksen, samt inntjening fra fiskeretten. Inntekter fra gården utgjør en stadig mindre andel av 
elveeiernes totalinntekt, noe som gjør at gårdens rekreasjonsfunksjon vektlegges sterkere på bekostning 
av foretaksfunksjonen. Denne utviklingen og variasjonen i elveeiergruppa er problematisk for utvikling 
av fisketurisme, tilgang til fiske og lakseforvaltningen. Anbefalinger er å stimulere fisketurismeentre-
prenørene, styrke laksebestandene, bedre kommunikasjon og kunnskapsoverføring mellom elveeiere og 
myndigheter, samt bedre samarbeidet mellom elveeierne.  

(Hele PhD-avhandlingen kan lastes ned fra http://statisk.umb.no/ina/forskning/drgrader/2011-Stensland.
pdf)  

Stian Stensland, Universitetet for miljø- og biovitenskap
E-post: stian.stensland@umb.no

Fisketurisme og grunneierstyrt lakseforvaltning i Trondheimsfjordel-
vene i Norge
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Markaområder og andre friluftsområder i nærheten av byer og tettsteder er viktige for trivsel, folkehelse 
og bevaring av det biologiske mangfoldet. Bynære friluftsområder har i tillegg en personlig og kulturell 
betydning. Eksempelet i denne artikkelen viser til en lokal mobiliseringsprosess hvor hensikten er å be-
vare et skogsområde fra planlagt boligutbygging i Moss, kalt Mosseskogen. Paperet tar utgangspunkt i 
begrepet ”sense of place” som analytisk verktøy for å få frem de bakenforliggende drivkreftene og argu-
mentene for den lokale mobiliseringen for å bevare området. 

Hensikten med paperet er å vise at bynære friluftsområder har stor betydning for mange mennesker, men 
at dette i liten grad utgjør noe tungveiende argument i planlegging for bruk og vern av arealer. Hold-
bare argumentene for bevaring er gjerne vern av biologisk mangfold og/eller kulturminner/ kulturmiljøer. 
Problemstillingene som belyses i artikkelen er: Hvilken betydning har Mosseskogen for folk i området? 
Hvilken rolle har stedsidentitet og ”sense of place” for den lokale mobiliseringen mot utbyggingsplanene 
i Mosseskogen? Hvorfor har argumenter om skogens kulturelle og personlige betydning for folk i så li-
ten grad vært fremme i den offentlige debatten og som begrunnelse for vern? På bakgrunn av funnene i 
undersøkelsen gjør vi oss noen refleksjoner og lærdommer om hvordan folks egne oppfatninger av sine 
nærfriluftsområder og hverdagslandskap kan integreres i kommunale planprosesser. Dette sees i lys av at 
Norge var blant de første landene i Europa som ratifiserte Den Europeiske Landskapskonvensjonen, som 
legger stor vekt på medvirkning og at folks egne oppfatninger og erfaringer av landskap må inn i planleg-
gingen. 

Artikkelen bygger på forskningsprosjektet ”Conditions for sustainable management of urban recreational 
landscapes”, finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet gjennomføres av UMB, Institutt for land-
skapsplanlegging og NIBR. Inn under dette programmet har Julie Aaraas skrevet sin masteroppgave ved 
Institutt for landskapsplanlegging, og mye av materialet til denne artikkelen er hentet derfra. 

Knut Bjørn Stokke, Universitetet for miljø- og biovitenskap,
E-post: knut.bjorn.stokke@umb.no

Friluftsliv, naturressurser och landskap
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Naturumgänge och relationen till natur  
(Detta föredrag är en del i workshopen Natur och hälsa)

Berit Svanqvist, Skogsstyrelsen
E-post: Berit.svanqvist@skogsstyrelsen.se

Intresset för upplevelser i olika sammanhang har ökat sedan sista delen av 1990-talet. Betydelsen av 
både skogsmiljöer och naturmiljöer är stor då de anses vara rika på välgörande upplevelser för individers 
hälsa och livskvalitet. När mitt avhandlingsarbete (Svanqvist 2000) startade såg jag en forskningsuppgift 
i att försöka förstå och tydliggöra vad det var som intresserade människor i deras naturumgänge. Jag 
ville komma åt den svårgripbara ”upplevelsen”, vilket gjorde att jag angrep frågan utifrån ett kvalitativt 
arbetssätt. Resultatet blev en tämligen detaljerad beskrivning av naturumgängets betydelse och innehåll. 
Det vill säga jag skapade en indelning och klassificering utifrån några informanters berättelser om sina 
naturupplevelser. 

Bakgrunden till avhandlingsprojektet var bland annat att fritiden och fritidsaktiviteter får en allt större 
betydelse – inklusive turism. Viktiga funktioner, som är grunden för mitt arbete, är naturen som plats för 
rekreation, turism, idrottsutövande, som ställe för meditation, för mentala utmaningar och mycket annat.

Frågor som ställts i arbetet är: vilka slags upplevelser ett urval personer har i sitt vardagliga naturum-
gänge? Vad betecknar karaktären och innebörden av dessa upplevelser?

