
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Friluftsgräset är grönare på andra sidan 
gränsen 

 

- en jämförelse av förutsättningarna för 
friluftslivsforskning i Sverige och Norge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sofia Ström & Mikael Thorstensson 
 
 
 
 
 
 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 
Examensarbete 13:2009 

Nordiskt friluftsliv: 2008-2009 
Seminariehandledare: Urban Bergsten 

Handledare: Jan Seger 



  

Förord 
Friluftsliv och forskning, två komplexa och innehållsrika begrepp. En fascination av de två 

begreppen blandat med en nyfikenhet att studera något relativt outforskat ligger till grund för 

den uppsats du nu håller i din hand.  

 

Uppsatsen är den sista delen inom utbildningen Nordiskt friluftsliv som bedrivs i samarbete 

mellan högskolor och universitet i Sverige, Norge, Danmark och Island. Kravet för uppsatsen 

är att den ska vara komparativ mellan minst två av de ovannämnda länderna. 

 

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla de personer som på olika sätt gjort skrivandet av 

denna uppsats möjligt. Vår handledare Jan Seger för stöttning och hjälp kontinuerligt under 

skrivprocessen, våra intervjupersoner Per Nilsson, Ulf Silvander, Klas Sandell, Hans Erik 

Lerkelund, Nils-Yngve Berg och Anette Bischoff som bidragit med sin kunskap, sina åsikter 

och i många fall också kommit med värdefulla tips. Ett tack riktas även till Espen Koksvik på 

Miljøverndepartementet, Peter Schantz, forskare på GIH samt Björn Tordsson forskare på 

HiT för värdefulla tips och idéer. 



  

Abstract 
Aim 

The purpose of this study is to compare and highlight the scope for research into outdoor recreational 

pursuits in Sweden and Norway. 

- What are the similarities and differences in the financing of research into outdoor recreational 

pursuits in Sweden and Norway? 

- What are the similarities and differences in forums for research into outdoor recreational pursuits 

in the two countries? 

Method 

The method that has been used in this study consists of qualitative interviews in conjunction with an 

examination of the published material on the subject. The qualitative interviews have been conducted 

with six key figures in the field of research into outdoor recreational pursuits in Sweden and Norway 

where the aim was to obtain a comprehensive overview of the research undertaken in both countries. The 

examination of the published material has been used to complement the interviews, primarily with 

information from propositions and reports from relevant organisations and authorities. 

Results 

Financing in Sweden is spread over several different research councils and authorities where no one 

organisation has an express responsibility for research into outdoor recreational pursuits. In Norway, 

however, The Research Council of Norway is the prime source of research funding. The institutions that 

maintain outdoor recreational pursuits as an academic subject offer alternative sources of funding. The 

forums for research into outdoor recreational pursuits in Sweden are dominated by the research 

programme Outdoor Recreation in Change together with smaller subprojects in other larger research 

projects. Norway has no similar larger project that focuses solely on outdoor recreational pursuits; 

instead research takes place primarily as subprojects in Miljø 2015 as well as at the academic 

institutions. 

Conclusions 

Whereas Swedish research into outdoor recreational pursuits has strong backing from the state, chiefly 

through Outdoor Recreation in Change, Norwegian research draws its strength at the local level from 

its established research structures. Both the Swedish and Norwegian researchers express envy as to 

their neighbours’ circumstances and see advantages in the way they work. The benefits of conducting 

research into outdoor recreational pursuits through larger research projects versus academic research 

are continually being reevaluated. Both countries also recognise that a definition of what constitutes 

research into outdoor recreational pursuits is problematic. These factors make a documentation of the 

extent of the research in the field very difficult. 

 

 



  

Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att jämföra och belysa förutsättningarna för friluftslivsforskning i 

Sverige och Norge.  

- Vilka skillnader och likheter finns gällande finansiering av friluftslivsforskning i 

Sverige och Norge? 

- Vilka likheter och skillnader finns när det gäller olika fora för friluftslivsforskning i de 

båda länderna? 

