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Om natur, rekreation och landskap
I en djupare mening är förstås naturen alltid när-
varande i vår vardag (tyngdlagen, förkylningsvirus, 
parkträdens gula löv och regnets strilande mot 
fönstret) − ändock har det aktiva sökandet efter 
”naturen” på fritiden vuxit fram som ett helt cen-
tralt tema i industrisamhällets landskapsrelation. 
Friluftsaktiviteter och naturbaserad turism är sedan 
länge självklara landskapsperspektiv och landskaps-
omvandlare i länder som Sverige. Kombinationen 
naturlängtan och rekreation är en viktig konkret 
landskapomvandlare i det framväxande industri-
samhället − fritidshusområden, slalombackar, mari-
nor, kolonilotter, vandringsleder, naturreservat − 
förutom i form av mer urbant relaterade fenomen 
som parker och trädgårdar. Intresset för naturnär-
het, naturbaserad turism och friluftsaktiviteter är 
helt enkelt en viktig parallell underström i det urba-
na industrisamhällets humanekologi med dess för 
övrigt successiva fjärmande från konkreta upple-
velser av det naturpräglade landskapet.1 På mot-
svarande sätt som andra verksamheter blev också 
naturrekreationen snabbt i stor utsträckning präg-
lad av industrisamhällets generella uppdelning av 
tid och rum i allt mer ”effektiva” enheter. − En 
”industriell” produktion av allt från vete och bilar 
till utbildning och barnomsorg − men också natur-
kontakt − på särskilt specialiserade platser och 
tider.

Den här artikeln tar sin utgångspunkt i hur 
intresset för naturupplevelser på fritiden växt fram 
under de senaste 100−150 åren. Det görs först 
genom att teckna några karaktärsdrag från olika 
tidsperioder och därefter fokuseras några bredare 

och några lite mer speciella noteringar kring dessa 
samhällsfenomens ställning och landskapsrelation 
idag och inför framtiden. Avslutningsvis presente-
ras ett förslag på begreppsram för principer och för-
hållningssätt som vi kan urskilja när det gäller natur-
längtan, rekreation och landskap. Utgångspunkter 
för detta intresse för de perspektiv som armerar 
naturlängtans landskapsrelation är dels deras bety-
delse för konkret fysisk landskapsomvandling vid 
sidan av mer traditionella kulturavtryck i landska-
pet som hus och vägar, dels dess sannolikt mycket 
viktiga roll för landskapspolitikens förutsättningar 
genom att påverka allmänhetens landskapsidenti-
tet och vad man uppfattar som skyddsvärt, natur-
ligt, vackert, miljömotiverat etc.2

Naturrekreationens framväxt

Friluftslandskapets upptäckt
Friluftslivets historia i Sverige är i huvudsak 100−150 
år; även om − som alltid − olika viktiga inspirations-
källor och föregångare (både i termer av perspektiv 
och beteenden) kan spåras till långt dessförinnan. 
År 1885 etablerades t.ex. Svenska Turistföreningen 
(stf) med övergripande syfte att genom praktiska 
arrangemang och information göra det svenska 
frilufts- och fritidslandskapet uppskattat och till-
gängligt för allmänheten. Det som idag heter Fri-
luftsfrämjandet startade 1892 under namnet ”Före-
ningen för skidlöpningens främjande i Sverige” och 
i början av 1900-talet startade scoutrörelsen (t.ex. 
Sveriges Scoutförbund 1912). Dessa rörelser hade 
tydliga internationella inspirationskällor och även 
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om det finns anledning att tala om en nordisk 
friluftstradition med egna karaktärsdrag, t.ex. en 
omfattande allemansrätt, så var friluftslivets etable-
ring i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 
något som återfanns inte bara i Norden utan också 
i t.ex. England och Nordamerika. Ett viktigt drag 
både i Sverige och internationellt var kopplingen 
mellan friluftsliv, naturbaserad turism och natio-
nell identitet. Friluftsliv blev inte minst ett mobili-
seringsprojekt för att etablera nationell enhet och 
en gemensam självbild. Så här skrev t.ex. en av stf:s 
grundare, Svenonius, (1886; emfas i original): ”om 
ej fosterlandskärlekens heliga eld vaknar hos den, 
som är i tillfälle att med egna ögon se sig omkring 
i vårt härliga fädernesland, då kan intet väcka den 
till lifs, då är den mannen eller kvinnan ej värd att 
kallas svensk.”3 

