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Framtida forskningsstrukturer – En sammanfattning 

En av uppgifterna som forskningsprogrammet "Friluftsliv i Förändring" (FiF) har är att ta 

fram ett diskussions- och beslutsunderlag angående framtida forskningsstrukturer för 

friluftsliv och naturturism i Sverige. Den här rapporten sammanfattar det underlag som hittills 

har samlats in i form av workshops, presentationer och diskussioner i olika konstellationer. 

Detta diskussionsunderlag kommer att vara en plattform för det fortsatta arbetet som slutligen 

kommer att avrapporteras hösten 2012. Utifrån de underlag som hittills samlats in konstateras 

i rapporten bl.a.: att friluftslivet i förhållande till sin samhällsroll och forskningspotential i 

övrigt är ett starkt underbeforskat fält i Sverige och att FiF därför måste ses som en 

inventerande startpunkt – inte en slutpunkt – i förhållande till forskningsbehoven. Detta 

intryck förstärks av att den då aktuella utlysningen innehöll medvetna avgränsningar samt att 

ett uttalat syfte för detta första större forskningsprogram om friluftsliv i Sverige var att 

etablera grundläggande kunskaper om fältet som en bas för fortsatt forskning. Utifrån dessa 

konstateranden identifieras och diskuteras i denna rapport bl.a. nedanstående val och 

handlingsalternativ.  
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Rapporten avslutas med en serie preliminära slutsatser varifrån bl.a. följande kan noteras: 

 att det är viktigt att bevaka ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga karaktär; 

 att en långsiktigt stabil förvaltning av nu uppbyggda kommunikationsstrukturer i form av 

årliga konferenser, hemsida, informationsbaser och populärvetenskaplig 

kunskapsspridning är central, liksom att etablera en långsiktigt stabil insamling och 

kontextualisering av statistik; 

 att den institutionella strukturen sannolikt bäst byggs upp som ett nätverk av en handfull 

tematiska nationella centra tillsammans med en nationellt koordinerande centralnod som 

har särskilt ansvar för kommunikationsstrukturer och statistikinsamling enligt ovan; 

 att en basfinansierad nationell mångvetenskaplig forskarskola bör inrättas; och 

 att FiFs ekonomiska omsättning (ca 6 Mkr/år) bör ses som en miniminivå, 10-15 Mkr/år 

som mer rimligt, och ett antal särskilt angelägna forskningsområden indikeras likaså.
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En av forskningsprogrammet FiFs uppgifter 

I samband med halvtidsutvärderingen 2009 av forskningsprogrammet "Friluftsliv i 

Förändring" (FiF)1 var både programledning, utvärderare och finansiär ense om att det vore 

bra att uppgradera en av programmets uppgifter som visserligen funnits med från början men 

som tidigare givits en relativt undanskymd roll. Det var uppgiften att ta fram ett diskussions- 

och beslutsunderlag angående framtida forskningsstrukturer för friluftsliv och naturturism i 

Sverige – eller i sin helhet i original: "a basis for decisions with regard to long term 

institutional structures, research efforts and knowledge transfer concerning outdoor 

recreation and nature based tourism in Sweden". 

 

Dessa frågor har därefter fått ytterligare tyngd genom att landets första proposition om 

friluftsliv lades fram och beslutades under 2010. Där står bl.a. att "Vi anser att forskning om 

friluftsliv är av stor vikt för att öka kunskapen om friluftslivets betydelse för samhället och för 

naturvården" (Framtidens friluftsliv, 2010:52). Men när man sedan i det följande i 

propositionen hänvisar till forskningsprogrammet för det civila samhället visar det just på 

problematiken kring friluftslivet som varande ett brett mångvetenskapligt kunskapsområde 

utan självklar finansiell hemvist.2 Vid kontakter med Vetenskapsrådet som handhar den 

utpekade forskningssatsningen om det civila samhället så framkommer nämligen att de:  

 

"... har redan fattat beslut om femårsanslag för sådan forskning, och det projekt som har 

någon liten släktskap med ditt intresse [forskning om friluftsliv och naturturism] rör 

bolagiseringen av idrottsföreningar. I vad mån turism och friluftsverksamhet ska räknas 

till fältet kan diskuteras. Verksamheten som sådan hör knappast hit, inte heller 

företagsverksamhet som driver turism. Men organisationer som driver sådan 

verksamhet, Friluftsfrämjandet, Svenska turistföreningen, skulle falla inom ramarna." 

(Arne Jarrick, Vetenskapsrådet, pers. kom. 2011-11-11).  

 

 
1 För grundläggande information om forskningsprogrammet "Friluftsliv i Förändring" se bilaga "Basinformation 
om forskningsprogrammet..." liksom programmets hemsida (www.friluftsforskning.se) och dess programplan 
(Fredman, 2006). 
2 Fortsättningsvis kommer begreppet friluftsliv att användas som brett begrepp inkluderande också i tillämpliga 
delar naturbaserad turism, utomhuspedagogik, social naturvård, liksom rekreation, äventyr och sport i 
naturpräglade landskap. Se vidare i Sandell & Sörlin (2008); Fredman et al. (2009); Emmelin m.fl. (2010) och 
Sandell m.fl. (2011 kommande) och bilaga 5 "Begreppsdiskussion och operationalisering av friluftsliv" i 
Statistikprogram för friluftsliv (Naturvårdsverket, 2009) som är skrivet för Naturvårdsverket av Klas Sandell. 
När det gäller friluftslivets relationer till delvis närliggande områden som idrott, fritid, turism m.m. se särskilt 
t.ex. kap 4 i Emmelin m.fl. (2010). 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att bakgrunden till uppgiften att ta fram 

diskussionsunderlag kring framtida strukturer för forskning är att friluftsliv inte har någon 

självklar position i etablerade sammanhang för forskningsfinansiering. Här nu föreliggande 

rapport är alltså ett första svar från FiF på denna brist och har tagits fram med hjälp av en 

serie diskussioner, seminarier och workshops inom programmet och vid nationella/Nordiska 

liksom internationella konferenser. Denna rapports huvuduppgift mer precist är att inför de 

avslutande åren av FiFs verksamhet fungera som bred översikt över viktiga val och 

huvudsakliga alternativ när det gäller framtida forskningsstrukturer för friluftsliv och 

naturturism i Sverige. På så sätt hoppas vi underlätta en dialog kring dessa frågor så att när det 

är dags för FiF att göra sin slutgiltiga avrapportering av uppgiften hösten 2012 så skall den 

vara så väl underbyggd som möjligt. Vi inleder därför nedan med ett summariskt avsnitt om 

på vilka grunder som friluftsliv eventuellt kan ses som underbeforskat följt av en genomgång 

av de viktigaste workshops och diskussioner som genomförts för att få underlag för detta vårt 

arbete. Här hänvisas i stor utsträckning också till rapportens bilagor där mer utförliga 

presentationer och minnesanteckningar återfinns. Därefter görs en systematisk genomgång av 

vad vi uppfattar vara särskilt viktiga val och vad som är huvudsakliga handlingsalternativ vid 

dessa val och vi försöker något diskutera dessa alternativs för- och nackdelar. Utifrån detta 

dras så avslutningsvis ett antal preliminära slutsatser inför det fortsatta arbetet. 

 

I samband med FiFs avslutning hösten 2012 kommer alltså ett slutgiltigt diskussionsunderlag 

om framtida forskningsstrukturer för friluftsliv i Sverige att levereras och detta kommer att 

ske i form av ett kapitel i den syntesvolym som sammanfattar programmets resultat. 

Förhoppningen är att under den tid som nu återstår fram till dess så kommer förutsättningarna 

att ha klarnat så pass att vi i detta bokkapitel särskilt kan lyfta fram vissa alternativ och att vi 

kanske även kan peka på konkreta beslut som ger anledning till en positiv bild av dessa frågor 

inför framtiden. Det här innebär att alla synpunkter på vad föreliggande rapport tar upp 

tacksamt mottages av FiFs koordinator för dessa frågor: Klas Sandell (klas.sandell@kau.se). 

Synpunkter och reflektioner om t.ex.: Vad är önskvärt? Vad är möjligt? Vad är för- och 

nackdelar med olika alternativ? Vilka alternativ, strategier och konkreta vägar bör läggas till –

 och inte minst, vilka strategier bör prioriteras? 
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Är friluftsliv underbeforskat? 

Det finns väl i och för sig knappast något samhällsområde som inte av dess tillskyndare ses 

som underbeforskat. Samtidigt finns det goda skäl till att reflektera över vilka skäl som kan 

finnas för att just friluftslivet kanske inte har den roll som forskningsområde som dess 

betydelse i samhället och forskningspotential i övrigt borde motivera. Som en illustration till 

den internationella forskningens bredd och omfattning kan nämnas att den forskningsöversikt 

som kom redan 1986, alltså i friluftsforskningens inledande epok, och som hette "A Literature 

Review: The President´s Commission On Americans Outdoors"var i A4 storlek, sex cm tjock 

och bestod av 78 kapitel. Härifrån kan vi notera ett annat exempel på tematisk indelning över 

forskningsfältets bredd: 

 

 Trends and Demand  

 Values and Benefits s 

 Natural Resources Management  

 Special Populations  

 Motivations and Barriers  

 Activity Participation Trends  

 Urban recreation 

 Tourism  

 Information and Communication 

 Financing  

 Other papers (inkl. barn och friluftsliv, utbildningsfrågor och reservat) 

 

Forskningsfältets stora bredd är central och vi kan även notera den tematiska indelning som 

användes i Sandell (2004) i dess översikt över internationell forskning om ”Friluftslivets 

värden". Det blev en indelning som spände från existentiella och samhällsreflekterande 

ansatser till pedagogiska, hälsorelaterade och ekonomiska ansatser. 

 

Utifrån detta och med relativt färska politiska initiativ som t.ex. regeringens samlade 

naturvårdspolitik (Regeringens skrivelse, 2002), Naturvårdsverkets nygamla friluftsuppdrag, 

friluftspropositionen 2010 (Framtidens friluftsliv, 2010) och strax kommande avslutning av 

den enda större forskningssatsningen om friluftsliv hittills i Sverige (programmet Friluftsliv i 

Förändring, FiF, som avslutas 2012) finns alltså all anledning att inför framtiden diskutera om 
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friluftsliv generellt har varit och är underbeforskat i Sverige. Vi kan då bl.a. konstatera 

följande: 

 

 Friluftslivet har vuxit fram parallellt med industrisamhället och först successivt ökat i 

betydelse under 1900-talet.3 Det är t.ex. illustrerande att jämföra med mer traditionella 

areella näringar såsom jord- och skogsbruk och dess starka ställning i svensk forskning 

(jfr. Sv. Lantbruksuniversitet). Friluftsliv i vid bemärkelse är dock ett helt centralt element 

i de allt viktigare upplevelseinriktade areella landskapsbruken som i form av turism är en 

allt viktigare ekonomisk näring och som i form av pedagogisk arena, vardagsmiljö och 

identitetsprojekt blir allt viktigare för skola, livskvalitet, folkhälsa m.m. 

 

 Friluftslivet har ofta inkluderat en från samhällets elit tydligt normativ argumentering, inte 

minst i dess tidiga historia. Man har varit övertygad om dess viktiga roll för mängder med 

vad man uppfattat som centrala samhällsuppgifter t.ex. nationell identitet, folkhälsa och 

social fostran och kanske har man inte alltid varit så intresserad av att få friluftslivets 

påstådda effekter eller dess folkliga förankring i olika grupper under forskningens kritiska 

lupp. 

 

 Friluftslivet är framför allt ett socialt och kulturellt fenomen med i stor utsträckning 

(framför allt under dess tidiga historia) mycket måttliga inslag av teknikutveckling vilket 

ju annars ofta är forskningsbefrämjande. Detta har i Sverige spätts på av den nordiska 

friluftstraditionens än mer uttalade intresse för det enkla och breda.4 Viktigt är också 

allemansrättens betydelse för att i Skandinavien minska behovet av inrättande och 

förvaltning av särskilda friluftsområden (vilket internationellt vuxit fram som ett av de 

viktigaste friluftsrelaterade forskningsfälten).5 

 

 Friluftslivets historiska karaktärsdrag enligt ovan (samhällets och inte minst 

samhällselitens normativa stöd; allemansrättens landskapsperspektiv och den relativa 

materiella enkelheten) utmanas dock nu successivt alltmer av samhällsutvecklingen. Det 

 
3 Om den svenska friluftshistorien se t.ex.: Sandell & Sörlin (2008). Och för historiska aspekter på våra nordiska 
grannländers friluftshistoria (bl.a. utifrån betydelsen av att uppmärksamma nordiska käraktärsdrag när det gäller 
friluftsliv se: Eichberg & Jespersen (1986); Tordsson (2003). 
4 Om eventuella särdrag hos en s.k. nordisk eller skandinavisk friluftstradition se t.ex. Henderson & Vikander 
(2007). 
5 Om friluftsplanering och allemansrätt i Sverige se Emmelin et.al. (2010) och om allemansrätt än mer specifikt 
också t.ex. Sandell (2006) och (2001). Om internationell friluftsforskning se t.ex. Manning (2010). 
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handlar om ökad: turism, migration, globalisering, teknikutveckling, sportifiering, 

kommersialisering m.m.6 Det här gör det allt svårare för myndigheter, lärare, ledare, 

entreprenörer och enskilda att ta spjärn i etablerad praxiskunskap (som förstås varit ett 

huvudalternativ och alltid måste vara ett viktigt komplement till akademisk forskning) när 

det gäller hur man i olika sammanhang skall hantera och förhålla sig till friluftsrelaterade 

frågor. 

 

 Friluftslivets utpräglat breda karaktär har sannolikt varit en viktig orsak till att friluftslivet 

som studieområde inte självklart har adopterats av någon vetenskaplig disciplin. I stället 

har det genom sitt mycket tydliga mångvetenskapliga innehåll (från fysiologi och 

epidemiologi, via samhällsplanering och pedagogik, till kulturhistoria och filosofi) varit 

något som berör många vetenskapstraditioner men inte självklart har bevakats och 

utvecklats av någon viss gruppering. Ett konkret exempel på denna problematik är 

svårigheten att i samband med vetenskaplig publicering kunna klassificera sin text som 

outdoor recreation eller liknande i de svenska universitetens bibliografiunderlag. 

 

 Friluftslivet har inte heller, särskilt efter 1970-talet, haft några riktigt starka 

påtryckningsgrupper i samhällsdebatten i form av s.k. "särintressen" eller "lobbygrupper". 