Metod 

Den metod som har använts i studien är kvalitativa intervjuer samt en litteraturstudie. De 

kvalitativa intervjuerna har gjorts med sex stycken utvalda nyckelpersoner inom 

friluftslivsforskningen i Sverige och Norge där målet varit att dessa ska ge en så pass 

uttömmande bild av friluftslivsforskningen i respektive land som möjligt. Litteraturstudien 

har kompletterat intervjuerna med uppgifter från huvudsakligen propositioner samt rapporter 

från organisationer och myndigheter.  

Resultat 

Det svenska finansieringsläget är spritt på flertalet olika forskningsråd och myndigheter där 

ingen av dessa har ett uttalat ansvar för just friluftslivsforskning. I Norge är det istället Norges 

forskningsråd som huvudsakligen fördelar forskningsmedel men även norska 

miljödepartementet samt bidrag från de institutioner som har friluftsliv som ett akademiskt 

ämne. När det gäller forum för friluftslivsforskning domineras det i Sverige huvudsakligen av 

forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring samt mindre delprojekt i andra större 

forskningsprojekt. I Norge finns det inget liknande större projekt som fokuserar endast på 

friluftsliv utan istället sker forskningen huvudsakligen som delprojekt i Miljö 2015 samt på de 

akademiska institutionerna.   

Slutsats 

Där den svenska friluftslivsforskningen står sig stark på det statliga planet med framför allt 

Friluftsliv i förändring har norrmännen sin styrka på det lokala planet med sina etablerade 

forskningsmiljöer. På den svenska och norska sidan uttrycker man en avund mot grannlandets 

förutsättningar och ser fördelar i vad dessa gör. Friluftslivsforskningens fördelar som större 

forskningsprojekt kontra akademisk forskning diskuteras och jämförs samt det faktum att 

båda länderna ser det som svårt att definiera friluftslivsforskning vilket gör kartläggningar av 

omfattningen av forskning på området svårt. 
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

Sverige och Norge delar cirka 160 mil gräns, den längsta landgränsen mellan två europeiska 

länder.1 Den vidsträckta natur som följer denna gräns utgör en liten del av all den natur som 

på sätt och vis ger oss förutsättningar för ett aktivt friluftsliv. Det är inte bara skogarna, 

bergen och vattendragen som förenar oss utan även på det sätt båda länderna ger varje 

människa rätt att vistas fritt i naturen. Sverige har sedan 1994 allemansrätten inskriven i 

grundlagen.2 På samma sätt har Norge sin allemansrätt lagstadgad ända sedan 1957 i 

friluftsloven.3 Förutsättningarna för friluftsliv kan därför sägas vara likartade för de båda 

länderna. 

 

Med dessa fundamentala likheter när det gäller geografi och lagstiftning till friluftsliv kan 

man tänka sig att det även på andra områden inom friluftslivet ter sig tämligen lika på båda 

sidor av gränsen. Detta gäller i högsta grad forskning på området friluftsliv. Men är det 

verkligen så att friluftslivsforskningen har samma förutsättningar i de båda länderna?  

 

Att forskning på området friluftsliv är viktigt behöver vi knappast betvivla. Forskning, oavsett 

område, hjälper till att få fram nya rön som skjuter på utvecklingen. Man kan också anta att 

seriös forskning till slut når ut till samhället då forskning ofta ligger till grund för lagar, beslut 

och riktlinjer riktade mot befolkningen. På samma sätt skapar forskningen nya behov hos 

befolkningen och dessa måste i sin tur forskas på. På sätt och vis är det ett ständigt kretslopp 

som skjuter utvecklingen framåt på olika områden. 