Folkhemmets behov av 
naturnära fritid

Under framför allt 1930-talet skedde en påtaglig 
demokratisering av friluftslivets karaktärsdrag till 
att i större utsträckning omfatta bredare befolk-
ningslager. Det tidiga friluftslivet runt sekelskiftet 
1900 och dess organisationer hade varit domine-
rade av överklass och särskilt av män. När Sverige 
demokratiserades i större utsträckning en bit in på 
1900-talet och med semesterlagstiftning i kombina-
tion med högre materiell välfärd blev det möjligt 
för större befolkningsgrupper att ägna sig åt natur-
kontakt på fritiden. Cykelsemester, vandrarhem 
och camping blev typiska inslag i denna friluftsli-
vets breddning. Hälso- och rekreationsperspekti-
ven var tydliga och kvinnorna liksom närmiljön 
blev synligare jämfört med tidigare. Myndigheter-
na blev mer engagerade och förutom skolans fri-
luftsverksamhet, som då varit viktig sedan länge, 
uppmärksammades också den breda allmänhetens 
fritid och friluftsliv. En fritidsutredning tillsattes 
också 1937 med uppdrag att lämna ”förslag rörande 
underlättande och tryggande av möjligheterna för 
den icke jordägande befolkningen att idka frilufts-
liv m.m.”4 Ett tidsvittne, Carl Fries, skriver 1935 om 
denna breddning av friluftslivet: 

För den som minns den idylliska förkrigstiden på landet 
stå sommargästerna fram som uppenbarelser från en annan 
värld. /.../ [De dök upp] mitt i den enkla lantligheten med 
stort bagage, märkvärdiga fasoner och nya fina kläder. De 
promenerade omkring i hagarna, badade i sjön, satte sig att 
meta i solgasset vid en strand, där det aldrig nappade. /.../ 

Nu är allt förändrat. Från alla städer och samhällen söka 
sig nu − lördag, söndag, vecka efter vecka, året igenom − 
hundranden och tusenden ut i markerna, till skogar, hagar 
och stränder.5

Välfärdssamhällets 
planerade rekreationslandskap

Parallellt med efterkrigstidens materiella välfärds-
samhälle blev också friluftslivet alltmer ”materia-
liserat” i form av fritidshus, husvagnar, fritidsbå-
tar och avancerad friluftsutrustning. Privatbilismen 
växte fram på allvar och är sedan dess ett helt cen-
tralt element i alllmänhetens naturlängtan. År 1961 
kunde man t.ex. läsa följande i en ledare i Frilufts-
främjandets tidskrift: 

Man kan tycka, att det är onödigt, att bilen skall kunna 
köras ända fram till knutarna [på raststugan i naturen]. Men 
så ser inte bilägarna på saken. /.../ Detta är ett faktum, 
som vi måste rätta oss efter, i varje fall vi, som vill verka för 
friluftsliv åt så många som möjligt. /.../ Vi har all anledning 
att se positivt på bilen.6