Detta hänger sannolikt bl.a. ihop med att det inte minst i Sverige i stor utsträckning varit 

en oorganiserad och spontan fritidsaktivitet bland breda grupper.7 Friluftslivets värden har 

i stället inte sällan kopplats just till frihetsdimensionen och en önskan om distans till det 

organiserade, professionella och kontrollerade. 

 

 Friluftslivets stora inslag i Sverige och övriga Norden av enkelhet och bredd (väl 

illustrerat av allemansrättsperspektivet) innebär också att den ofta relativt rikhaltiga 

internationella forskningen på ett medvetet sätt måste "transformeras", analyseras och 

kompletteras utifrån det svenska friluftslandskapet och det svenska friluftslivet. För även 

om allemansrätt i olika former också återfinns i andra länder så innebär de nordiska och 

nationella och regionala karaktärsdragen (på samma sätt som i andra länder) alltid i sig 

viktiga forskningsbehov. 

 

 
6 Om några av dessa nu aktuella tendenserna se Sandell et.al. (2011, kommande). 
7 För en bred översikt över svensk friluftspraktik hos allmänheten se detta forskningsprograms första fyra 
rapporter som bygger på en nationell enkätundersökning: Fredman et.al. (2008a-d). 
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 Friluftslivet i Sverige har i stor utsträckning en icke-akademisk utbildningsförankring 

inom folkhögskolans och frivilligorganisationernas ram (i form av t.ex. 

fritidsledarutbildningar och ungdomsledarutbildningar) och detta är utbildningsmiljöer 

som av tradition generellt haft mycket lite forskningsanknytning. 8 

 

Sammantaget och med dagsaktuellt engagemang för friluftsliv som bl.a. livskvalitet, 

folkhälsometod, turismnäring, pedagogisk metod, kulturhistoria och samhällsplanerings- 

område i åtanke så finns därför mycket starka argument för att påstå: 

 

– att friluftslivet i förhållande till sin samhällsroll och forskningspotential i övrigt är ett starkt 

underbeforskat fält i Sverige;  

 

– att det nu pågående och snart avslutade forskningsprogrammet "Friluftsliv i Förändring" 

(FiF) därför måste ses som en inventerande startpunkt – inte en slutpunkt – i förhållande till 

forskningsbehoven;9 och 

 

– att detta intryck ytterligare förstärks av det faktum att när FiF initierades så innebar 

utlysningen medvetna avgränsningar t.ex. gentemot det hälsorelaterade samt att ett uttalat 

syfte för detta det första större forskningsprogrammet om friluftsliv i Sverige var att etablera 

grundläggande kunskaper om fältet som en bas för fortsatt forskning. 

  

 
8 Om svenskt friluftsliv som forsknings- och utbildningsområde se Schantz & Silvander (2004) Sandell (2004) 
och Emmelin et.al. (2010). Se även t.ex. Arnegård (2009) och Thorstensson & Ström (2009). 
9 Som exempel på svensk friluftsforskning som föregått Friluftsliv i Förändring kan nämas bl.a.: Hultman (t.ex. 
1985); Kardell (t.ex. 1985); Al-Abdi (t.ex. 1990); Almstedt (1998); Bäck (t.ex. 1986); Grahn (t.ex. 1991a); 
Wallstén (t.ex. 1985); förutom av forskare som nu är engagerade i Friluftsliv i Förändring som Lars Emmelin, 
Klas Sandell och Peter Fredman. 
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Samhällsutmaningar som friluftsforskning kan vara svar på 
Ett återkommande perspektiv när man som ovan funderar på om friluftsliv är underbeforskat 

har formulerats på följande träffsäkra sätt av Odd Inge Vistad i samband med en av FiFs 

workshops om framtida forskningsstrukturer för friluftsliv (FiF konferens 18e november 2010 

i Göteborg, se bilaga): 

 

"Ingen er i mot friluftsliv. Men: Ingen i politisk maktposisjon er så sterkt FOR friluftsliv 

at finansiering til friluftsliv vil gå på kostnad av det som opplagt blir prioritert, nemleg 

satsingsområde som: Biomangfald, klimaprosjekt, idrett, sjukdomsbehandling… Vi har 

jo allemannsretten, det finst mykje natur, og det bur lite folk i landet  – dessverre! 

Friluftslivet lever særleg pga. sin tradisjon og ulike organisasjonars innsats, ikkje pga. at 

offentleg prioritering. Friluftslivet er for sjølvsagt!" 

 

Om man till detta lägger följande beskrivning av nu aktuella trender i synen på 

friluftsforskningens roll framförda av Frank Söndergard Jensen från Skov & Landskab, 

Københavns Universitet, vid samma workshop (se vidare i bilaga): 

 

"Fra produktion, natur- og miljøbeskyttelse og ”rent” friluftsliv til at grønne 

områder/naturen OGSÅ ses som middel til at nå målene inden for de sundheds-, social-, 

kultur og fritids-, undervisnings/uddannelses-, integrations- osv. politiske områder." 

 

Då blir det uppenbart att den karaktär av brett multidisciplinärt – men relativt ignorerat – 

forskningsfält som ovan konstaterades vara friluftslivets situation har en direkt parallell i 

synen på vilka samhällsutmaningar som friluftsforskning förväntas vara svar på. Nämligen, 

och bara lite tillspetsat, allt och inget! Man söker i olika sammanhang forskningsunderlag 

utifrån samhällsutmaningar som t.ex. hållbar utveckling; identitet i en globaliserad och 

högrörlig värld; barn- och ungdomsfetma; en åldrande befolkning; skolans arbetsformer; eller 

glesbygdernas relativa utarmning,– men det är sällan man då adresserar friluftsforskningen.  

Samtidigt finns det all anledning att tro (och för att direkt anknyt till exemplen ovan):  

 

 att hållbar utveckling i ett demokratiskt samhälle är beroende också av personliga 

naturupplevelser;  
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 att plats- och landskapsrelation knutet till fritid, friluftsliv och turism kan ha mycket stor 

betydelse för identitetsfrågor i ett högrörligt samhälle;  

 att tätortsnära skogar och friluftsliv både är av mycket stor betydelse för vardagsmotionen 

samtidigt som det för många är ett viktigt alternativ till traditionella sportaktiviteter;  

 att utomhuspedagogikens fördelar inte bara har en lång tradition utan också allt mer 

väldokumenterad betydelse som komplement och alternativ till traditionell 

inomhusundervisning; liksom  

 att turism, äventyr och friluftsliv är utkomststrategier som man i glesbygd sätter allt större 

tilltro till.  

 

Sammanfattningsvis (se Fig. 1) ligger det nära till hands att se friluftsforskning i vid 

bemärkelse som ett i stor utsträckning outnyttjat kunskapsfält i gråzonerna mellan ett större 

antal sedan länge etablerade forskningsfält – och därför med stor potential för att ta fram 

relevanta underlag till många viktiga samhällsutmaningar. 

 

 
Figur 1. Friluftsforskning som ett i stor utsträckning outnyttjat kunskapsfält i gråzonerna mellan ett större antal 

sedan länge etablerade forskningsfält. 

 

Efter ovanstående argumentering för behovet av mer forskning kanske det verkar ostrategiskt 

att lyfta fram forskningens begränsningar. Men det är likafullt viktigt att göra en kom-ihåg- 

anteckning om ödmjukhet när det gäller forskningens roll i relation till friluftsliv som 

samhällsfenomen, livskvalitet och existentiell dimension (Sandell, 2004). Dels har vi förstås 

generella frågor om samspelet mellan vad som är "forskningsintressant" respektive 

"forskningsbart" vilket i sin tur är nära kopplat till kunskapssyn och forskningstradition t.ex. 

enligt spänningsfältet mellan ”bevisande” och ”belysande” forskning liksom mellan 

”Nyfikenhetsforskning” och ”Nyttoforskning”. Med tanke på friluftsfältets tradition av 
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praktiskt kunskapsområde så blir också skillnaden central mellan kunskaper om friluftsliv 

(t.ex. hur många svenskar som gör eller anser) respektive kunskaper i friluftsliv (t.ex. att få 

upp eld i besvärligt väder). Detta i sin tur hänger också samman med den problematik som rör 

många andra kunskapsområden knutna till praktiska kunskapstraditioner och dessas icke 

självklara position i akademin. I vilket fall så kan argumenteras för att bättre kunskaper om 

friluftsliv kan leda till bättre kunskaper i friluftsliv (t.ex. som friluftspedagog) och att bättre 

kunskaper om friluftsliv kan leda till bättre friluftsliv för flera (t.ex. som samhällsplanering). 

En viktig – och för forskning generell – ambition som inte får glömmas bort i detta 

sammanhang av forskningens samhällsroll är dess helt centrala uppdrag som kritisk 

granskare. Det handlar som bekant om hela skalan från att ta fram konkreta kunskapsunderlag 

som kan armera samhällsplanering och annan verksamhet till att i mer övergripande termer 

kritiskt granska diverse förgivet antaganden – t.ex. om allmänhetens syn på friluftsliv och 

dess upplevelser av naturmöten.  

 

Avslutningsvis i frågan om samhällsutmaningar och friluftsforskning kan vi också konstatera 

att paraplyorganisationen för Sveriges friluftslivsorganisationer "Svenskt Friluftsliv" i sin 

verksamhetsinriktning för 2011-2013 särskilt lyfter fram att: "Stärka forskningen och 

utbildningen inom området" vilket man preciserar i följande två punkter: (i) "Fortsätta att 

driva frågan om forskarutbildning och forskning inom friluftsliv"; (ii) "Aktivt delta i 

uppbyggnaden av forskning inom friluftsliv". Detta uttryck för friluftsforskningens betydelse 

från det "civila samhället" i Sverige är naturligtvis mycket uppmuntrande. 

 

 

FiFs arbete med att ta fram ett diskussionsunderlag 

Initiering, förankring och inventering 

Efter att denna arbetsuppgift med att ta fram ett diskussionsunderlag om framtida 

forskningsstrukturer för friluftsliv i Sverige upprioriterades inför programmets andra period 

2010-2012 med Klas Sandell som koordinator genomfördes en fas av initiering och 

förankring där bl.a. följande aktiviteter kan noteras: 

 √ Presentation av en första sammanställning av utgångspunkter, viktiga val och 

huvudsakliga alternativ vid FiF programmöte i Malmö i februari 2009. 
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 √ Förslag på arbetsplan presenterades och godkändes vid projektledarmöte i Stockholm i 

augusti 2009. 

 √ Vid referensgruppsmötet i samband med Östersundskonferensen, november 2009, blir 

denna fråga en huvudsak och ett diskussionsunderlag sändes ut i förväg till hela 

programgruppen och FiFs referensgrupp.  

 √ Workshop vid Folk och Natur, 11-12 februari 2010. Se bilaga: Minnesanteckningar från 

Folk och Natur, 11-12 februari 2010, Workshop nr 11 om "Hur ska framtidens forskning 

se ut?". 

 √ Högre seminarium om friluftspedagogisk forskning, Stockholms universitet, 15 februari 

2010. Se bilaga: Minnesanteckningar från högre seminarium om friluftspedagogisk 

forskning, Stockholms universitet. 

 √ Workshop om forskning och statistik vid Tankesmedjan om friluftsliv, Sånga Säby, 23-

24 mars 2011. Se bilaga: Minnesanteckningar från Workshop D: "Forskning och 

statistik". 

 

Till detta kommer internationella utblickar som gjorts i form av workshops enligt nedan; 

"Nordisk workshop" och "En vidare internationell utblick". 

 

Nordisk workshop 

I samband med FiFs årliga konferens 2010 anordnades en workshop om framtida 

forskningsstrukturer för friluftsliv och naturturism i Sverige. Efter en introduktion gällande 

uppdraget, dess bakgrund, viktiga val och strategifrågor inför det fortsatta arbetet så gav tre 

kollegor från Finland, Danmark och Norge översikter från sina respektive länder. Dessa 

inlägg summeras kort nedan och i bilaga finns ytterligare information.  

 

Tuija Sievänen, Skogsforskningsinstitutet Metla, Finland, talade om nature-based 

recreation and tourism research and education i Finland och nämnde bl.a. att forskningen 

startade i 1970-talets början och hon pekade bl.a. på följande teman i den finska kontexten:  

 Definitions and approaches;  

 People’s behavior and how they take part, the use of natural resources; 

 Investigations of activities; 

 What areas are used? (urban parks are included); och 

 Land use. 
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Hon pekade på områdets mångvetenskapliga natur och sade att "we use all sciences, but 

mainly social science and economics". För närvarande (runt sekelskiftet 2000) så fokuseras 

särskilt: Recreation demand and supply, behavioral studies, nature-based tourism, urban 

forests, nature and water based tourism studies, entrepreneurship in nature tourism. Ett 

problem som hon lyfte fram var att få forskare fortsätter med sin forskningsinriktning över 

längre tid. Ett större forskningsprogram har nyligen igångsatts: “Wellbeing of Forests” 2008-

2012 och som inkluderar 3 hel-tids och 17 del-tids forskare. Se vidare i bilaga.  

 

Frank Söndergard Jensen, Skov & Landskab, Københavns Universitet, Danmark, 

redogjorde för olika universitets och instituts huvudinriktningar gällande friluftsliv inom 

undervisning och forskning i Danmark vilket visar på en inriktning mot folkhälsa och ett 

annat viktigt område är turism vid business schools. Han framhöll att det är viktigt att inte 

bara dokumentera utan även fokusera hur forskningen bidrar till samhällsutvecklingen. Det är 

alltså inte nog att publicera vetenskapligt utan det ska appliceras i verkligheten. Det finns 

alltid en risk med projektsatsningar på så sätt att det blir en stor satsning som sedan dör ut 

efter att projektet avslutats, se t.ex. turismforskningen i Roskilde som var stor för 15 år sedan 

men sedan gick ”förlorad”. Se vidare i bilaga och se även temanummer av tidskriften Dansk 

Friluftsliv om forskning i friluftsliv i Danmark (Dansk Friluftsliv, 2009). 

 

Odd Inge Vistad, (NINA) Norsk institutt for naturforvaltning, Lillehammer, Norge, 

berättade bl.a. att formellt sett (politiskt administrativt) så ligger friluftsliv under 

Miljödepartementet men att även andra departement borde inkluderas eftersom friluftsliv 

berör så många olika intressen och discipliner. Biologisk mångfald är sammanslaget med 

friluftsliv i ett sorts strukturellt grepp. Det är ofta en dominans av biologer trots att 

friluftslivsforskning i huvudsak handlar om andra saker än biologi. Man hade en prioritering 

av friluftsliv som ett tema för 20 år sedan men idag är det en mängd småprojekt.  