Att studera naturumgänge innebär att försöka fånga och formulera något om det som finns och händer i 
mötet mellan individen och naturen, om relationerna mellan människan och naturen. Tidigare forskning 
visar upp en bred kunskap med många olika perspektiv och uttrycker ett grundläggande intresse för vad 
naturumgänge innebär. Min ansats är att fånga det som ligger i spänningsfältet före och efter beteendet, 
vilket är en fördjupning av tidigare forskningsresultat.
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In the interdisciplinary field of social research on sustainability there has been a continuously debate on 
how we should understand deviant aspects in the use and understanding of nature. In terms of commercial 
interests like nature based tourism one can get the impression that this debate in many cases lead to the 
conclusion that all difference, in contrast to a normal practice, might create a state of unbalance. In this 
presentation I would like to challenge this perspective through the search for the kind of deviance that 
creates sustainability in outdoor recreation, hunting and fishing. This is based on Durkheims argument 
that the creation and recreation of the codes of conduct has a social dynamic were some difference is es-
sential in contrasting normality. Consequently the state of anomaly does not necessarily occur as a result 
of social devianism, but rather through the lack of some opposing norms in society. This research focuses 
on this kind of difference and how we can understand it`s social dynamic in today’s Northern Norway in 
both tourism and outdoor recreation. This will however not lead to the conclusion that forms of alienation 
is without challenges. It’s merely an underlining of a need for contextualization in social science on na-
ture. Research questions regarding sustainability in tourism needs to focus on the dynamic created when 
traditions, values and belief systems are negotiated. This presentation will therefor focus on an empirical 
foundation that can justify questions that indicate a dynamic between sustainability and deviance in out-
door practice in northern Norway today.   

Gaute Svensson, gaute@reisa-nasjonalpark.no
E-post: gaute@reisa-nasjonalpark.no

”Nature based tourism in Northern Norway – Sustainable deviance in 
the outdoors”
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Det enkla friluftslivet har varit ett riktmärke för nordiskt friluftsliv i mer än ett århundrade. Friluftsfräm-
jandet i Sverige har som väl känt länge propagerat för detta. Det innevarande arbetet undersöker kritiskt 
om detta längre speglar den verklighet som friluftslivets utveckling visar i senare tid. Utgångspunkt tas 
i kanot- och kajakpaddlingens framställning i media, specifikt tidskrifterna Turist och Friluftsliv, men 
även i andra tryckta källor. Detaljhandeln tas också i betraktning. Friluftsliv har för många representerat 
en motpol till kommersialiseringens dominans i formandet av livsstil, men hur möjligt är det att vara 
resistent mot kapitalistismens målsättning att inkorporera maximalt människans olika livssegment i en 
växtinriktad profitspiral? Reklamen som industriell spjutspets för profitmålen behandlas inom en trefas 
modell, men också hur motstånd mot detta tsunami-liknande fenomen kan bekämpas i mänskligt väl-
färdssyfte, bl.a. genom strategier utvecklade av forskare inom konsumentpsykologin och praktiker inom 
friluftsliv och naturfilosofi. Friluftslivsutrustning, som den omistliga länken mellan människan och den-
nes naturhem, är för viktig för friluftsupplevelsens kvalitet för att dess karaktär ska lämnas i händerna på 
vinstsökande industri och dess reklam.

Nils Olof Vikander, Høgskolen i Nord-Trøndela
E-post: nils.vikander@hint.no

”Pengarna tillåts inte sväva alltför långt bort från moralen - Dagens  
friluftsutrustning?”
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Friluftsaktiviteter är inte statiska, de har ständigt förändrats och människor upptäcker ideligen värden, 
möjligheter och glädjeämnen i nya sätt att aktivera sig på sin fritid. Ett flertal författare framhåller att 
det sker en rad förändringar av friluftsaktiviteters utövande i det nutida samhället, inte minst diskuteras 
tendenser som friluftslivets sportifiering och aktiviteternas friställning från landskapet. Syftet med denna 
presentation är att diskutera vilka relationer till kropp och natur som möjliggörs och begränsas i olika 
former av friluftssport och äventyrsidrott, samt vilka pedagogiska värden som går förlorade när kroppen 
frigörs från landskapet. Vi exemplifierar detta med skidåkaren som tävlar i preparerade spår, motionären 
som stakar fram i elljusspåret, turåkaren i fjällvärlden, skidmotionären i Torsbys inomhustunnel, och 
Wee-sport spelaren som utmanar sig själv i skidåkning framför datorn, för att kunna resonera om olika 
innebörder av kroppsmöten och naturmöten. När det gäller att förstå varför friluftsaktiviteter tar sig nya 
former i relation till samhällsutvecklingen använder vi den danska kultursociologen Henning Eichbergs 
kroppskulturella modeller och den engelske sociologen Anthony Giddens teorier om relationen mellan 
kropp, identitet och samhälle. Vidare använder vi ekofeministiska teorier för att resonera om en omsorgs-
baserad miljöetik. Genom att tydliggöra vilka synsätt på kropp och natur som erbjuds i olika typer av 
friluftsaktiviteter menar vi att en grund kan läggas för en kritisk diskussion om vilka värden och ideal som 
är viktiga att värna om när det gäller vårt förhållningssätt till kropp och natur i olika friluftspedagogiska 
sammanhang. 

Marie Öhman, Örebro universitet
E-post:  marie.ohman@oru.se  
Medförfattare: Johan Öhman, Örebro Universitet

Kroppen och naturen i friluftslivets omvandling
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