Statens intresse för att planera och styra friluftsli-
vet blev också mer påtagligt, bl.a. som ett led i 
den fysiska riksplaneringen som påbörjades 1967. 
Naturvårdsverket som inrättades samma år fick 
exempelvis friluftsfrågor som ett av sina viktigas-
te arbetsområden. Friluftsanläggningar, kanalise-
ring till vissa områden och att undanröja hinder i 
form av t.ex. brist på information, parkeringsplat-
ser, vandringsleder eller vindskydd, var inslag i 
den offentliga friluftspolitiken, som förverkliga-
des bl.a. genom olika regionala frilufts- och natur-
vårdsstiftelser. Det framväxande moderna miljöen-
gagemanget, framför allt från och med 1980-talet, 
riktade dock allmer myndigheternas intresse mot 
miljögifter, övergödning, sopberg, biologisk mång-
fald m.m. och inte minst som en del i en kärvare 
samhällsekonomi och ett ökat intresse för kommer-
siell turism tonade myndigheterna sedan successivt 
ner sitt engagemang för friluftslivet.7

Rörlighetssamhällets mediala, 
kommersiella och kulturella mångfald

Vad är då på motsvarande sätt som för de his-
toriska nedslagen ovan kännetecknande för vår 
tid, sekelskiftet 2000, när det gäller naturlängtan, 
rekreation och landskap? Alla landskap befinner 
sig som bekant i ett historiskt flöde av ständigt nya 
kulturavtryck (och olika naturgivna förändrings-
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processer) vilket förstås gör samtidens kulturrela-
terade förändringskrafter till ett centralt fält för 
samhällsvetenskaplig forskning om rekreation och 
landskap. Något som inte här kommer att utveck-
las men som naturligtvis har den största betydelse 
(precis som i de tidigare tidsperioderna ovan) är då 
generella övergripande samhällsförändringar och 
förskjutningar; nu t.ex. ökande världsbefolkning 
och ökad urbanisering, liksom växande turism och 
en åldrande befolkning i industriländerna.8 Rekrea-
tion är ett mycket dynamiskt fält och vi kan under 
sökordet Outdoor Recreation i Encyclopedia of 
Leisure and Outdoor Recreation bl.a. läsa följan-
de:

The ’leisure explosion’ in the developed world has been 
paralleled by a striking upsurge in all levels of recreation 
activity. Institutional, technological, and socioeconomic fac-
tors have been influential in this upsurge. A number of inter-
related events and social and political developments, arising 
from global, regional, and local forces, have led to growth 
and increased diversity in outdoor recreation participiation 
and tourist travel, and in the establishment of public, statu-
tory, and private (including voluntary) recreation organiza-
tions and programmes.9

Det är förstås inte lätt att veta vad som i framtiden 
visar sig vara av särskild betydelse när det gäller alla 
olika trender och förskjutningar i vår tid. Ändock 
har här nedan tre bredare och tre lite mer speciella 
förslag på sådana förändringskrafter valts ut och 
tanken är förstås att de tillsammans fångar några 
inför framtiden särskilt viktiga drag. Tanken bakom 
de tre mer speciella temana är att dessa kan vara 
aspekter som på ett dramatiskt sätt kan förändra 
förutsättningarna för de bredare temanas framtida 
roll. Men innan vi går in på dessa sex teman så är 
det lämpligt att avrunda ovanstående snabbexposé 
över friluftslivets framväxt med några reflektioner 
om kontinuitet och förändring.

Kontinuitet och förändring
I förordet till Boken om friluftslif från 1910 kan 
man bl.a. läsa:

I naturen finnes hvilan och lugnet, där är luften ren, där 
blåser det friska vindar, som har förmågan både att svalka 
en het panna och att jaga bort tröttande tankar. Mycket 
har gjorts för att särskilt ungdomen, på hvilken vårt lands 
framtid hänger, skall dragas ut till ett friskt och stärkande 
lif i Guds fria natur. /.../ Men det är ej blott ungdomen, 
som behöfver friluftslif. Ofta är det fullt ut lika nödvändigt 
för äldre. Trötta, utarbetade, nervösa skola de genom ett 
ordnadt friluftslif långt lättare återvinna hälsa och krafter än 
genom hundratals mediciner.10