Forskningsfältet gränsar mot turism, idrott och naturvärden, vilket också visar sig i projektens 

innehåll. Det är mycket viktigt att förvaltningen har möjlighet att hämta in kunskap och 

friluftsliv ses lämpligen mer som en arena för forskning och än ett eget ”fagfält”. Se vidare i 

bilaga. 
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Från den efterföljande workshopen noterades bl.a. följande: 

 

Peter Fredman: När vi hör alla dessa presentationer så är det uppenbart med likheter, men 

även olikheter. Friluftsliv berör många olika discipliner och aktörer – detta kan innebära både 

en styrka och en svaghet. Hur ska vi jobba vidare med stukturen för svenska friluftslivet: finns 

det ytterligare faktorer vi ska tänka på? Vad har åhörarna för synpunkter på Sandells modell 

med återspeglingar till presentationerna? 

Sofia Blomkvist: Kunskapsöverföring – viktigt med kontinuitet och att säkra att det inte blir 

ett tapp p.g.a. t.ex. pensionsavgång. Det saknas i modellen.  

Klas Sandell: Viktigt, det finns med i avnämnarrelation men det kan säkert förstärkas. 

Christina Frimodig: Viktigt för myndigheter med information. Men det är svårt, var går 

gränsen? Man skulle vilja ha rådgivning, gå ett steg till och ha hjälp. Inte bara ha enkla 

sammanfattningar utan även diskutera med forskare, hur kan vi ha nytta av den forskning ni 

kommer fram till? Dvs. rådgivning? 

Frank Söndergaard Jensen: I sektorsforskningen har vi kontakt med danska naturstyrelsen. 

Men efter att vi blev universitet så försvinner det ut mer i periferin. Det är en fördel med 

NINA (Norsk institutt for naturforvaltning) att det blir en bättre dialog med myndigheter.  

Klas Sandell: Det är orsaken till talet om att här finns en spänning indikerad i modellen när 

det gäller "Styrning, avnämarrelation och integritet" mellan "Avnämare" och "Akademin". I 

Sverige skall vi inte glömma bort den roll som den årliga s.k. "Tankesmedjan om friluftsliv" 

kan ha. Likaså är den s.k. expertpanelen om allemansrätt som Naturvårdsverkets nyligen 

tillsatt ett exempel på hur man kan komma närmare en dialog. 

Odd Inge Vistad: När man söker projekt så är det relevant och ett starkt krav att dialog finns. 

De kontinuerliga kraven på publicering leder dock lätt till bara konkurrens. Viktigt att rejält 

lyfta förmedling som en del i kontraktet. 

Kirsti Pedersen Gurholt: Att bygga upp studier med kontinuitet på universitet är en lång 

process. Internationellt samarbete gällande komparativ kulturforskning finansierat av EU 

pågår.  

XX: De praktiska resultaten som man brukar i förvaltningen är de starkaste argumenten för 

oss att ha forskning. Miljö 2015 (norskt forskningsprogram) är ett stort program och för ett 

litet tema som friluftsliv är det svårt att ta plats i ett så stort program. 

Jakob Haar: I Sverige är det imponerande med t ex FIF och att på detta sätt gå samman flera 

universitet. Man skulle kunna tänka sig att flera nordiska program går samman. En annan sak 
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är att friluftsliv befinner sig i gränslandet till andra fält så när resultat skall publiceras så borde 

man planera också för en tidskrift på högre nivå om just friluftsliv. 

Frank Söndergaard Jensen: Tidskrift, det är svårt att få en tillräckligt stor utgåva. Idén med 

nordiskt närverk är god, den borde utvecklas. 

Klas Sandell: Det sista gläder mig. Att försöka att satsa lagom brett. Det är viktigt med 

personkemi i starten i kärngruppen för att få olika universitet att samarbeta. 

Ulf Silvander: Vi har en ganska bra kommunikation för närvarande, vi har ett nätverk inom 

Norden och det finns goda förutsättningar med ett samarbete inom Norden. Det ska drivas 

från forskningssidan, inte den ideella. Friluftsliv är ett nytt ämne och prioriteras därmed inte. 

Kan det bli en skillnad om det inte finns en politisk inriktning? Andra möjligheter kanske är 

att anknyta till de mätbara mål som kommer att knytas till den svenska friluftsliv-proppen och 

att ett enskilt universitet satsar särskilt på detta med friluftsliv. 

Anders Lindhagen: Fokusera mer på resurser, inte aktiviteter. 

Björn Tordson: Mångfald eller att det spretar? Var hör fältet hemma? En del i den politiska 

bakgrunden är ju att vi upplever att friluftsliv inte har fått den ställning som den bör ha. Då är 

det också svårt att få till forskning om friluftsliv.  

Lisa Bergström: Vi har ett nordiskt samarbete gällande folkhälsa och friluftsliv som 

inkluderar både forskning och praktik.  

 

En vidare internationell utblick 

I samband med the 15th International Symposium on Society and Resource Management 

(ISSRM) i Wien  5-8 Juli, 2009, så ordnade FiF en coordinated scientific paper session om 

Current Issues in Swedish Outdoor Recreation Research. Där gjordes en serie presentationer 

av programmets forskare inkl en med titeln: "Reflections about long term structures with 

regard to outdoor recreation research in Sweden" (av Sandell). Denna paper session följdes 

sedan av en round table session med rubriken "International perspectives on Swedish Outdoor 

Recreation Research" med följande internationella deltagare:  

 Daniel Williams, US Forest Service, USA 

 Linda Kruger, US Forest Service, USA 

 Norman McIntyre, Lakehead University, Canada 

 Tom Heberlein, University of Wisconsin, USA 

 Kreg Lindberg, Oregon State University, USA 

 Tuija Sievänen, Finnish Forest Research Institute, Finland  
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 Jan Vidar Haukeland, University of Life Sciences, Norway 

 Sue Williams, Countryside Council for Wales 

 

 

och med följande deltagare från FiF: 

 Gabriel Bladh, Karlstad University  

 Lena Petersson Forsberg, Blekinge Institute of Technology 

 Linda Lundmark, Umeå University 

 Marie Stenseke, Göteborg University 

 Peter Fredman, Mid-Sweden University 

 Klas Sandell, Karlstad University 

 

I diskussionen kunde bl.a. noteras många uppskattande ord om den forskningssatsning som nu 

pågår i Sverige och tillönskan om att man lyckas hitta former för forskningsfältets fortsatta 

förvaltning – vilket ju är vad denna rapport handlar om. Programmets nätverksstruktur 

kommenterades särskilt som något positivt men oro lyftes också fram för möjligheten till t.ex. 

långa tidsserier. Se särskilda minnesanteckningar i bilaga. 

 

Viktiga frågor och tänkbara svar 

I nedanstående figur (Fig. 2) tecknas några huvudsakliga frågor när det gäller framtida 

forskningsstrukturer för friluftsliv och naturturism i Sverige. Det gäller (räknat innifrån i 

figuren):  

- vad som är lämpliga mål och ambitioner t.ex. i termer av volym och tidsutsträckning? 

- vad är huvudsakliga val att ta ställning till i arbetet för dessa ambitioner? och  

- vad finns det i så fall för huvudsakliga svarsalternativ när det gäller dessa val? 

 

Vi kommer nu kort att kommentera dessa frågor i tur och ordning. 
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Figur 2. Några huvudsakliga frågor när det gäller innehållet i ett diskussionsunderlag om framtida 

forskningsstrukturer för friluftsliv och naturturism i Sverige. 

 

 

Mål/ambition 

En klassisk process i forskningssammanhang är hur man kan tvingas revidera sitt syfte 

successivt under arbetets gång och i föreliggande fall – vad som är rätt mål och ambitioner när 

det gäller framtida strukturer för friluftsforskning i Sverige – så ser vi denna strategi som 

nödvändig. Det får förstås inte hindra att utifrån det stora forskningsbehov som indikerades 

ovan redan på detta stadium peka på åtminstone en "miniminivå" när det gäller mål och 

ambitioner. Om inte annat så bör i alla fall uppnås några mycket grundläggande mål. 

Förslagsvis: 

 

1. En fortsatt god förvaltning av de kommunikationsstrukturer som FiF nu etablerat mellan 

olika forskare och mellan forskare och olika avnämare/allmänhet i form av: 

 årliga nationella konferenser om friluftsforskning; 

 väl fungerande hemsida på internet för informationsutbyte (www.friluftsforskning.se); 
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 successivt uppbyggda informationsbaser nåbara via denna hemsida i form av presenterade 

abstracts (visar vilka forskare vid vilka lärosäten som arbetar med vilka frågor) och pdf-

versioner eller länkar eller hänvisningar till rapporter och artiklar av särskilt intresse för 

svensk friluftsforskning; 

 populärvetenskapliga nyhetsbrev om svensk friluftsforskning; 

 en konkret källa att vända sig till för media i allt från konkret detaljinformation om "vem 

som...? vad vet man om...? till att vara en utgångspunkt för mer ambitiösa mediaprojekt 

om friluftsliv och naturturism. 

 

2. En genomtänkt och transparant ansvarsfördelning bland svenska forskningsfinansiärer så 

att forskningsansökningar med friluftsinriktning eller substantiella friluftsinslag inte blir 

ofinansierade av andra skäl än bristande kvalitet. 

 

3. En långsiktigt stabil insamling av statistik av relevans för friluftsliv i Sverige och där det 

program som tagits fram av Naturvårdsverket lämpligen utgör plattform (Naturvårdsverket, 

2009). En del i detta är också att förvalta och tillhandahålla tidigare materialinsamlingar för 

ny forskning. 

 

Strax ovanför en sådan "miniminivå" kan man lyfta fram mål som: 

 En fast långsiktig finansiering av en "centrumnod" som förutom att förvalta 

kommunikationsstrukterna enligt 1 ovan också har kraft att ta framåtsyftande initiativ i 

form av t.ex. tematiska nationella och internationella konferenser av relevans för svensk 

friluftsforskning, initiera nätverksstrukturer som kan leda fram till kvalitativa 

ansökningar, och ha möjlighet att genom "seed-money" särskilt stödja unga forskare och 

explorativa ansatser för att förbereda ansökningar med nya/osäkra inriktningar. 

 

 En nationell mångvetenskaplig forskarskola för friluftsliv som både förvaltar kunskap och 

kompetens och för den vidare till nya forskare men som också fungerar som en 

mångvetenskaplig mötesplats för unga forskare från olika discipliner och 

forskningstraditioner. 

 

 En generell resursförstärkning av fältet genom t.ex. öronmärkta forskningsmedel och 

inrättade professurer med kringresurser.  
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Men som påpekades ovan, mål och ambitionsnivå bör inte i detalj formuleras förrän den 

slutgiliga versionen av FiFs diskussionsunderlag läggs fram hösten 2012. 

 

Viktiga val och huvudsakliga alternativ 

I figur 2 ovan indikerades ett antal viktiga val och huvudsakliga alternativ och dessa 

kommenteras kort här nedan.   

 

1. Fokus och avgränsningar? 

Hur skall man avgränsa forskningsfältet – vad kan man som forskare fråga om och fortfarande 

räknas som en del av fältet forskning om friluftsliv och naturturism? Hur skall man t.ex. vid 

statistikinsamling "fånga" det relevanta. Som alltid är detta förstås berorende på 

forskningsfrågorna mer i detalj, men för kontinuitet och tidsserier är det också av stor 

betydelse att kunna hitta lämpliga återkommande fokus och avgränsningar. Se här också 

särskilt bilaga 5 i statistikprogram för friluftsliv (Naturvårdsverket, 2009).  

 Det ligger då nära till hands att fokusera traditionella kärnaktiviteter som att vandra i 

skog och mark, åka skidor eller paddla. Samtidigt är det uppenbart att man då riskerar att 

missa nya aktiviteter, nya gruppers uttryck för gamla aktiviteter och det är även svårt att 

se hur man avgränsar sig från t.ex. motion eller sport? 

 Man kan använda breda frågor om t.ex. "utomhus på fritiden" för att inte missa nya 

aktiviteter och gränsområden? Men en uppenbar nackdel är förstås att t.ex. avnämare som 

har att fövalta vissa friluftsaktiviteter då kanske inte får någon relevant information. 

 Det ligger då nära till hands att kombinera strategierna ovan och det är så som t.ex. FiF 

gjort i sin inledande populationsundersökning. Detta alternativ kommer förbi en del av 

nackdelarna med de två föregående men har samtidigt också en del av dessas nackdelar 

kvar. 

 Ytterligare ett alternativ är att fokusera mindre på vilka aktiviter och mer på aktiviteternas 

roll och mening; motiv, nytta etc. Exempelvis mer fråga efter: om, hur och var man söker 

kontakt med naturen eller motionerar men det bygger förstås på att man vet även 

långsiktigt vilka meningar som är av särskilt intresse (och där exemplen "kontakt med 

naturen" och "motionerar" visar på den bredd och olikhet som då måste tas i beaktande). 
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2. Akademiskt ämne? 

Det har ibland föreslagits att friluftsliv bör bli ett eget ämne – en disciplin – på liknande sätt 

som t.ex. turism eller idrottsvetenskap. 

 Idag är friluftsliv i Sverige ett multidisciplinärt forskningsfält med en mångfald av: 

metoder, teorier och forskningsfinansiärer. En uppenbar styrka med detta är att man väl 

fångar upp kunskapsområdets bredd och öppnar för kreativa samarbeten mellan ämnen 

och traditioner. Att man när det gäller friluftsliv ser det som ett multidisciplinärt 

forskningsfält hindrar naturligtvis inte att det kan ordnas kurser i friluftsliv även på 

akademisk nivå och med eller utan olika prefix och suffix (som i äventyrsfriluftsliv, 

friluftspedagogik eller friluftsturism). 

 Att satsa på att göra friluftsliv till ett eget akademiskt ämne bör vara en fördel för 

kontinuitet, legitimitet och synlighet. Ett multidisciplinärt intresse (enligt det förra 

alternativet) kan vara starkt när det finns intresse men kan också försvinna helt om 

intresset sviktar, men ett ämne avskaffas inte hur som helst om det väl blivit etablerat. 

Samtidigt kommer ett eget ämne friluftsliv inte under överskådlig tid att vara så stort i 

termer av anställda, kurser och forskningsinriktningar att kunskapsområdets bredd 

kommer att vara väl företrädd av de som är direkt knutna till ämnet friluftsliv. Då är 

risken att ämnet friluftsliv avgränsas alldeles för snävt till den profil som de som för 

närvarande upprätthåller centrala positioner företräder.  

 

3. Institutionell struktur? 

Bland de mål och ambitioner som nämndes ovan som tillhörande den skamnivå som man i 

vilket fall bör klara fanns att fortsättningsvis förvalta de kommunikationsstrukturer som FiF 

nu etablerat. Detta hänger förstås ihop med institutionella strukturer och ansvarsfördelning. 