 

Eftersom Sverige och Norge har så pass mycket gemensamt när det gäller förutsättningar för 

friluftsliv ser vi ett behov av att jämföra förutsättningarna även för friluftslivsforskning. Med 

liknande allemansrätter, som är kulturellt förankrade hos befolkningarna, kan man anta att 

även forskningen på friluftsliv borde ges lika stort utrymme i de två länderna. Oavsett likheter 

                                                 
1 <atlas@sverigeatlas.se> Sverigeatlas SE – svenskt ortnamnsregister <http://www.sverigeatlas.se/> (Acc. 2009-
05-25). 
2 Karin Hedman <riksdagsinformation@riksdagen.se> 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter 
<http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1974:152> (Acc. 2009-05-27). 
3 Miljøverndepartementet <info@norge.no> T-6/97 Friluftsloven, 1997-12-02 
<http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-I/md/232935/1997/T-697-
Friluftsloven.html?id=108155> (Acc. 2009-05-25). 
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eller skillnader så är det intressant att se vad respektive land ger friluftslivsforskningen för 

förutsättningar och vad de två länderna kan lära av varandra.  

 

1.2 Definition av centrala begrepp 
 

Friluftsliv: Den definition av friluftsliv i Sverige som vi valt att använda är den 

Naturvårdsverket ligger bakom och som lyder; "Vistelse utomhus i natur- eller 

kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”.4 I Norge 

finns det en officiell definition som är vedertagen på myndighetsnivå; ”Friluftsliv er opphold 

og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse”.5 Dessa 

definitioner är ganska snarlika vilket således inte skapar något problem i denna studie.  

Friluftslivsforskning: Det är svårt att definiera exakt vad som är friluftslivsforskning. 

Området är mångvetenskapligt och det går att finna studier kring friluftsliv inom många 

områden. Eftersom vår studie inte är ute efter att göra genomgång av all friluftslivsforskning 

som gjorts eller görs ser vi inte detta som något större problem. Vi är dock medvetna om att i 

de delar av vår studie där vi presenterar friluftslivsforskning som gjorts kan det utifrån hur 

man definierar begreppet även finnas utrymme för annat material. Även de forskare och 

aktörer vi intervjuat har påpekat att friluftslivsforskning definieras olika mellan olika forskare 

och organisationer.  

Förutsättning: Förutsättning kan man definiera som ett villkor för något eller något som är 

nödvändigt för genomförande.6 Vi är medvetna om att förutsättningar för friluftslivsforskning 

kan vara väldigt många till antalet beroende på vem du frågar. Förutsättningar kan både vara 

abstrakta men även väldigt konkreta. I vår studie har vi gjort den bedömningen att våra 

frågeställningar är de förutsättningar vi anser viktiga att studera.   

 

                                                 
4 Webbredaktionen <webbredaktionen_n@naturvardsverket.se> Arbete med friluftsliv, 2008-10-17 
<http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Arbete-med-friluftsliv/> (Acc. 2009-05-27). 
5 Ministry of enviroment <postmottak@md.dep.no> Friluftsliv - Ein veg til høgare livskvalitet 
<http://www.regjeringen.no/en/dep/md/documents-and-publications/Government-propositions-and-reports-
/Reports-to-the-Storting-white-papers-2/20002001/Stmeld-nr-39-2000-2001-/1.html?id=194964> (Acc. 2009-
05-28). 
6 Förutsättning – Wiktionary, 2009-01-19 <http://sv.wiktionary.org/wiki/förutsättning> (Acc. 2009-05-24). 
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1.3 Forskningsläge 
 
Att hitta forskning som belyser likheter och skillnader mellan Sverige och Norge när det 

gäller förutsättningarna för friluftslivsforskning är svårt. Det finns en del material som 

diskuterar förutsättningarna för friluftslivsforskning i Sverige respektive Norge men ingen 

vars huvudsakliga syfte är att jämföra dessa två. Utifrån detta faktum blir det i forskningsläget 

svårt att presentera några tidigare studier där jämförelsen står i fokus. 

 

Det finns studier och rapporter kring förutsättningar för friluftslivsforskning men dessa 

studier ser antingen till Sverige eller Norge. Eftersom vår studie går ut på att belysa 

förutsättningarna för friluftslivsforskning i de två länderna och jämföra dessa så anser vi att 

dessa studier hamnar under resultatdelen.  

 

Vidare finns det endast en tidigare studie som överhuvudtaget nämner förutsättningar för 

friluftslivsforskning i Sverige och Norge i samma studie. Denna studie presenteras här 

nedanför. 