Och trots att det gått snart ett sekel sedan dessa 
rader publicerades så känner vi här igen några av 
de vanligaste motiven också bakom dagens intres-
se för friluftsliv, vars legitimering − alltså varför 
man skall ”ut” − i huvudsak kan återföras till två 
motiv: 1) att det i friluftsliv och naturkontakt lig-
ger ett egenvärde, en livskvalitet, som inte går att 
finna i det brusande och kulturtyngda urbaniserade 
industrisamhället; respektive 2) att friluftslivet är 
en bra metod för olika syften som t.ex. kroppslig 
och själslig hälsa, gruppgemenskap och känsla för 
naturen. Varför vi har dessa motiv, alltså varför vi 
tror på friluftslivets egenvärde och/eller friluftslivet 
som en metod, kan i sin tur återkommande spå-
ras tillbaka till två typer av skäl, nämligen: 1) att 
friluftsliv är en kulturell konstruktion och knuten 
till de ideal och förebilder som är rådande i en viss 
kulturell situation; respektive 2) att då människans 
evolutionära utveckling sedan urminnes tider skett 
i naturpräglade landskap bör hon söka upp sådana 
för att utvecklas och må bra.11 Så trots viktiga för-
ändringar över tiden, vilka indikerades under rub-
rikerna ovan, är det också påtagligt att skärning-
en mellan naturlängtan, rekreation och landskap 
under industrisamhällets framväxt präglats av stor 
kontinuitet.

Några breda nutidsteman

Traditionens tyngd och bredd
Som första tema känns det rätt att lyfta fram själva 
tyngden och bredden i det nuvarande friluftslivet. 
Vi kan t.ex. i en färsk statistiksammanställning12 se 
att 79% av alla kvinnor och 77% av alla män mellan 
16 och 84 år, någon gång per år går ut i skogen för 
att plocka bär eller svamp eller för att bara njuta 
av naturen, samt att 14% av kvinnorna och 12% av 
männen är ute på sådant sätt mer än 60 gånger 
per år. Vi kan från samma källa hämta att det här 
är en typ av aktivitet som ökar med stigande ålder – 
vilket förstås bl.a. är viktigt utifrån noteringen ovan 
om en generellt åldrande befolkning i västvärlden. 
När det gäller förändringar över tiden så kan vi 
här också se detta åldersrelaterade mönster och 
konstatera att bland kvinnor 16−24 år har aktivite-
ten ”strövat i skog och mark” mer än 5 ggr det 
senaste året, minskat med 1,4% under perioden 
1976 till 1999 (motsvarande för män +0,9%) medan 
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det bland kvinnor 65−74 år har ökat med 24,9% 
(motsvarande för män +18,0%). Till den här typen 
av indikationer på den naturbaserade rekreatio-
nens betydelse för vardagliga livsmönster kan t.ex. 
läggas friluftslivets och utomhuspedagogikens vik-
tiga roll inom pedagogisk verksamhet, framför allt 
för yngre, samt friluftslivets organisationer som 
trots minskningar i linje med mycken annan tradi-
tionell organisationsverksamhet ändå är stora i det 
svenska samhället. Vi kan t.ex. notera att frisam 
(Friluftsorganisationer i Samverkan) har totalt 1,7 
miljoner medlemmar. Sammantaget vill detta tema 
lyfta fram betydelsen av ”vanans makt” − att se 
själva volymen och traditionen i det samhällsfeno-
men som går under beteckningar som friluftsliv, 
social naturvård, naturbaserad turism och utom-
huspedagogik, som en viktig faktor i sig vilken kom-
mer att påverka det framtida rekreationslandska-
pets förutsättningar.

Statens nyväckta intresse
Som andra tema väljs vad som kan uppfattas som 
statsmaktens nytända intresse för friluftsfrågor i 
bred bemärkelse. Ett viktigt dokument här är den 
regeringsskrivelse om naturvård inkl. social natur-
vård som lades fram 2002.13 Här kan man t.ex. 
läsa: 

Två grundläggande element i naturvården är att upprätt-
hålla fungerande ekosystem inklusive att bevara växt- och 
djursamhällen, livsmiljöer, arter och geologiska underlag 
och formelement som hör till dessa och att upprätthålla 
goda förutsättningar för friluftsliv och rika naturupplevelser 
i den svenska naturen. 