Här kan vi preliminärt se tre huvudalternativ: 

 Tillfälliga geografiskt utspridda nätverk av individer, discipliner, institutioner och 

lärosäten för specifika ansökningar, konferenser etc. för att få tillgång till bredare 

finansiärer och bred akademisk kompetens. Så ser situationen ut idag i Sverige och 

Friluftsliv i förändring är ett exempel på ett sådant nätverk även om det är ett relativt 

ambitiöst, med sju lärosäten och ett 15-tal forskare som arbetar intensivt tillsammans 

under sex år med gemensamma surveys, samförfattande etc. och med regelbundna möten, 

seminarier, konferenser och exkursioner. Den uppenbara nackdelen med den här typen av 

nätverk är dock dess brist på kontinuitet och det finns ingen anledning att sticka under stol 
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med att om man i framtiden blir hänvisad till tillfälliga nätverk så kommer de av FiF 

uppbyggda kommunikationsstrukturerna med all sannolikhet att självdö ganska snart och 

mycken kraft kommer att förbli oanvänd då inte forskare kommer att nå andra forskare 

och forskarna inte kommer att nå avnämare annat än på ad hoc basis. 

 Ett starkt nationellt centrum lokaliserat på en plats, med egen finansiering för kontinuitet 

och kompetensuppbyggnad och för att minska risken av att forskningsfältet försvinner är 

förstås ett betydligt bättre alternativ men kräver långsikt stabil finansiering och kan riskera 

en del av de nackdelar som nämndes ovan vid eventuell etablering av ett eget akademiskt 

ämne friluftsliv. Inte minst bör man beakta svårigheterna att få den bästa kompetensen att 

geografiskt samlas på en plats. 

 Ett sätt att komma ifrån nackdelarna med de två förra alternativen är att satsa på ett 

integrerat nätverk av en handfull tematiska nationella centra för friluftsforskning med 

olika fokus, t.ex.: (i) friluftspedagogik; (ii) naturturism; (iii) det tätortsnära friluftslivet; 

(iv) friluftsliv och hälsa; osv. i kombination med en nationell "centrumnod" som har att 

dels förvalta de grundläggande kommunikationsstrukturerna enligt punkt 1 i 

mål/ambitioner ovan och dels att koordinera statistik, forskarskola, resursförstärkningar 

etc. som är av temaövergripande art. Förutom att man på detta sätt kanske kan få det bästa 

av "två världar" så minskar sannolikt sårbarheten för forskningsfältets bredd och fler 

finansiärer/intressenter blir möjliga. Detta då det alltid kommer att vara vissa tematiska 

centra som har mer kraft än andra, men att även om en inriktning därför kan komma att 

ligga för fäfot en period så kan andra inriktningar blomstra och när så t.ex. genom en ny 

generation forskare kommer så kan den avsomnade inriktningen röna ny uppmärksamhet 

och lätt knytas in i vidare sammanhang via centrumnoden i kunskapsfältet. På 

motsvarande sätt bör en ny eller nygammal inriktning relativt lätt kunna knytas in i vidare 

forsknings- och kommunikationsnätverk. En annan positiv aspekt på denna strategi med 

en handfull profilerade nationella centra och en centrumnod är att man på ett bra sätt kan 

nyttja lokalt kraftfulla miljöer. Detta till skillnad från om all kraft satsas på ett nationellt 

centrum då många av de mest behövda forskarna kanske inte vill bryta upp geografiskt. 

Inspiration från och eventuellt samarbete med redan etablerade centrumbildningar är här 

förstås av största intresse. Här kan nämnas t.ex.: Turismforskningsinstitutet ETOUR vid 

Mittuniversitetet i Östersund; Centrum för Naturvägledning (CNV) vid SLU Ultuna; 

Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik (NCU) vid Linköpings universitet; och 

Movium: Centrum för stadens utemiljö vid SLU Alnarp. 
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4. Finansiering? 

Forskningsfinansieringen är förstås en helt central fråga och här vill vi bara i första hand peka 

på för- och nackdelar med följande två alternativ: 

 Egna specifika och öronmärkta resurser på liknande sätt som t.ex. idrotten har ett eget 

forskningsråd (Centrum för idrottsforskning). Då vet man att det alltid kommer att finnas 

åtminstone vissa resurser tillgängliga för forskning med denna inriktning men samtidigt 

finns en risk att större forskningsansatser aldrig kan bli av då andra finansiärer hänvisar 

till de öronmärkta medlen och dessa alltid är för små för att räcka till annat än mindre 

projekt. 

 Den breda öppna marknaden för forskningsfinansiering, i första hand i form av de 

nationella forskningsråden, är så att säga den andra sidan på samma mynt – möjlighet att 

finansiera även större projekt/program men med risk att det periodvis inte sker någon 

friluftsforskning att tala om. 

Till detta spänningsfält kommer förstås gradienten från grundforskningsmedel via 

sektorsmedel till uppdragsforskning och utvecklingsarbete. En viktig aspekt på detta är olika 

myndigheter som har friluftsrelaterade uppdrag och deras tänkbara roll som finansiär av 

grundläggande strukturer i linje med vad som ovan beskrevs som en "centrumnod". 

 

5. Internationell utblick, samarbete och inspiration? 

All forskning bör förstås på olika sätt relatera sig internationellt genom 

konferenspresentationer, publiceringar och olika nätverk. Med tanke på friluftsfältets 

balansering mellan mångvetenskap och eget ämne enligt ovan så kan vi här identifiera 

följande huvudsakliga alternativ: 

 Att prioritera multidisciplinära konferenser och tidskrifter fokuserade på outdoor 

recreation and nature based tourism  

 Att prioritera disciplinärt orienterade akademiska konferenser och tidskrifter. 

Inknytningar som sedan i sin tur i huvudsak kan etableras som:  

 Personliga nätverk; eller i form av  

 Mer formaliserade inknytningar med samarbetsavtal eller liknande. 

I dessa sammanhang tål det att påminnas om den klassiska metoden inom akademin att ge 

ökad tyngd och kontinuitet till ett forskningsfält genom att inrätta profilerade professurer 
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med kringresurser inkl doktorander. I detta fall kan kan reflekteras över dels strategin att utgå 

från ett ämne (t.ex. professor i pedagogik med inriktning mot friluftsliv) eller att inrätta den 

mer fristående (t.ex. professor i friluftsliv, ev med inriktning mot något). 

 

6. Styrning, avnämarrelation och integritet? 

Ävnämarrelationen har berörts en del ovan och en aspekt knuten till just friluftsforskning är 

att det både nationellt och internationellt ofta varit relativt nära kopplingar mellan forskningen 

och framför allt förvaltningsmyndigheter och politik (men i takt med turismens tillväxt så blir 

sannolikt också upplevelseindustrin en allt viktigare avnämare). Det är t.ex. ingen tillfällighet 

att det är Naturvårdsverket som finansierar det nu aktuella FiF. Men samtidigt är det viktigt 

att notera dels den förstås avgörande betydelsen av forskningens frihet och dels att mycken 

friluftsforskning sker utan några påtagliga kopplingar till avnämare.10 Två riktningar kan här 

beskrivas som att i första hand prioritera: 

 nära relation till myndigheter, organisationer, företag och liknande avnämare för att få 

god relevans och kontinuitet i förhållande till praktiker och sektorsfinansiärer; och/eller 

 nära relation till akademin för integritet och god vetenskaplig kvalitet. 

Självklart är det önskvärt att dessa relationer bör kunna kombineras på olika sätt men det är 

viktigt att reflektera över deras respektive positioner i förhållande till forskningsfältet. Vid 

sidan av den typ av professionella avnämare som nämns ovan (myndigheter, politiker, 

turismnäring) så finns också förstås friluftsorganisationer och den breda friluftsintresserade 

allmänheten som avnämare. Ett exempel på delfråga som detta väcker är i vilken utsträckning 

som kommunikationsarbetet (enligt punkt 1 bland mål/ambitioner ovan) bör vara 

populärvetenskapligt. Ett annat exempel på fråga om ett mer allmänt friluftsintresse skall ses 

som viktig anvämare är vilken balans som bör eftersträvas när det gäller samhällspolitisk roll; 

enl t.ex. följande alternativ: (i) bara leverera kritiskt granskande underlag vid konkreta 

"frågor" i form av beviljade ansökningar eller accepterade uppdrag; (ii) egen aktiv spridning 

av underlag om friluftslivets roll i samhället; och (iii) vara drivande företrädare för 

friluftslivets (positiva) betydelse; jfr diverse myndigheters roller typ NCFF (Nationellt 

centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom)? Vidare kan man reflektera över 

vilken roll som utbildningar för yrkesaktiva och olika typer av rådgivning kan få. En tänkbar 

 
10 Förstaförfattaren av denna rapport kan t.ex. av egen erfarenhet notera friluftsforskningens möjligheter i större 
mångvetenskapliga forskningsprogram som FjällMistra (finansiär: Mistra) och Landskapets om Arena (finansiär: 
RJ) liksom enskilda forskningsprojekt med konventionella rådsfinansiering (finansiärer: FRN, fakultetsmedel).  
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strategi för att kunna balansera dessa spänningsfält mellan integritet, kontinuitet och 

avnämarintressen kan vara att använda sig av en stiftelseform. Genom att lägga fast en 

stiftelseurkund så har man bra garantier mot att forskningsfältets centrala kunskapsvård inte 

försvinner i samband med något lärosätes omorganisation eller liknande. Genom att ett antal 

huvudintressenter, inte minst offentliga aktörer med knytning till utbildning, forskning, 

friluftsliv och akademi, blir stiftelsebildare så uppnås förhoppningsvis en balans mellan dels 

olika intressen och dels mellan möjlighet till styrning och beredvillighet att hjälpa till med 

finansieringen. 

 

7. Relation till grund- och forskarutbildning? 

När det gäller relationen mellan forskning och grundutbildning så finns förstås alltid 

möjligheten till  

 tillfälliga kopplingar genom specifika personer, kurser etc. medans däremot 

 en tät och institutionaliserad relation mellan utbildning och forskning kräver långsiktiga 

kraftsamlingar. 

Att det kan finnas starka argument för en tät och institutionaliserad relation mellan 

grundutbildning och forskning är uppenbart – hela högskolevärlden har ju det som en uttalad 

ambition. Men som sagt, det kräver kraftsamling och prioritering av just dessa kurser och 

dessa kursers forskningsanknytning vid ett antal lärosäten. En aspekt som inte får glömmas 

bort i detta sammanhang med tanke på friluftsfältets också (men inte enbart) praktiska profil 

är relationen till de nya yrkeshögskolorna, förutom traditionell grundutbildning på 

universitet/högskola, folkhögskolekurser och organisationers egna utbildningar. När det gäller 

relationen mellan forskning och forskarutbildning är behovet av en nationell forskarskola i 

friluftsliv av den största betydelse. Genom en sådan kan enskilda doktorander i olika ämnen 

möta både friluftsforskningsfältet i mer övergripande bemärkelse (litteratur, personer, 

forskningstraditioner, internationella utblickar etc.) men också kan de interagera med andra 

doktorander som även om de kommer att disputera i andra ämnen ändå har friluftsliv i vid 

bemärkelse som sitt intressefält. Därigenom byggs också framtida nätverk för forskning om 

friluftsliv och naturturism! 
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8. Andra viktiga val som inte har lyfts fram här 

Det är viktigt att i det här stadiet – föreliggande rapport är en första sammanställning tänkt 

som diskussionsunderlag inför den kommande processen – vara öppen för möjligheten av att 

ytterligare val kanske bör uppmärksammas minst lika mycket som de sju som vi nu fokuserat. 

 

Några preliminära slutsatser och exempel på forskningsbehov 

Tidigare i denna rapport argumenterades för att friluftsliv i förhållande till sin samhällsroll är 

starkt underbeforskat i Sverige och att det nu pågående men snart avslutade 

forskningsprogrammet "Friluftsliv i Förändring" därför bör ses som en inventerande 

startpunkt – inte en slutpunkt – i förhållande till forskningsbehoven. Vi tycker oss nu med 

hjälp av de dialoger inom och utom FiF som summariskt redogjorts för ovan kunna 

komplettera med följande förslag – som föremål för vidare diskussion:  

 

– att det framledes är viktigt att bevaka ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga karaktär 

och förankra forskningsfältet i ett antal existerande och på sikt allt fler akademiska miljöer 

och discipliner, gärna i form av olika nätverk11; 

 

– att denna bredd bl.a. innebär behov av att klarlägga ansvarsfördelningen bland 

forskningsfinasiärerna; 

 

– att förvaltningen av kommunikationsstrukturer mellan forskare och mellan forskare och  

olika avnämare/allmänhet är av central betydelse (konferenser, hemsida, informationsbaser, 

populärvetenskap; m.a.o. huvudsakligen de strukturer som FiF byggt upp). 