 

1.3.1 Forskning och utbildning inom friluftsliv 
 

Forskning och utbildning inom friluftsliv är en rapport från FRISAM (nuvarande Svenskt 

friluftsliv). Rapporten är skriven av Peter Schantz och Ulf Silvander och kom ut 2004. 

Rapporten är i grund och botten en utredning som kommer med förslag för utvecklingen av 

utbildning och forskning inom friluftslivet i Sverige. Den har inte som syfte att jämföra 

Sverige och Norge men innehåller ändå delar som gör detta eftersom den gör en genomgång 

av forskningen i de båda länderna.    

 

Rapporten nämner att den norska friluftslivsforskningen har en mer stabil institutionell bas än 

den svenska, en större omfattning och en nättidskrift.7 Vidare anser författarna att 

utvecklingen verkar ha gynnats i Norge, på grund av ett politiskt intresse som visar sig i två 

propositioner om friluftsliv där frågor bl.a. friluftslivsforskning behandlats.8 Även de ideella 

organisationernas intresse för forskningsfrågor har fyllt ett viktigt behov i Norge.  FRIFO 

(Svenskt friluftslivs norska motsvarighet) har ordnat två konferenser om friluftslivsforskning 

                                                 
7 Peter Schantz, Ulf Silvander, Forskning och utbildning inom friluftsliv (Kungälv: Grafikerna Livréna AB, 
2004) s. 11. 
8 Ibid., s. 11. 
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som enligt författaren fyllt ett viktigt behov för forskningens utveckling.9 Avslutningsvis 

gynnas friluftslivsforskningen av årliga medel från den norska regeringen via Norges 

forskningsråd.10 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att jämföra och belysa förutsättningarna för friluftslivsforskning i 

Sverige och Norge.  

 

- Vilka skillnader och likheter finns gällande finansiering av friluftslivsforskning i 

Sverige och Norge? 

- Vilka likheter och skillnader finns när det gäller olika fora för friluftslivsforskning i de 

båda länderna? 

 

 
1.5 Teoretisk utgångspunkt  
 

För denna studie har en hermeneutisk utgångspunkt valts. Per-Johan Ödman skriver i sin bok 

Tolkning, förståelse, vetande – hermeneutik i teori och praktik att ”avsikten är med andra ord 

att presentera en förståelsehorisont utan anspråk på generalitet. Den vill peka, inte 

påpeka”.11 Hermeneutiken vill göra gällande att det finns flera sätt att förstå världen på men 

inte att kunskapen enbart kan uppfattas som en fråga om hur jag just nu uppfattar just denna 

företeelse.12 En huvudsaklig uppfattning inom hermeneutiken är att vi aldrig kan ställa oss 

utanför oss själva när vi studerar verkligheten.13 ”Vi kan och bör läsa mycket, ta del av 

andras arbete och erfarenhet, samla in material, iakttagelser och data. Men vi kommer för 

den skull inte i en position utanför våra liv, föreställningar och bemödanden. Hur vi tolkar 

och förstår betingas alltid av att vi är historiska varelser”, skriver Per-Johan Ödman i sin 

bok.14 Vidare förklarar Ödman att olika verk som har etiketten hermeneutisk kan se väldigt 

                                                 
9 Schantz & Silvander, s. 11. 
10 Ibid., s. 11. 
11 Per-Johan Ödman, Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik, 2. uppl. (Finland: Norstedts 
Akademiska Förlag, 2007) s. 14. 
12 Ibid., s.14. 
13 Ibid., s.14. 
14 Ibid., s.14. 
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olika ut beroende på att forskare t.ex. kan ha olika intentioner med sitt arbete, olika sätt att 

förstå och tolka.15  

 

För oss är det väldigt viktigt att genom hela studien ha de hermeneutiska grundtankarna med 

oss. Syftet med vår studie, att belysa och jämföra förutsättningarna för friluftslivsforskning i 