Vi kan också konstatera att ett nationellt frilufts-
råd nyligen instiftats och att man sjösatt nya sats-
ningar på kommunal och lokal naturvård där de 
sociala aspekterna är viktiga. Som viktiga delar i 
bakgrunden till detta bör bl.a. räknas den sociala 
naturvårdens kopplingar till acceptansen för den 
övriga natur- och miljövården samt det generellt 
stora intresset för folkhälsofrågor − ett område där 
friluftsliv i bred bemärkelse även tidigare haft en 
viktig position (jfr. citatet ovan från 1910). 

Reservatsstrategiernas breddning
Det tredje bredare tema som här valts är de starka 
tendenserna till vidgade reservatsperspektiv som 
hänger ihop med dels en tydligare global närvaro 
i reservatsfrågorna (t.ex. internationell turism och 

internationella organ som unesco eller PanParks) 
och dels det tydligare intresset för lokalt med-
borgerligt engagamang och kopplingar till lokala 
och regionala utvecklingsfrågor (bl.a. manifesterat 
genom den regeringsskrivelse som citerades ovan). 
Sammantaget finns det fog för en bild där vi kan 
anses ha gått från nationellt naturskydd vid sekel-
skiftet 1900 till en mångfald av områdesinstrument 
(inkl. t.ex. världsarv, biosfärområden och Natura 
2000) med ökat intresse för integration mellan 
natur- och kulturvärden samt kopplingar till lokala 
utvecklingssträvanden (jfr. komponenterna: ekolo-
gisk, social och ekonomisk; i hållbar utveckling). 
Det breda, enkla friluftslivets roll i denna nya 
reservatspolitik är sannolikt en av de kritiska frå-
gorna inför framtiden, t.ex. oro för de kommersi-
ella intressenas styrka när det gäller lokal utveck-
ling och arbetstillfällen relativt allemansrättsbaserat 
och icke-kommersiellt friluftsliv.

Ett förslag på orienteringsram 

En ekostrategisk begreppsram
Avslutningsvis presenteras här en begreppsram 
med olika ”ekostrategier” som beskriver natursyn 
och naturnyttjande när det gäller människans land-
skapsrelation.14 I praktiken innehåller en land-
skapsrelation, t.ex. friluftsliv, alltid en kombination 
av olika ekostrategier, men balansen mellan dem 
är av avgörande betydelse för vår landskapsrela-
tion. I en förenklad form kan den här begrepps-
ramen återföras på två frågor som vi kan ställa 
för att karaktärisera en viss landskapsrelation, i 
det här fallet friluftsliv. Först frågar vi oss om 
det är aktiviteten eller om det är landskapet som 
är utgångspunkten. I det första fallet handlar det 
om att utifrån en viss aktivitet, t.ex. utförsåkning, 
klättring, forspaddling eller flugfiske, söka upp det 
landskap som är lämpligt och inte sällan i förläng-
ningen anpassa landskapet till aktiviteten (snöka-
noner, borsta rent klätterklipporna, preparera skid-
spår etc.). I det andra fallet, där landskapet är 
utgångspunkten, avgör i stället tillgång till vatten, 
skog, berg etc. i kombination med väder, årstid 
m.m. vad som är lämpligt att göra − landskapet styr 
aktiviteten. Den andra huvudfrågan vi ställer oss i 
den här ekostrategiska begreppsramen är om fri-
luftsaktiviten har som karaktärsdrag att vilja nyttja 
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och förändra landskapet (jakt, fiske, kolmilor, flott-
byggen, svampplockning etc.) eller om utgångs-
punkten är att klara av och avnjuta det befintli-
ga landskapet (vandring, skidfärder, havspaddling, 
blomsterexkursioner, fågelskådning etc.). 