 

– att det är viktigt att dessa kommunikationsstrukturer kan "armeras" med åtminstone "seed-

money" för att kunna initiera forskningsansökningar och projektorienterade nätverk; 

 

– att det inte minst i finansierings- och initieringssammanhang är särskilt viktigt att 

uppmärksamma yngre forskare och forskare från i friluftsforskning underrepresenterade 

grupper som kvinnor och med utomnordisk bakgrund; 

 
 

11 Dessa tankar har i tidigare versioner framförts bl.a. i: Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer, 
1999; och: Regeringens skrivelse (2002). 
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– att en långsiktigt stabil insamling av statistik är en centralt fråga och att den utredning som 

Naturvårdsverket tagit fram lämpligen blir plattform för detta arbete (Naturvårdsverket, 

2009); 

 

– att säkerställa en fast långsiktig finansiering som stabilt kan förvalta 

kommunikationsstrukturer och statistikinsamling är av avgörande betydelse, här tills vidare 

kallad "centrumnod" enligt tidigare resonemang; 

 

– att kontextualisera och presentera statistiken (sätta in siffrorna i sammanhang av 

internationell forskning, historiska förändringar, kvalitativ forskning och teori) bör vara ett 

viktigt arbetsområde för denna centrumnod om statistikens potential fullt ut skall kunna 

nyttjas av olika avnämare som myndigheter, organisationer och politik samt av kvalitativt 

orienterade forskare; 

 

– att man bör överväga stiftelseformen vid etableringen av denna centrumnod men att inga 

institutionskonstruktioner (t.ex. knutna till lärosäten eller myndigheter) bör uteslutas på detta 

stadium – en huvudsak är i vilket fall att man kan knyta till sig flera olika intressenter som 

känner ett långsiktigt ansvar och intresse i forskningsfältets förvaltning; 

 

- att den institutionella strukturen i övrigt sannolikt bäst byggs upp som ett nätverk av en 

handfull profilerade nationella centra enligt resonemang ovan; 

 

– att en absolut miniminivå när det gäller resurser i form av pengar bör vara att absolut inte 

understiga den omsättning som forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring idag har m.a.o. 

ca 6 Mkr/år; och  

 

– att en mer rimlig långsiktig nivå bör ligga på åtminstone det dubbla, m.a.o. 10-15 Mkr/år, 

med tanke på att det idag också pågår friluftsforskning även utanför Friluftsliv i förändring 

och att programmet i och med den då aktuella utlysningen och forskningsprogrammets 

initierande roll bara något lite berör flera helt centrala fält som t.ex. folkhälsa, pedagogik och 

historia,;  

 

– att en basfinansierad nationell mångvetenskaplig forskarskola inrättas 
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– att inrättandet av professurer i friluftsliv med kringresurser kan vara ett sätt att förstärka 

ämnesområdets finansiella stabilitet; 

 

– att organisationsformen "expertpanel" där forskare ingår tillsammans med t.ex. lokalt, 

regionalt och nationellt verksamma inom ett visst område kan vara en kompletterande 

dialogmodell för kommunikation mellan forskning och avnämare vid sidan av vad som nämns 

ovan om kommunikation (jfr den 2010 av Naturvårdsverket tillsatta expertpanelen för 

allemansrättsfrågor); 

 

– att den nordiska arenan kanske ofta kan vara en lämplig organisationsgrund för t.ex. 

konferenser, tidskrifter och forskningsprojekt; 

 

– att även i fortsättningen större mångvetenskapliga forskningsprogram som FiF kan vara ett 

bra sätt att förstärka forskningsfältet. Men där det nuvarande FiF som varande initierande och 

det första i sitt slag av nödvändighet utlystes brett så bör man nu reflektera över mer 

profilerade forskningsprogram (förutsatt att basen i friluftsforskningen garanteras genom vad 

som ovan kallats den nationella centrumnoden och de tematiska centra som knyts dit). 

Exempel på sådana mer profilerade områden – och som Friluftsliv i Förändring bara i 

begränsad utsträckning kunnat gå in på – är:  

(i) pedagogiseringen av naturmötet (av särskild relevans för skola, föreningsliv och 

miljöengagemang);  

(ii) friluftsliv och hälsa/livskvalitet (av särskild relevans för folkhälsa och äldre);  

(iii) friluftsliv och samhällsplanering (av särskild relevans för kommunal planering, 

strandskydd och allemansrätt);  

(iv) friluftsliv som näring (av särskild relevans för naturturism och glesbygd); och friluftsliv, 

naturvård och naturskydd (av särskild relevans för reservatsfrågor, biologisk mångfald 

och de nationella miljömålen). 

 

– att förutom bredare forskningsteman som i exemplen på profilerade områden ovan så kan 

som exempel på mer specifika forskningsbehov nämnas:12  

 rekreation som areellt markanvändningsintresse och areell näring; 

 friluftslivet som diskurs inklusive internationella jämförelser; 
 

12 Se även t.ex. Emmelin et al. (2005) och med särskild inriktning på naturbaserd turism Fredman & Tyrväinen 
(2010). 
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 rekreationsekologi i form av olika aktiviteters påverkan på olika biotoper; 

 allemansrätten som landskapsperspektiv, samhällsspegel och platsidentitet; 

 påverkansprocesser, lärande och socialisation relaterat till olika friluftspraktiker: 

 människors naturrelation och andra etiska och moraliska perspektiv på friluftsliv: 

 metodutveckling för insamling av statistik på nationell, regional och lokal nivå, inkl. 

metodutveckling av besökarstudier; 

 utövande, efterfrågan, motiv och hinder inom särskilda grupper (t.ex. unga, äldre, nya 

svenskar); 

 friluftslivets länk till mobilitet, entreprenörskap och arbetsmarknad (förutom relaterat till 

naturturism också som en fråga om tillgänglighet och åtkomst som resultat av förändrade 

rörelsemönster och som skäl till företagsamhet och arbetspendling); 

 trender i form av nya aktiviteter, nya motiv, nya grupper, nya platspreferenser; 

 friluftslivets finansiering, samhällets åtaganden och individens ansvar; 

 friluftslivets ekonomiska effekter på regional och lokal nivå, samt för enskilda aktiviteter; 

 naturens kommersialisering, tillrättaläggning och autenticitet; 

 hållbar turism i skyddad natur, inkl. privat och offentlig samverkan; 

 svensk natur som arena för internationella besökare, besöksmönster, motiv och effekter; 

 klimatförändringarnas effekter på friluftslivet och relation till miljöengagagemang och 

resemönster; 

 m.m. 

 

Den fortsatta processen 

Nästa steg i processen med att ta fram förslaget om strukturer för framtida friuftsforskning i 

Sverige blir en dialogprocess bl.a. utifrån föreliggande rapport. Dess syfte är att se om det går 

att vaska fram några huvudförslag fram till hösten 2012. Tanken är att vi successivt så att säga 

försöker "sätta ner foten" i de olika valen som förtecknades ovan. Man kan säga att vi 

försöker gå från diskussioner om att något bör göras till vad som bör göras. I första ledet, som 

vi nu lämnar, behövdes i huvudsak dialog med människor som har friluftsliv och friluftslivets 

forskningsbehov som ledstjärna. I andra ledet, som vi nu kommer in i, behövs också folk som 

vet hur man kan få till lösningar (kontakter, pengar, etableringsbeslut). Man kan eventuellt 

inrätta någon form av mer formaliserad arbetsgrupp med folk från vad som börjar växa fram 

som huvudsakliga intressenter, t.ex. tänkbara finansiärer och hemvister för viktiga delar av 

planerade strukturer. 
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En slutgiltig rapport kommer att lämnas i form av ett kapitel i programmets syntesbok med 

arbetsrubriken: "Hur kan och bör friluftsliv beforskas?" författat av: Peter Fredman, Klas 

Sandell och Marie Stenseke. Detta bokkapitel kommer eventuellt också att innehålla kortare 

inspel från projektledarna i programmet för att på så sätt teckna in aspekter som är särskilt 

viktiga för olika forskningsriktningar/discipliner. Förhoppningsvis kommer bokkapitlet också 

som sagt att innehålla mer utvecklade texter för de alternativ i de olika valen som vi slutligen 

föreslår. Men tills vidare är det förstås en öppen fråga hur mycket detta bara kommer att vara 

våra förslag och hur mycket det kommer att vara förslag vars förverkligande då redan är 

tydligt på gång.  
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Bilagor 

Bilaga: Basinformation om forskningsprogrammet Friluftsliv i Förändring  

Friluftsliv i förändring är ett sexårigt nationellt forskningsprogram som på ett tvär-

vetenskapligt sätt studerar friluftsliv och naturbaserad turism i Sverige. Programmet är ett 

nätverk av cirka 15 forskare från sju olika universitet och högskolor runt om i Sverige. Det är 

första gången Sverige har ett större samlat forskningsprogram inom dessa områden. Avsikten 

med programmet är att fånga friluftslivets bredd och dynamik i ett föränderligt samhälle och 

att lägga en bra grund för fortsatta studier. Programmet är därför uppbyggt kring en 

gemensam empirisk area samt fem tematiska delprojekt. Den empiriska arenan omfattar 

fallstudier av olika friluftslandskap samt en nationell postenkät (med regional fördjupning i 

tre regioner) som ger information om deltagande i friluftsaktiviteter, besöksmönster, hinder, 

ekonomiska och sociala faktorer etc. Den empiriska arenan utgör ett gemensamt underlag till 

programmets övriga fem delprojekt: 

 Friluftsmönster – Motiv, tillgänglighet, stad/landsbygd, kön, invandrare, ungdomar, ej 

friluftsaktiva, trender. 

 Tätortsnära friluftsliv – Friluftsmöjligheter, ekonomi, hälsa. 

 Friluftsliv i fysisk planering – Markanvändning, konflikthantering, lokal förvaltning. 

 Friluftsliv och naturvård – Landskapsförvaltning, miljöundervisning, naturvägledning. 

 Friluftsliv och naturbaserad turism – Regional utveckling, efterfrågan, utbud, skyddade 

områden. 

Friluftsliv i förändring är finansierat av Naturvårdsverket perioden 2006 – 2012 med 5,7 Mkr 

årligen. Ansvarig institution är turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet i 

Östersund. Förutom Mittuniversitetet ingår forskare från Karlstads-, Göteborgs-, Stockholms-, 

Umeå-, och Örebro universitet, Blekinge tekniska högskola samt Sveriges lantbruks-

universitet. Ungefär 10 procent av programmets budget används för utåtriktat arbete på tre 

nivåer – information, dialog och samverkan. Navet i detta är www.friluftsforskning.se där inte 

bara programmets egen forskning presenteras utan ambitionen är att även spegla ny kunskap 

om friluftsliv och naturbaserad turism som produceras på annat håll.  

 

Programmet har etablerat en årligt återkommande forskarkonferens som turnerat mellan olika 

lärosäten och attraherat mellan 120 – 140 deltagare (inkl. medverkan från våra nordiska 
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grannländer). I augusti 2012 arrangeras den internationella konferensen “Monitoring and 

Management of Visitors in Recreational and Protected Areas” (www.mmv2012.se) i 

Stockholm. Programmet har också inrättat en rapportserie samt ett nyhetsbrev som utkommer 

3-4 ggr per år. 
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Bilaga: Tuija Sievänen, Finland, vid workshop, 18/11 2010 

Memo från presentation av Tuija Sievänen, Skogsforskningsinstitutet Metla, Finland vid FiF 

–workshop i Göteborg, 18/11 2010 

 

Nature-based recreation and tourism research and education – institutional 

basis   
 

Definitions and Approaches 

Outdoor recreation –  physical activities outdoors included, competitive sport and  cultural 

activities excluded  

Nature/ Protected areas – Forest – Urban Forest– Built/Developed Urban Nature – Parks 

included,  built areas excluded, private gardens, back yards etc. excluded 

Nature Tourism -  Tourism – Rural Development , line defined by case 

 

Key research issues: 

 urban-rural land use –landscape - natural resources –recreation planning and management 

– integration with other land uses ; planning methods, tools for decision making 

 recreational behaviour; participation, motives, meanings, values  

 demand and supply, scenarios, trends,  prognosis 

 benefits, costs, new tools and instruments for markets of intangible values   

 impacts, conflicts, carrying capacity, satisfaction 

 

Historical background  in Finnish Forest Research Institute (FFRI) 

First assessment of research needs was done in  1977, followed by assessments in the  mid-

80’s and  -90’s .( Published in Heikinheimo ym. 1977. Folia For. 321. ; Ympäristöministeriö. 

Ympäristön- ja luonnonsuojeluosaston julkaisu C:12. 1985;, Driver, B.L. & Peterson, G.L. 

1992. Evaluation of the Multiple-use Research Program of the Finnish Forest Research 

Institute. MT 438., Sievänen, T. 1997. LVVI –study 1997-2000. MT 702.) 

 

 

 

 

 



 

36 

 

Research themes in the ’1970-2000’s  

 Recreational use of urban forests, management of urban forests, landscape preferences ; 

FFRI 1973- on-going..;  important outputs: handbooks for recreation planning and 

management:  

 Research on recreational use and visitor management;  FFRI  1992, on going …;  two 

handbooks: Visitor monitoring methods  Horne, P. et.al. Kävijälaskentaopas. 1997. [Visit 

counting] and Erkkonen,J. ja Sievänen, T. Kävijätutkimusopas. 2001.[Visitor survey], and 

the Nordic-Baltic handbook: Kajala et al.  (2007). Visitor monitoring in nature areas  – a 

manual for the Nordic and Baltic countries.  

 Recreation economics:  Recreation valuation studies : from 2001, on-going; Economic 

impact studies from  1998- on-going; Visitor data-based system for local economic impact 

assessment in Metsähallitus 2010 

 National Outdoor Recreation Demand Inventory (LVVI); Outdoor Recreation Statistics 

2001, 2009, next expected 2011; FFRI 1997-on-going 

 Recreation behavioral studies;  FFRI 1995- on-going   

 Urban forests, social values, participatory planning, urban planning; FFRI , University of 

Helsinki, Environment Institute from 2005-on-going; 

 Nature-Based Tourism Research, Nature and water based tourism studies,  Second home 

studies;  FFRI,   University  of Eastern Finland, Centre for Tourism Studies from 1998- 

on-going;  

 Entrepreneurship in nature tourism,  Hunting tourism, Non-Wood Nature Products ; 

University  of Helsinki, Ruralia institute; 2008-on going 

 Recreation Supply Database VIRGIS 2000; Environment Institute, University of 

Jyväskylä , 1997- on-going 

 

Recreation and tourism research program  ’Wellbeing of Forests’ 2008-2012  – on-going 

research focus in FFRI 

Research topics are rather broad focusing  on the societal importance of nature-based 

recreation and  tourism, opportunities for business and entrepreneurship in recreation and 

tourism, and methods and tools for recreation planning and management related to natural 

(forest) resources, rural development and urban planning. Projects concern the following 

topics: 

 Monitoring and assessment of outdoor recreation (LVVI 2) 

 Human health and nature; impact of green environment on human health and wellbeing 
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 Environmental changes (climate change and water quality) and recreation 

 Recreation in private forests, including the issue of everyman’s right  

 Tourism and recreation in rural development and landscape in Northern Finland 

 Economic impacts, valuation and business opportunities related to  environmental and 

recreation services 

 GIS and multi-objective decision support methods for integration of multiple use of forest 

resources 

 Integrating ecological and social information in urban planning 

 Impacts of forest management practices on landscape and recreational values 

 

Research resources available for the research program in 2010: 

 3 permanently, full time employed researchers, 17 part-time (1-6 months/year) researchers 

of permanent staff, 5 project-financed, temporary, full-time employed researchers 

 130 working months in 2009 (growing almost double in 2010) 

 40-60 % of finances from other sources than from the institute budget  annually 

 

Institutes and Research resources 

Recreation research is established on continuous basis in FFRI and Environment Institute. 

Research going on in universities is project-based with temporary financing. Thus the number 

of researchers and project vary a lot depending the success of funding. Recently, the 

ministries have reduced their research funding in general, and the research projects are now 

more unstable than before.  New possibilities may appear when there is a new consortium 

LYNET of six sector research institute of natural resources, which may provide new 

opportunities for cooperation and unifying resources.  In future, these sector research 

institutes research may have common projects, using common data and sharing data, and 

taking benefit of different types of expertise already existing in separate institutes.  

 

 

There are recreation and nature-based tourism research going on in following institutes 

and universities: 

 Finnish Forest Research Institute (LYNET) 

‐ Core of 3 permanently full-time employed researchers 

‐ Many part time/project-based  researchers  

‐ 50 % of work input by project-based researchers  
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‐ most projects are done with partners in universities and other research institutes, and 

in cooperation with management and planning agencies related to the state 

(Metsähallitus), municipalities or tourism industry.       

 Environment Institute (LYNET) 

‐ 1-3 part-time researchers working with 

 University of Helsinki  

‐ Ruralia Institute 

‐ Project-based; 2-3 researchers  

 University of Eastern Finland 

‐ Centre for Tourism Studies  

‐ Project-based; 7-8 researchers  

 University of Lapland  

‐ Theses studies 

 University of Oulu 

‐ Project-based research 

 

Education Resources 
University level education in recreation and nature tourism is very limited in Finland. The 

education is better organized in some colleges of natural resources (forestry) and in vocational 

education.  University of Lapland provides a degree in nature tourism studies.  

 

Nature tourism  

 University of Lapland  

‐ Education program to specialize (M.Sc and Ph.D degrees) 

‐ Part-time professor and part-time assisting teacher  

 Network University of Tourism  

‐ Courses in several universities  

‐ Cources given by part-time/ temporary teachers  

 

Outdoor Recreation  

 Cources as a part of forestry education in Uni’s of Helsinki  and Eastern Finland 
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Financing 
The major sources of finances for nature-based recreation and tourism research come from the 

government supported sector research institutes.  The universities get their finances from the 

Ministry of Education and Culture, but a lot of the research money is collected from the 

Academy of Finland, from different ministries’ research programmes, and from grants from 

private foundations and associations. Also the sector research institutes such as FFRI get part 

of their funding from the same sources.  An important role of financial support comes from 

partners such as Metsähallitus,   municipalities, and sometimes from tourism enterprises, 

which either provide money for research, but most often provide some work input to the 

projects in the data collection phase.  Some parts of the finances come from EU projects, 

either  EU- regional development (Interreg, LIFE, etc.) projects or 7th Framework Research 

Program.  
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Bilaga: Frank Söndergard Jensen, Danmark, vid workshop, 18/11 2010 

Memo från presentation av Frank Söndergard Jensen, Skov & Landskab, Københavns 

Universitet, Danmark, vid FiF –workshop i Göteborg, 18/11 2010 

 

Forskningsaktivitet i Danmark i relation til friluftsliv 

Starten 

 Egentligt fag- og forskningsfelt i Danmark siden ca. 1975 

 (Mindst) to spor med baggrund i: 

‐ Skovbrugsinstitutioner 

‐ Idrætsinstitutioner (inkl. læring, pædagogik) 
 

Tre hovedinstitutioner 

 Skov & Landskab, Det Biovidenskabelige fakultet (Life), Københavns Universitet 

(Kontakt: Frank S. Jensen, fsj@life.ku.dk) 

 

 Institut for Idræt, Det Naturvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet  

(Kontakt: Erik Mygind, myg@ifi.ku.dk) 

 

 Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet  

(Kontakt: Søren Andkjær, sandkjaer@health.sdu.dk) 

 

Skov & Landskab 

Sundhed og friluftsliv 

 ”På Skov & Landskab dokumenterer vi friluftslivets udvikling og undersøger hvordan 

mulighederne for forskellige aktiviteter og oplevelser i grønne områder bedst stilles til 

rådighed og forvaltes. Vi har også fokus på at skabe forskningsbaseret viden om 

hvordan – og hvorfor – aktiviteter og oplevelser i landskabet og byernes grønne 

områder sker og hvordan de bedst muligt kan bidrage til bl.a. folkesundhed, 

naturturisme og læring. Forskningen er både grundlæggende og praksisnær.” 

 Såvel kvantitativ som kvalitativ tilgang. 

 

 

mailto:fsj@life.ku.dk
mailto:myg@ifi.ku.dk
mailto:sandkjaer@health.sdu.dk
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Rammer:  

Arealforvaltning, -planlægning og policy 

Pædagogik 

Sundhed 

 

Blandt de centrale forskningstemaer er: 

 Friluftslivets omfang og karakter 

 Befolkningens natursyn og -værdier, samt skov- og landskabspræferencer 

 Forskellige befolkningsgruppers brug af og syn på naturen (f.eks. ældre og etniske 

minoriteter) 

 Konflikter i relation til forskellige friluftsaktiviteter (benyttelse/beskyttelse) 

 Adgangsforhold samt transport- og bevægelsesmønstre (GIS og agentbaseret 

modellering) 

 Kortlægning af oplevelsesmuligheder 

 Dyrelivets betydning for friluftsoplevelser samt etiske spørgsmål i relation til jagt- og 

vildtforvaltning 

 Natur og sundhed 

 Naturturisme 

 Udeskole 

 (Undervisning –specifikke kurser) 

 

Institut for Idræt, KU 

Undervisning: 

 Fag på idrætsuddannelsen 

 Nordisk Friluftsliv 

 

Forskning (udeskole): 

 Naturklasse (Rødkildeprojektet) 

 Fysisk aktivitet og læring 

http://www.ifi.ku.dk/ 

 

 

 

http://www.ifi.ku.dk/
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Institut for Idræt og Biomekanik, SDU 

Undervisning: 

 Fag på idræts- og sundhedsuddannelsen 

 Nordisk Friluftsliv 

Forskningsgruppen ”Kultur, Bevægelse og Sundhed”: 

 Samfunds- og kulturanalytisk og historisk forskning i friluftsliv som kulturelt 

fænomen 

Forskningsgruppen ”Rum, Fysisk Aktivitet og Sundhed”: 

 Betydning af friluftsliv, aktiviteter i natur og landskab set i relation til 

sundhedsfremme og folkesundhed 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Iob_Idraet_og_biomekanik 

 

Statens Institut for Folkesundhed, SDU 

TrygFondens Forebyggelsescenter: 

”Hvilke forebyggende og sundhedsfremmende indsatser virker reelt” 

- F.eks.:Betydning af fysiske omgivelser for fysisk aktivitet (børn og unge) 

KRAM-undersøgelser 

 http://www.si-folkesundhed.dk/ 

 

Turisme 

 På en række institutioner (business schools) 

 Ønsker/konflikter/tilpasning (v. Skov & Landskab)  

(Kontakt: Berit C. Kaae (bck@life.ku.dk) 

 

Undervisning 

Idræt/pædagogik/natur/friluftsvejledere 

 Institut for Idræt, Københavns Universitet 

 Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet 

 Skov & Landskab, Københavns Universitet 

 Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet 

 Seminarier (bl.a. N. Zahles Seminarium) 

 Idrætshøjskoler 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Iob_Idraet_og_biomekanik
http://www.si-folkesundhed.dk/
mailto:bck@life.ku.dk


 

43 

 

 

Trend 

Grønne områder/skoven 

Fra produktion, natur- og miljøbeskyttelse og ”rent” friluftsliv til at…. grønne 

områder/naturen OGSÅ ses som middel til at nå målene inden for de sundheds-, social-, 

kultur og fritids-, undervisnings/uddannelses-, integrations- osv. politiske områder 

=> Forskningsmæssig trend 

 

Opsamling 

 Interessen for friluftsliv er voksende (politisk, forvaltningsmæssigt mm.) 

 Kommunalreformen antages at medføre nye udfordringer videns-, forvaltnings- og 

planlægningsmæssigt 

 Forskningen er placeret på universiteter – og er relativt spredt 

 Uddannelsesmulighederne i Danmark er relativt beskedne og spredte (praksis-delen i 

udvikling) 

 Klar tendens til øget samarbejde mellem institutioner og øget fokus på ”fra forskning 

til praksis” 
 

Problemer/Udfordringer 

 Komplekst fænomen – ”Hvor hører det hjemme?” 

 Finansiering via programmidler – ”Her og nu indsats” (f.eks. landskabsforskning i DK 

10-15 år siden) 

 Knowledge transfer/forskerkarriere 

 Internationalt samarbejde? 
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Bilaga: Odd Inge Vistad, Norge vid workshop, 18/11 2010 

Bilaga: Memo från presentation av Odd Inge Vistad, (NINA) Norsk institutt for 

naturforvaltning, Lillehammer, Norge, vid FiF –workshop i Göteborg, 18/11 2010 

 

Vurdering frå og om Noreg, ved Odd Inge Vistad (dvs. sett frå ein NINA-forskar 

sin synsstad) 
 

Politisk – administrativ ”innplassering” 

Friluftsliv sorterar under MD (Miljøverndepartementet) og DN (Direktoratet for 

naturforvaltning).  

 

Som kunnskapsfelt og såkalla ”Resultatområde” (innafor MD’s ansvarsfelt) så er Friluftsliv i 

dag  kopla til Naturens Mangfald  som eit felles resultatområde (perioden 2010-2015). 

Tidlegare (perioden 2005-2009) var friluftsliv eit eige Resultatområde. Dette vert ikkje rekna 

som ei nedprioritering av friluftsliv (offisielt sett), men ei såkalla Strukturell endring.  

 

Tematiske avgrensingar 
Logisk å vurdere: Friluftsliv kunne godt ha vore under Kulturdepartementet (som idretten er), 

eller Helsedepartementet (førebyggande helsevern – fysisk aktivitet). Grensegangen mot 

Naturturisme gjev også ei tematisk kopling til Næringsdepartementet, men blant 

reiselivsaktørar blir det ofte sagt at Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet er 

viktigare departement for Naturbasert reiseliv enn Næringsdepartementet (underforstått: 

Næringsdepartementet har for lite fokus på reiseliv).  

 

Avgrensing mot turisme 

Naturturisme er eit like ”flytande samfunnsfenomen” som friluftsliv. Turisme sorterar under 

Næringsdepartementet og Innovasjon Norge, men der er fokus på Verdiskaping og 

Næringsutvikling. Men kven tar ansvaret for Turisten og for Turistproduktet (som aktivitets- 

og opplevingsprodukt)? Det er meir uklart, sjølv om naturen er rekna som Noregs viktigaste 

turistattraksjon.  

 

Her er det ei klar kopling til Friluftsliv, og det har DN innsett gjennom sitt  

Verdiskapingsprogram som er knytta til verneområde. Naturturisme i verneområde må i 
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prinsippet (sett i forhold til Naturmangfaldlova, som regulerer ferdsel i verneområde) vere 

forankra i aktivitetar som enten er tradisjonelle eller forankra i ein allemannsrett. Då er der 

straks ei sterk kopling til friluftsliv.  

 

Forskingsrådets program ”Natur og næring” er den mest aktuelle arena for å initiere 

forskingsprosjekt med relevans for både turisme og friluftsliv. Men her er friluftsliv (inkl. jakt 

og fiske) gjerne sett på som også ein barriere i forhold til å kommersialisere naturgodar som 

turistprodukt.  

 

Fleire av NINA sine ”friluftslivsprosjekt” ligg i dette grenselandet. 

 

Avgrensing mot idrett 

Det skal kome ei ny Stortingsmelding om idrett. Der skal friluftsliv, fysisk aktivitet og 

folkehelse vere eit tema. Blir veldig fort ein konkurransesituasjon mellom idrett og friluftsliv 

(når det gjeld offentleg finansiering og tildeling av spelemiddel (Norsk Tipping). Sjølv om 

friluftslivet i dag  får ”lommerusk” samanlikna med det som går til idretten.  

 

Dessutan: Vi har i større grad ein Sjukdomspolitikk enn ein Helsepolitikk. Difor er det veldig 

vanskeleg å få eit reelt og økonomisk forpliktande engasjement for førebyggande helsearbeid 

(i form av t.d. stimulering av friluftsliv og tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljø).  

Relativt få av NINA sine ”friluftslivsprosjekt” ligg i dette grensefeltet (men sannsynlegvis 

desto fleire ved t.d. Idrettshøgskolen og ved Høgskulen i Telemark?) 

 

Avgrensing mot naturvern 

Forvaltning av natur er langt på veg Forvaltning av menneske. Allemannsretten gjeld stort sett 

i verneområde, og friluftsliv er eitt av fleire verneformål for dei fleste norske nasjonalparkar. 

Den tradisjonelle inngangen når det gjeld menneske og verneområde er: Mennesket som 

potensielt problem i forhold til å ta vare på vernekvalitet (økosystem, flora, fauna, 

kulturminne). Å samle kunnskap om den faktiske menneskelege aktiviteten er å samle 

kunnskap om friluftsliv.  

 

Personleg håpar eg på eit utvida fokus: Forvaltninga må ta større ansvar også for den 

menneskelege aktiviteten (friluftsliv) i verneområde som faktisk er lovleg og sett på som 



 

46 

 

positiv; ikkje berre vise interesse i forhold til ferdsel og bruk som eit aktuelt/potensielt 

problem.  

 

Svært mange av NINA sine ”friluftslivsprosjekt” ligg i dette grensefeltet.  

 

Finansiering 
Middel til friluftslivsforsking frå ulike departement (primært MD) – i prinsippet kanalisert 

gjennom NFR (Norges Forskingsråd). Kor store beløp? Tidlegare vart det uttalt frå MD at ca 

1 million kroner pr år skulle gå til friluftslivsprosjekt. I dag går det reelt sett 3-3,5 mill pr år til 

friluftslivsprosjekt, gjennom programmet MILJØ2015 (som no er det viktigast 

forskingsprogrammet for friluftsliv).  

 

I forhold til visse forvaltningsoppgåver så finst det av og til pengar til å styrke 

kunnskapsgrunnlag osv (utan å gå om NFR). Då gjeld det formelle krav og reglar for 

”offentlige anskaffelser” – dvs. den aktuelle offentlege etat lyser ut / averterer prosjekt. Dvs. 

av forskarar/konsulentfirma (og liknande) må konkurrerer om prosjekt ved søke.  

 

Friluftslivets problem 
Ingen er i mot friluftsliv. Men: Ingen i politisk maktposisjon er så sterkt FOR friluftsliv at 

finansiering til friluftsliv vil gå på kostnad av det som opplagt blir prioritert, nemleg 

satsingsområde som: Biomangfald, klimaprosjekt, idrett, sjukdomsbehandling…  

Vi har jo allemannsretten, det finst mykje natur, og det bur lite folk i landet  – dessverre! 

Friluftslivet lever særleg pga. sin tradisjon og ulike organisasjonars innsats, ikkje pga. at 

offentleg prioritering. Friluftslivet er for sjølvsagt! 