Sammantaget har vi då fått två korsande spän-
ningsfält som kan illustreras som i figuren nedan 
(Fig. 1) och där även etiketter för de fyra kvadran-
terna införts. ”Fabriks” perspektivet handlar då om 
att förbättra landskapet utifrån ett visst syfte/en 
viss aktivitet (t.ex. campingplats, slalombacke eller 
äventyrspark). ”Hembygdsnyttjandet” går ut på att 
mångfaldigt nyttja landskapet utifrån dess natur- 
och kulturrelaterade karaktärsdrag (t.ex. jakt, fiske 
och att hävda betesmarker och byggnader) och där 
fritidsaspekten är en del av ett integrerat mång-
bruk. På motsvarande sätt utgår också ”hembyg-
dens avnjutande” från det lokala landskapet (inkl. 
t.ex. årstid, topografi och traditioner) när det gäller 
frilufts- och naturturistiska aktiviteter; men i detta 
fall sker det utifrån ambitionen att egentligen inte 
påverka eller förändra landskapet (t.ex. vandra, stu-
dera, fotografera och paddla). Aktiviteter relate-
rade till den fjärde och sista kvadranten, ”museum 
för fjärrstyrd konsumtion” är ofta av samma typ 
som den föregående landskapsstrategin (hembyg-
dens avnjutande) men skillnaden är att det är aktivi-
teten som är ledande i stället för ett visst landskap. 
Man söker alltså upp ett visst landskap utifrån att 
det är lämpligt för t.ex. att paddla havskajak eller 
besöka fädbodar − och förvaltningens roll blir då 
att på olika sätt konservera landskapet så att de 
eftersträvade aktiviteterna/funktionerna kommer 
till sin rätt och inte överflyglas av t.ex. naturens 
förändringsprocesser eller konkurrerande kultur-
avtryck. Om arbetet med att skapa detta ”frusna” 
(konserverade) landskap inte bara handlar om att 
utifrån specificerade syften skydda det mot föränd-
ringsprocesser, utan att det också innebär aktivt 
uppbyggande och rekonstruktion av sådana sökta 
landskapsfunktioner och uttryck − kanske inte alls 
kopplade till den geografiska platsen − då rör vi 
oss i riktning av ”fabriks” perspektivet i kvadranten 
ovanför. 

Ambitionen med denna begreppsram är förstås 
att detta spänningsfält anses illustrera och förtyd-
liga några av de huvudsakliga valen, strategierna 
och positionerna när det gäller vårt förhållande till 
friluftslandskapens framtid. Från historien vet vi att 

naturlängtans rekreationslandskap parallellt med 
industrisamhällets framväxt alltid kraftfullt laddats 
med perspektiv och ideal. Det finns all anledning 
att tro att detta kommer att gälla även framledes 
och ha den största betydelse för allmänhetens land-
skapsuppfattning. Därigenom blir dessa perspek-
tiv en viktig referensram både för konkreta krav 
på landskapens utformning och bevarande, men 
också för själva landskapspolitikens förutsättningar 
i termer av vilka ideal som långsiktigt kommer att 
ha folkligt stöd.

(Fig 1.)

Några mer speciella nutidsteman

Hastighet, adrenalin, globalisering 
och kommersialisering

Det finns förstås många lite mer speciella teman 
som här skulle kunna tas upp som intressanta och 
underrubriken ovan om sekelskiftet 2000 indikera-
de t.ex. betydelsen av bl.a. högrörlighet, media och 
kommersialisering.15 Men att se äventyrsturism och 
ett allt mer globalt rekreationslandskap som cen-
trala aspekter är dock rimligt. Ett sätt att uttrycka 
detta är att i takt med ett generellt ökat resande 
− och mer långväga resande − så blir utövandet 
av specifika aktiviteter alltmer utgångspunkten och 
inte ett visst identifierat landskaps rekreationsmöj-
ligheter. Är man t.ex. intresserad av att åka utför 
på skidor, och har råd, så söker man helt enkelt 
upp det landskap där detta är särskilt lämpligt, 
inte sällan på global nivå. Annorlunda uttryckt: en 
förskjutning från landskapsidentitet till aktivitets-
identitet med media och turismindustri som viktiga 
drivkrafter − en rörelse i riktning av det ”sökta 
landskapet” (inkl. ”fabrik” och ”museum”) i den 
ekostrategiska begreppsramen (Fig. 1).