 

Institusjonell innplassering – utdanning, forsking, forskarutdanning 
Vi har ein fragmentert, eller rettare sagt: ein kompleks situasjon, særleg når det gjeld 

utdanningsinstitusjonar og forskingsmiljø. Svært mange høgskular til byr friluftslivsstudium, 

med ulik profil.  

 

Korleis skal ein forstå ”friluftsforskarutdanning” ?  Eg tolkar det som doktorgradsprogram 

eller doktorgradsprosjekt. Eg forstår Friluftsliv meir som eit aktuelt tema eller ein arena for 

forsking, og ikkje som eit eige fagfelt.  
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Mitt poeng er at det bruk for kompetanse innan geografi, sosiologi, juss, etnologi, antropologi, 

statsvitskap, psykologi, historie, planlegging, økologi, økonomi, fysiologi,  m.m. for å dekke 

spekteret som trengs innan friluftslivsforsking.  

 

Endringar over tid, sannsynlege endringar i framtid? 
Årsskiftet 2009/2010: På regionalt nivå har Fylkeskommunen fått forvaltningsansvar for t.d. 

fordeling friluftslivsmiddel til kommunar/organisasjonar, og slik sett for faglege prioriteringar 

innan friluftslivsfeltet. Tidlegare var det Fylkesmannen (FM). Dvs. at det no er politisk 

styring på det regionale friluftslivsarbeidet. Under FM var det i prinsippet ei fagleg-

administrativ styring. Lite sannsynleg/ukjent om ev. framtidige endringar.  
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Bilaga: Workshop vid ISSRM konferens 2009 

 

Noteringar från diskussionen vid ISSRM juni 2009 och FiFs workshop med fokus på vad som 

kan vara direkt användbart i det fortsatta arbetet med eFiF. 

 

Klas Sandell 09-07-08 inkl mindre kompletteringar från Peter Fredman och Marie Stenseke 

OR=Outdoor Recreation, here generally incl nature based tourism;  

SEPA=NV;  

ORC=FiF  

[Klas own comments] 

 

Många: impressive, "remarkable", well structurized and organized, envious of the resources 

and time span we have, network structure seems very suitable, very good to present this to a 

broader audience like this.... 

 

Dan Williams, US Forest Service 

‐ could it be a tension between the well organized and the "serendipity" 

‐ the importance of the long time series which also points in the direction of a need for 

long term institutional structures 

‐ to "plan" seems to be very Scandinavian but not with regard to OR that in Scandinavia 

seems to be a public non-organized activity (right of public access etc) 

‐ what about SEPAs idea of OR, how much influenced by traditional 

biological/ecological "stable" thinking and what will happen when thinking more in 

modern "chaos" terms with regard to ecology? 

‐ what are drivers of different demands with regard to OR 

‐ you might miss some depth using the network structure 

‐ use national survey as argument for future research 

‐ a tension between rational participation (i.e. commercialization) and planning (non-

commercial) 

 

Tuija Sievänen, Finnish Research Institute 

‐ the importance of reaching "these who makes the reality" [managers, authorities, 

decision makers] with knowledge 
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‐ the importance of that someone can see the changes over time; which is an argument 

for the continous research and the need of continuation and long term capacity 

building 

‐ the importance of the planning perspective 

‐ to establish an institute is very difficult so the answer will be a network;  

‐ but a network with a permanent coordinator. 

‐ Sweden has not considered OR in public agencies so much. It is important you 

visualize your research. 

‐ for future research monitoring is important to track changes 

‐ there has been efforts with regard to OR research in Sweden before, there is a need to 

learn from history to get a better continuity. 

 

Norman McIntyre Lakehead University, Canada 

‐ the need of to, in a network structure, balancing the need of flexibility and the need of 

a critical mass of people and resources; 

‐ the importance of making the structure as flat as possible 

‐ the importance of to be careful and follow the role and position of the right of public 

access, believe there is a drift in Sweden towards the pattern in US or Australia with 

designated places likes reserves as the main alternative for OR in Sweden and he 

thinks that this should be avoided, incl a claim for strengthing these critical 

perspectives in the ORC [my "baby" as you know, eventhough not so much in ORC, 

perhaps should be given higher priority?] 

‐ the possibility/necessity of in the phase 2 of ORC beeing less "distant" and more 

"interactive" with communities, incl local communities, with regard to tourism 

[directet mainly to Linda; but cf my thoughts about FiF getting in a dialogue with the 

development of society]. 

‐ look at socio-demographics of participation in OR; 

‐ the importance of qualitative approaches; 

‐ the importance of physical planning in line with the OR Nordic traditions. 

 

Linda Kruger, US Forest Service 

‐ the importance of communicating with people already from the beginning of the 

program, linked to Norms comment [I think we could say that we do that with regard 

to the program in general] 
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‐ formalized networks is very good [strengthening the network approach I am already 

thinking of as a main alternative] 

‐ the need of having influential people who support 

‐ the challenge of getting the biology people to understand the social science 

perspectives, bring them in to see the social science views. 

 

Tom Heberlein, Univ of Wisconsin-Madison 

‐ concerns about a risk that the program is not focused enough but is supporting already 

ongoing projects [i e a misunderstanding I will argue] 

‐ the problem with the low response rate of 40% in the main survey 

‐ the possibility to use register data to a higher extent, like membership information in 

organizations  

‐ the possibitity to establish a national centre due to arguments about a problematic 

future with regard to a e g a dramatic decrease in the numbers of hunters or linkages to 

the climatic change [these were his examples; I added the example of the decreasing 

participation in OR among young people linked to arguments about the  importance of 

OR in childhood for future OR engagement that could be linked to OR as a tool for 

public health, environmental engagement etc]. 

‐ concern that money in FiF are too much spread out on too many projects resulting in 

lack of focus. 

‐ problematize and show changes as argument for future research, this is what the 

ORRRC (Outdoor Recreation Resources Review Commission) did successfully in the 

US in the 1970s; 

‐ institute the best future research structure [funding by tax!?…] 

 

Kreg Lindberg, Oregon State University 

‐ the importance of the right of public access but the researchers role are to clarify 

changes not to argue for or against, keep the researchers out of politics [directed to 

Norm I believe] 

‐ there are more room for "pure research". 

‐ more connections to high profile research organizations and low level local 

management 
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Jan Vidar Haukeland, University of Life Sciences, Norway 

‐ the future research situation so much dependent upon what will be the outcome of the 

programme; 

‐ the possibility of a strategy that seeks moral support from the tourist organizations that 

could be used as arguments for financial support from funding agencies; like: "it is 

necessary to get more information about nature experiences etc as this is a basis for a 

big deal of the tourist industry..."; 

‐ the importance of how SEPA defines OR, go right to them and investigate [this is to 

some extent what is involved in the discourse studies by Marie and me I think] incl 

what is the social interest they have in OR; 

‐ go to the controversial issues. 

‐ involve political scientists 

 

Sue Williams, Countryside Council for Wales 

‐ there is a parallell programme going on in the UK [she will send information about 

this]; 

‐ to deliver [deliverables] is the key. 

‐ critical to reach out with results 
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Bilaga: Workshop vid konferensen Folk och Natur 2010 

Minnesanteckningar från Folk och Natur, 11-12 februari 2010, Workshop nr 11 om "Hur ska 

framtidens forskning se ut?" 

 

Friluftsliv, naturturism, utomhuspedagogik och social naturvård är breda mångvetenskapliga 

och i stor utsträckning överlappande forskningsfält. Men samtidigt som upplevelse-

landskapens roll för folkhälsa, pedagogik, livskvalitet, miljöengagemang och regional 

utveckling pockar på allt större uppmärksamhet så har inte forskning och högre utbildning i 

friluftsliv (i vid bemärkelse) någon stark och självklar position i Sverige. Det gäller t ex 

forskarutbildning, finansiering, professorer, kontinuitet och institutionella hemvister. 

Friluftslivet i Sverige har i huvudsak haft en icke-akademisk utbildningsförankring och varit 

en praktisk kunskapstradition. Sessionens diskussion utmynnande i stor samstämmighet om 

behovet av att kraftigt lyfta fram mångvetenskaplig forskning om friluftsliv i termer av 

ansvar, finansiering, kunskapsvård, professorstjänster, nyrekrytering, praktiknära forskning 

m.m.  

 

Genomförande 

Moderator: Klas Sandell, forskningsprogrammet Friluftsliv i Förändring, Karlstads och 

Stockholms Universitet 

Sekreterare: Anders Mossing, forskningsprogrammet Friluftsliv i Förändring, 

Mittuniversitetet 

Ca 25 personer deltog i workshopen som inleddes av Klas Sandell med ett kort anförande (se 

nedan). Därefter hölls en inspirationsföreläsning av Per Nilsson från Ungdomsstyrelsen (se 

nedan) som inledning till gruppdiskussioner. Urban Emanuelsson, Centrum för biologisk 

mångfald, var också inbjuden att hålla en inspirationsföreläsning blev tvungen att tacka nej 

p.g.a. sjukdom.  

 

Frågeställningar 

 Hur ska vi rekrytera och utbilda framtidens forskare inom friluftsliv och naturturism? 

 Hur säkerställer vi – institutionellt och finansiellt – forskning kring friluftsliv och 

naturturism i framtiden? 

 Vilken forskning bör prioriteras och hur garanteras kvalitet och integritet? 

Hur bör kopplingen till högre utbildning se ut? 
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 Vad är lämpliga avgränsningar, respektive kärnområden? 

 

Klas Sandell, forskningsprogrammet Friluftsliv i Förändring, Karlstads och Stockholms 

Universitet 

Presenterar ämnet för dagen och väcker deltagarnas uppmärksamhet på ett antal viktiga val 

man tvingas ta ställning till i diskussioner kring denna fråga.  Alla valmöjligheter 

representerar fördelar och nackdelar som inte alltid är så uppenbara, varför diskussion om 

dessa är mycket viktiga för att nå bästa tänkbara organisation kring den framtida forskningen. 

Följande exempel lyftes fram när det gäller strategiska val för framtida forskning om 

friluftsliv och naturbaserad turism: 

 Friluftslivets fulla bredd -/- avgränsningar mot t.ex.: turism, naturvård, miljö, 

pedagogik, samhällsplanering...? 

 Centrum -/- Nätverk -/- Centrumnod plus flera profilerade nätverk? 

 Kontinuitet och kompetensvård t.ex. statistikinsamling, informationssökning och 

kontextualisering? 

 Disciplinär forskning -/- mång-tvärvetenskaplig forskning? 

 Egna/riktade forskningsmedel -/- "öppna" finansierings-marknaden? 

 Stark -/- svag koppling forskning -/- undervisning? 

 Akademisk friluftsundervisning som eget ämne -/- som inslag i olika ämnen? 

 Stark -/- svag koppling till praktiker t.ex. friluftspedagogik och landskapsförvaltning? 

 Styrning -/- frihet i förhållande till t.ex.: forskare, myndigheter, organisationer, 

naturvård, fritid, upplevelseindustri...? 

 

Per Nilsson, Ungdomsstyrelsen och Centrum för Idrottsforskning 

Gav en översiktbild av nuläget och konstaterar att det nu finns förutsättningar för att skapa en 

livskraftig och uthållig forskning kring friluftslivet. Utmaningarna vi står inför, menar Per 

Nilsson är bland annat ett för starkt personberoende, spretig akademisk förankring vad gäller 

terminologi, avgränsningar och kopplingar mot andra akademier. Per Nilsson efterlyser bl.a.: 

 Forskning som tar utgångspunkt i samhällets behov 

 Forskning som tar utgångspunkt i friluftslivets behov 

 En distinktion mellan friluftslivets behov och friluftsorganisationernas behov av 

forskning 
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Diskussion 

Diskussionen företogs inledningsvis i små grupper följt av gemensam uppföljning. 

Sammanställningen nedan är resultatet av denna uppföljning och kan ses som ett referat av 

diskussionen men också gruppens samlade förslag till åtgärder.  

 En forskarskola bör etableras och finansieras långsiktigt.  

 Skapa möjlighet till karriärvägar i detta ämnesområde, inrätta profilerade tjänster t.ex. 

professurer, doktorandtjänster (bl.a. genom forskarskolan) och post-doc tjänster. Bland 

annat för att öka status på ämnesfältet, för att bibehålla engagemanget, samt för att 

säkerställa nyrekrytering och därigenom minska problemet med för starkt 

personberoendet. 

 Det finns ett stort behov av kontinuitet och tydlig ansvarsfördelning när det gäller 

bevarande, insamlande samordning av kunskap. Hittills har mycket kunskap och 

kompetens gått förlorad, eller åtminstone blivit svår att finna, när forskningen 

bedrivits i projekt eller utan samordning. Det skapas också mycket kunskap inom 

myndighetssfären och de ideella organisationerna. Det behövs någon med ansvar och 

medel för att samla och tillgängligöra denna kunskap. 

 Överväga möjligheterna av att utöver en grundläggande nivå av kunskapsvård och 

nyrekrytering stödja ett större basfinansierat nätverk med ett antal professurer 

fokuserade på friluftsforskning knutet till olika kompetensmiljöer med inriktning mot 

t.ex. friluftspedagogik, friluftsplanering, naturturism och folkhälsa. 

 Uthållighet är helt centralt och något som kan stärkas genom t.ex. att skapa någon 

centrumnod som har ansvar för årliga konferenser, databaser, statistikinsamling och 

kontextualisering av statistik (sätta in det i historiska, samhälleliga och internationella 

sammanhang), tjänster med denna profil m.m. Statistikansvaret måste förtydligas. 

 Betydelsen av kontinuitet genom t.ex.: årliga konferenser, aktiv internetportal, 

forskarskola, sökbara referensmaterial samt insamling och kontextualisering av 

statistik. Tydliggör ansvaret för att tillgängliggöra forskningen. 

 Satsa tills vidare på multidisciplinär forskning framför friluftsliv som eget 

forskningsämne. (På denna punkt hölls en omröstning bland deltagarna i workshopen 

som tydligt gav stöd för multidisciplinär forskning; sypunkter fanns dock på att ett 

starkt avgränsat ämnesområde kan ge mer status i längden.) 

 Möjlighet till praktiknära forskning som en möjlighet till ökad samhällsrelevans men 

också till spännande forskning, kan inspireras bl.a. av erfarenheter från 

idrottsforskningen 
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 Viktigt att se friluftsforskningens bredd, från fysiologi och epidemiologi, via 

samhällsplanering och pedagogik, till kulturhistoria och filosofi... 

 Begreppet Friluftsliv kan vara problematiskt och ibland negativt laddat (framförallt 

hos yngre), och kan vara exkluderande. Det kan diskuteras om man bör vidga/byta 

begreppet. I vilket fall viktigt att hålla en diskussion levande om områdets centrala 

innehåll i linje med den officiella definitionen om vistelse utomhus i natur- eller 

kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling 

 Friluftsliv bör finnas som ämne i alla skolväsendets nivåer från förskola till 

universitet; det är viktigt med baskunskaper och så successiv fördjupning i princip 

fram mot forskarstudier i ämnesområdet. 

 Utveckla hållbar tjänstenäring med denna inriktning i form av naturturism, vägledning 

m.m. vilket kräver forskningsstöd både för utbildningskvalitet och utveckling av 

näringen.  

 Beforska friluftslivets roll (i bred bemärkelse) i relation till t.ex. samhällsplanering, 

folkhälsa, pedagogik, turism och miljöengagemang. 

 De nordiska karaktärsdragen (t.ex. allemansrättens landskaps- och 

planeringsperspektiv) leder i sig till viktiga forskningsbehov. 

 

Förslag till åtgärder 

Som framgår av diskussionen ovan har gruppen enats om många viktiga åtgärder som alla 

främjar forskningens förutsättningar inför framtiden. Dessa är de tre högst prioriterade:  

 Att etablera och långsiktigt finansiera en mångvetenskaplig forskarskola i friluftsliv.  

 Att etablera strukturer, finansiering och ansvar för långsiktig kunskapsvård inklusive 

statistik, konferenser, hemsida, forskningsdatabas mm. 

 Gynna förutsättningar för praktiknära friluftsforskning. 
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Bilaga: Högre seminarium om friluftspedagogisk forskning 2010 

Minnesanteckningar från högre seminarium om friluftspedagogisk forskning, Stockholms 

universitet, Konradsberg, 2010-02-15 

 

Vid pennan: Erik Backman  

Närvarande: Johan Öhman (Örebro Universitet), Tom Beery (Göteborgs 

universitet/University of Minnesota), Gabriel Bladh (Karlstads universitet),  Erik Backman 

(Stockholms universitet), Johan Arnegård (Stockholms universitet), Suzanne Lundvall 

(Gymnastik- och Idrottshögskolan), Kirsti Gurholt (Norges Idrottshögskola), Annika Semb-

Granhed (Stockholms universitet), Harriet Guter (Friluftsfrämjandet), Eva Kätting 

(Linköpings universitet), Stephan Svenning (Örebro universitet). 

 

Seminariet har sin utgångspunkt i ett initiativ från Johan Öhman och grundar sig på 

observationen av en brist på friluftspedagogisk forskning samt utvecklade nätverk som kan 

främja sådan forskning. Mot den bakgrunden fick seminariedeltagarna ta del av ett utkast till 

forskningsöversikt rörande det friluftspedagogiska forskningsfältet som kommer att 

publiceras en kommande antologi om barns utevistelse och naturkontakt. Efter en inledande 

förläsning av Johan Öhman om friluftspedagogik som forskningfält, belyst ur internationella 

och nationella perspektiv, samt ett exempel på hur utbildning för hållbar utveckling som 

nationellt forskningsfält har utvecklats, vidtog diskussion kring nedanstående frågor.  

 

Vilken typ av friluftspedagogisk forskning behövs i framtiden?  (såväl till innehåll som 

metod) 

Diskussionen tog sin utgångspunkt i att värden förknippade med friluftspedagogik, samt 

framhållna effekter av denna undervisning, ofta är förgivettagna och i låg grad emanerar ur 

empirisk forsning. Framförallt framhålls detta gälla frågor som rör: a) vilket lärande som sker 

inom friluftslivet; b) friluftspedagogikens eventuella samband med miljömedvetande samt c) 

exkludering och inkludering inom friluftspedagogik.  

a) Frågor som väcktes: Hur bedriver man studier i lärande i friluftsliv? Vad är det 

man lär sig? Kan man se om och när barn och ungdomar lär sig något? Vad ska 

man titta på/fråga om? Hur kan denna typ av studier appliceras på friluftsliv?  
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b) Frågor som väcktes: Vad finns det för forskningsrön kring friluftslivets och 

utevistelsens relation till miljömedvetande? Hur kan man bedriva denna typ av 

studier? Kan man tala om effekter och konsekvenser av naturvistelser och 

friluftsliv? I vilken utsträckning beror miljömedvetandet på vilken typ av 

friluftsstil/friluftspedagogik som bedrivs? 

 

c) Frågor som väcktes: Kräver variationen i barns och ungdomars erfarenheter av 

friluftsliv olika typer av friluftspedagogik? Vad vet vi om friluftspedagogik och 

friluftstraditioner i andra länder? Har friluftspedagogiken i Sverige någon speciell 

karaktär? Ska den ha det? Hur möter friluftspedagogiken en alltmer differentierad 

fritidsarena?  

 

Vilka förutsättningar behövs för att genomföra sådan forskning?  (finansiering, 

samverkan, publicering etc) 

Av Johan Öhmans genomgång och exempel från forskningsfältet för utbildning inom hållbar 

utveckling så framgick tydligt att det som behövs för att utveckla det friluftspedagogiska 

fältet är ökad samverkan snarare än att forskare arbetar på egen hand. Framförallt om 

ambitionen är att nå ut till en internationell publik. De erfarenheter som finns i Sverige 

rörande internationell publicering, potentiella tidsskrifters inriktning, krav för publicering etc. 

måste spridas till intresserade parter. Internationella tidsskrifter med beröring till 

friluftspedagogik som diskuterades var bla Journal of Adventure Education and Outdoor 

Learning, Journal of Experiential Education och Journal of Environmental Studies. Utöver 

finansiering för doktorander som forskar i ämnet kräver denna typ av forskningssamverkan 

också finansiering för administration. Det konstaterades att det finns för lite erfarenheter av 

ansökningar för forskningsplanering och att dessa måste spridas. Det noterades även att denna 

typ av ansökningar kan göras hos VR i april varje år.   

 

Finns behov av mer formaliserade nätverk? (inriktning, ansvarsfrågan, 

ansökningsskrivande) 

Om ambitionen är att utveckla friluftspedagogik till ett nationellt forskningsfält så är det enkla 

svaret på ovanstående fråga ja. Ett försök till formaliserat nätverk finns redan i form av den 

sammanslutning av högskolor/universitet som ansökt om en forskarskola i friluftsliv. Denna 

grupp representerades av Johan Arnegård och Gabriel Bladh. Gruppen har tidigare ansökt om 
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forskningsmedel men fått avslag, dock med goda vitsord. Diskussioner föreligger om ny 

ansökan.  

 

Inledningsvis noterades också att IRESD (The Institute for Research in Education and 

Sustainable Development), forskarskolan GRESD (Graduate school in Education and 

Sustainable Development ) och NCU (Nationellt centrum för utomhuspedagogik) är 

forskarmiljöer där det bedrivs friluftspedagogisk forskning och att det på NCU sedan många 

år finns forskarutbildningskurser i utomhuspedagogik. 

 

Ett annat nätverk som diskuterades var det europeiskt baserade EOE (European Institute for 

Outdoor Adventure Education and Experiential Learning) vilket representerades av Kirsti 

Gurholt som ordförande. Nätverket har en årlig konferens som brukar hålls i september varje 

år, hösten 2010 i Slovenien och 2012 preliminärt planerat till Stockholm. Nätverket är både 

inriktat mot pratikerbaserade projekt och teoretiskt inriktad forskning. Vidare nämndes 

IOERC (International Outdoor Education Research Conference 

http://www.sdu.dk/IOERC2011) som i juli 2011 hålls i Danmark. Utöver Europa inkluderar 

detta nätverk främst Australien och Nya Zealand.  

 

Vidare planeras en forskarkurs i friluftsliv som kommer att hållas hösten 2010 på Stockholms 

universitet. Kontaktpersoner för denna är Johan Arnegård och Lars-Magnus Engström. Mer 

information om kursen kommer inom kort.  

 

Den årliga konferens som går under namnet ”Friluftsforskning” och som hållits i regi av 

forskningsprogrammet ”Friluftsliv i förändring” (2008 i Karlstad, 2009 i Östersund, nov 2010 

i Göteborg) hade en friluftspedagogisk session vid den första konferensen i Karlstad, dock 

inte i Östersund. Forskare inom fältet bör verka för att en sådan session blir av vid 

konferensen i Göteborg.  

 

Den seminarieserie som Stockholms universitet administrerat under ca 2 år utgör också en 

plattform för friluftspedagogiska forskare. Vi konstaterade att seminarierna är uppskattade, 

har ett varierat innehåll och haft ca 10-15 deltagare per gång. Vidare konstaterades att av 

seminariedeltagarna brukar ca hälften vara aktiva forskare och hälften lärare eller ledare i 

olika sammanhang.  

 

http://www.sdu.dk/IOERC2011
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De nämnda internationella och nationella konferenserna, grupperna och kurserna utgör i 

dagsläget plattformar för friluftspedagogiska forskare inom landet att söka kontakt med 

varandra och diskutera möjligheterna för att utveckla mer formaliserade nätverk och 

samarbetsformer. Ansvaret ligger på de forskare som är intresserade att ta kontakt med 

varandra och ev. ansökningsskrivande bör ske i nära kontakt med ”forskarskolegruppen”.   

 

Hur kan det som diskussionen utmynnar i realiseras? 

Det konstaterades att utvecklandet av ett nationellt forskningsfält för friluftspedagogik är en 

process som kräver tid, pengar och engagemang. En viktig del är att en ansökan, antingen av 

forskarskolegruppen eller på initiativ friluftspedagogiska forskare i landet, blir beviljad så att 

resurser kan frigöras.  

 

Ytterligare en viktig punkt att ta ställning till i processen att utforma ett friluftspedagogiskt 

nätverk är vilken avgränsning som ska göras, såväl akademiskt som innehållsmässigt. Att 

skapa ett forum för ett inomvetenskapligt samtal och samtidigt höja forskningsfältets kvalitet 

kräver en tillräckligt stor kritisk massa. I detta sammanhang blir frågor om avgränsning 

viktiga.  

 

Som ett konkret första initiativ åtog sig arrangörsgruppen från Stockholms universitet 

uppdraget att göra en nationell översyn av vilka forskare som är verksamma inom det 

friluftspedagogiska fältet idag och inom vilken inriktning de verkar. Resultatet av detta 

redovisas senare under våren.  
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Bilaga: Workshop vid Tankesmedjan om friluftsliv 2011 

Minnesanteckningar från Workshop D: "Forskning och statistik" vid Tankesmedjan om 

friluftsliv i Sånga Säby 23-24 mars 2011. 

Peter Fredman, Mittuniversitetet/Etour/Friluftsliv i förändring 

Klas Sandell, Karlstads universitet/friluftsliv i förändring, 

Anders Lindhagen, Sveriges lantbruksuniversitet, och Berit Svanqvist, Skogsstyrelsen 

 

Frågeställningar 

1. Vilket beslutsunderlag saknas idag kring friluftsliv som statistik eller forskning kan 

svara på? I vilka mått saknas kunskap – kvantitativa, kvalitativa, hela befolkningen 

eller vissa grupper? 

2. Vad önskar vi oss (på lång sikt, ca 10 år): forskning om friluftsliv, statistik om 

friluftsliv (inriktning, utformning, omfattning) 

3. Ansvar: Vilken eller vilka myndigheter ska ta ansvar för att vi ska nå dit vi önskar? 

 

Saker som togs upp/åsikter som uttrycktes under efterföljande diskussion  

(De ursprungliga frågorna gav upphov till många nya frågeställningar!)  

 Hur responderar stressade personer på utomhusvistelser av olika slag? 

 Hela befolkningen: Vad är vårt rymlighetsmått som biologiska varelser? Hur ser en 

god samhällsbyggnad ut, i relation till ovanstående frågeställning? 

 Det saknas kopplingar mellan friluftsliv och folkhälsa, tex för att kunna söka pengar. 

 Vilka olika typer av friluftsliv är viktiga för olika grupper? 

 Det är viktigt att forska kring de ”mjuka” värden som friluftsliv ger människor 

(identitet, tex) 

 Det behövs kontinuerlig, årsvis, långsiktig statistik. 

 Ungdomsperspektivet saknas 

 Man borde satsa pengar på att sprida kunskap från forskningen på ett 

populärvetenskapligt sätt (till allmänheten) 

 Statistik är viktigt, men det gäller även kvalitativ forskning. 

 På lång sikt behövs forskning om trender och inriktningar inom friluftslivet, statistik 

över hur demografin utvecklas och förändrar friluftslivet. Även förklarande 

grundforskning. Hur påverkar de kommersiella krafterna friluftslivet – 

kommersialisering av allemansrätten etc. 
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 Universitet och högskolor har en viktig roll och bör ha ansvar för att ta fram den 

forskning och statistik som efterfrågas. 

 Identifiering av hinder för friluftsliv är viktigt för att kunna sätta in åtgärder som 

skulle få fler människor att delta. 

 Kvantitativa studier/statistik viktigt som komplement till kvalitativa kunskaper. 

 Forskning om friluftslivets eventuella negativa konsekvenser för tex markägare 

viktigt, för att kunna utforma ”det allmänna friluftslivet” så att konflikter undviks. 

 Vad vet vi om effekterna av naturupplevelsen? (till skillnad från effekterna av den rent 

fysiska ansträngningen) 

 Forskning som kan användas för att prognostisera framtiden behövs. T.ex: vad 

kommer dagens unga att vilja göra imorgon? 

 ”Ekonomiska studier” viktiga för underlag för politiska beslut. 

 En organisation liknande dagens forskningsprogram friluftsliv i förändring behövs 

även efter 2012 – något slags nätverk. 

 Det behövs en väl genomarbetad strategi för att föra ut den kunskap som samlas in 

genom forskning. 

 Vad får människor att välja friluftsliv? 

 Viktigt: vad ska vi ha statistiken till (syfte), och vilka ska använda den (målgrupp)? 

 



Friluftsliv i förändring är ett forskningsprogram med uppgift att skapa och kommunicera forskningsbaserad kunskap om friluftsliv och naturturism i Sverige. 
Programmet finansieras av Naturvårdsverket, som har gett turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet uppdraget att leda verksamheten, där även Karl-
stads-, Göteborgs-, Örebro- och Umeå universitet, Blekinge Tekniska Högskola samt Sveriges lantbruksuniversitet ingår. I rapportserien från Friluftsliv i förändring 
presenterar vi resultat från forskningen. Samtliga rapporter finns nedladdningsbara på:  www.friluftsforskning.se 

Friluftsliv i förändring • SE- 831 25 Östersund • Tel: 063 - 19 58 08 • Fax: 063 - 19 58 10 • info@friluftsforskning.se
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