Den bredare gråzonen 
mellan sportkultur och friluftskultur

Det finns goda skäl att tala om tydliga traditionella 
skillnader mellan sportkultur och friluftskultur och 
där inte minst den s.k. Nordiska friluftstraditionen 
med bl.a. allemansrätten som viktigt fundament 
påtagligt skiljt sig från sport och idrott.16 Det kan 
dock argumenteras för att det nu växer fram en 
allt bredare blandzon där friluftsaktiviteter sporti-
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fieras vilket bäst kan illustreras med ”Multisport-
tävlingar” där man vandrar, cyklar, paddlar etc. i 
naturpräglade landskap men i lag som tävlar med 
varandra. Vi har i viss utsträckning också motsva-
rande drag från andra hållet när sporter som t.ex. 
Telemarksskidåkning och Snowboard beskrivs i ter-
mer av ”livsstilssporter” där tävlingsresultat nedpri-
oriteras till förmån för rörelseglädje, kamratskap 
och naturkontakt. I termer av den ekostrategiska 
begreppsramen (Fig. 1) så kan vi se det här i en 
allt större blandning av stilar, aktiviteter och utrust-
ning i förhållande till olika förhållningssätt till land-
skapet, där element från en ekostrategiskt riktning 
kan återfinnas i (”postmodern”) kombination med 
element från andra riktningar.

Aktiviteter som lyfts 
ur sin landskapskontext

Det på längre sikt kanske mest dramatiska av 
dessa tre mer speciella nutidsteman är tendensen 
att traditionellt tydligt landskapsrelaterade frilufts-
aktiviteter lyfts ur denna kontext och renodlas i spe-
cialdesignade inomhuslandskap − en extrem vari-
ant av ”fabriks” perspektivet i den ekostrategiska 
begreppsramen (Fig. 1). Vi kan se detta både i mer 
välkända fenomen som äventyrsbad och klätterväg-
gar, men vi kan också notera ännu så länge mer 
kuriösa företeelser som skidåkning, dykning och 
golfspel inomhus.17 Ett särskilt viktigt karaktärsdrag 
för detta tema är den ökade kontrollen över akti-
vitetens förutsättningar. Alltså hur man garante-
ras möjlighet att utöva aktiviteten utan att störas 
av t.ex. väder, årstid eller lokala förutsättningar; 
och hur man med olika arrangemang och ofta 
bara med en knapptryckning eller en insticksnyckel 
kan öka och minska svårighetsgrader och spän-
ningsmoment. Annorlunda uttryckt: man elimine-
rar mycket av just naturmötet − mötet med det av 
människan okontrollerade.

Klas Sandell är universitetslektor i kulturgeografi 
och docent. Han arbetar framför allt med miljö-
historiskt och humanekologiskt inriktad forskning 
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pen Turism och Fritid, Avdelningen för Geografi 
och Turism, vid Karlstads universitet.
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Noter
 1.  Begreppet ”friluftsliv” används i denna text i bred bemär-

kelse och för enkelhetens skull ofta som samlingsbegrepp 
för relaterade − men ej helt överlappande − fenomen som 
naturbaserad turism, social naturvård och utomhuspedago-
gik. För en vidare diskusson av friluftsliv och relaterade 
begrepp, se t.ex. Statens stöd (1999); Tordsson (2003) och 
för författarens syn t.ex. Sandell (2003). ”Landskapet” ses 
här som ett samlat uttryck för en överskådlig del av vår 
omgivning som byggs upp av 1) de naturliga förutsättning-
arna (klimat, jordmån etc.); 2) de olika successivt över-
lagrande kulturavtrycken (byggnader, diken etc.); och 3) 
de naturliga förändringsprocesserna (erosion, landhöjning 
etc.). Dessa fysiska landskap kan sedan uppfattas på många 
olika sätt av olika personer och grupper beroende på intres-
sen, aktiviteter, samhällsform, könsroller, samhällsposition 
m.m. De senare mentala landskapen är dels kopplade till 
djupgående aspekter som i vilken tidsepok man lever och 
vilken uppväxtmiljö man haft. Men de mentala landskapen 

kan också i viss mån förändras av mer lättrörliga aspekter 
som ökade kunskaper och ändrade aktiviteter, som när stor-
stadsbon flyttar ut på landet eller när man börjar med en 
ny hobby som fritidsfiske eller kajakpaddling. Se vidare om 
den viktiga inspirationskällan för dessa perspektiv, Torsten 
Hägerstrand, i Carlestam & Sollbe (1991) samt lite utför-
ligare resonemang om författarens användning av dessa 
begrepp i t.ex. Sandell (2001).

 2.  Texten bygger på författarens tidigare forskning och publi-
kationer, framför allt: Sandell (1996); (2000); (2004); och 
Sandell & Sörlin (2000) där vidare exemplifieringar, refe-
renser och resonemang kan hittas. Se också kollegor som 
Eskilsson (1996); Rantatalo (2002); Rantatalo & Åkerberg 
(2002) och Sörlin (1995). För några exempel på internatio-
nella referenser se: Wilson (1992); Gunn (1997); Nash (1982) 
och Callicott & Nelson (1998). 

 3.  Svenonius, 1886:84.
 4.  sou 1938 No. 45, s. 13.
 5.  Vi och vår natur, 1935:206.
 6.  I alla väder, 1961:5.
 7.  En fallstudie av denna förskjutning från det bredare sam-

hällsengagemanget för lokal rekreation i naturen till mark-
nadsföring av kommersiell turism för en nationell och inter-
nationell marknad, kan läsas i Sandell (2002).

 8.  Gartner & Lime, 2000.
 9.  Jenkins & Pigram, 2003:350.
10.  Boken om friluftsliv, 1910:förord.
11.  Se vidare om dessa frågor i t.ex. Uddenberg (1993); Kellert 

& Wilson (1993) och Hartig (1993).
12.  scb, 2004:70.
13. Skr 2001/02 No. 173, citatet från s. 11.
14.  Se vidare bakgrund, presentation, diskussion, referenser och 

ett antal tillämpningsexempel angående denna begrepps-
ram i Sandell (2001).

15.  För en mer allmän diskussion om nutidstrender se t.ex. 
Gartner & Lime (2000); slutkapitlet i Sandell & Sörlin 
(2000); och Sandell (2004), och för en studie av massme-
diala uteförebilder − vilka kan antas ha stor betydelse för 
inte minst ungdomars perspektiv på rekreationslandskap − 
se Sandell (2000).

16.  Se vidare om detta i t.ex. Eichberg & Jespersen (1986); 
Tordsson (2003) och Wiklund (1995). Se också diskussion 
om spänningen mellan idrott och friluftsliv i t.ex. Statens 
stöd (1999).

17.  Se vidare diskussion och exempel i t.ex. Sandell (2004). Det 
bör här förstås också noteras den nära kopplingen till data-
spel och cyberspacemiljöer, vilket samtidigt något indikerar 
utvecklingspotentialen.

figur 1. Ett förslag på begreppsram i form av en fyrfälts-
figur utifrån de två axlarna: att utgå från det lokala 
landskapet (platsen i fokus; det ”levda” landskapet) vs. 
att söka upp och specialisera landskapet (aktiviteten i 
fokus; det ”sökta” landskapet); respektive: att förändra 
vs. att bevara. De gråtonade fyra fälten i figurens hörn 
är rubriceringar av respektive kvadrant.