Sverige och Norge, handlar för oss inte om att presentera någon given sanning. Istället är det 

viktigt för oss och de som läser detta arbete att inse att den bild vi ger är en bild som inte bara 

är skapad av oss och vår förförståelse utan även de personer vi har intervjuat. Somliga kan 

tycka att detta på sätt och vis är en självklarhet. En kvalitativ intervju är alltid en spegling av 

vad denna person anser och hur han eller hon uppfattar verkligheten och detta kan inte 

generaliseras. Detta kan man påpeka i metoddel när man går igenom tillförlitligheten. För oss 

innebär det dock att gå mer djupt än så när vi säger att vi har en hermeneutisk utgångspunkt. 

Det betyder att vi inte bara ser och lyfter fram just intervjuformen som en subjektiv 

resultatform. För oss handlar hermeneutiken om att vi även ser den betydelse vår förförståelse 

har för hela studiens utformning, resultat och diskussion.  

 

Den hermeneutiska utgångspunkten blir på sätt och vis ännu viktigare utifrån den metod vi 

använder oss av. Eftersom vi använder oss av både kvalitativa intervjuer samt litteraturstudier 

ser vi det som väldigt viktigt att vi visar på att inget av de data vi presenterar bör ses som en 

absolut sanning. Att den kvalitativa intervjun är subjektiv är lätt att förstå men även de 

litteraturstudier som gjorts har resulterat i material som man måste förstå är en tolkning av de 

personer som skrivit den. Intervjuerna och litteraturstudierna resulterar ju dessutom i en 

diskussionsdel där vårt sätt att tolka och förstå den information vi fått fram ligger till grund 

för våra slutsatser. 

 

2 Metod 
 
Studien inleddes med att problemområdet formulerades. För att svara på syfte och 

frågeställningar valdes litteraturstudie och kvalitativa intervjuer som metod.  

 

                                                 
15Ödman,  s. 15. 
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2.1 Intervjuer  
 
De kvalitativa intervjuerna som genomfördes användes för att undersöka vad nyckelpersoner 

inom svenskt och norskt friluftsliv har för uppfattningar och åsikter i frågorna. På grund av 

studieområdets komplexitet och avsaknaden av tidigare forskning upplevdes kvalitativa 

intervjuer med nyckelpersoner från Sverige och Norge som den mest lämpade metoden. 

Dessa intervjuer har både skett per telefon och på plats efter intervjupersonens önskemål. En 

intervjuguide har används (se bilaga 2) som mall för intervjuerna. Som guiden visar började 

intervjuerna med allmänna frågor om intervjupersonens arbetsuppgifter samt relation till 

friluftslivsforskning. Sedan följde mer specifika frågor kring intervjupersonens åsikter kring 

studiens frågeställningar. Intervjuguidens syfte var att säkerställa att alla frågeområden togs 

upp under intervjun men meningen var inte att följa den slaviskt. Det primära i intervjuerna 

har varit att ge intervjupersonen möjlighet att ge sin fullständiga bild av förutsättningarna för 

friluftslivsforskning i sitt land.  För att uppnå detta var det av stor vikt att intervjun tilläts vara 

öppen för varierande svar och passande följdfrågor. 

 

2.2 Litteraturstudie  
 

Litteraturstudie som metod användes i två steg. Först och främst för att få en inblick i ämnet 

och skapa en bas för kommande intervjuer och vidare litteraturstudier. Det andra stegets syfte 

var att med en litteraturstudie komplettera intervjuerna genom att presentera resultat, som i 

linje med hermeneutikens tankar, ger ytterligare en förståelsehorisont inom ämnet. 

 

Det första steget av litteraturstudier skedde genom databassökningar samt sökningar på 

google.se. Exempel på databaser som använts är GIH:s databas, Bibsys, Libris, PubMed, och 

Ebsco. Exempel på sökord är friluftsliv och friluftslivsforskning. För den fullständiga 

litteratursökningen, se bilaga 1. Detta första steg användes primärt för att hitta tidigare 

forskning på ämnet.  

 

Målet med det andra steget av litteraturstudier var att hitta material som svarade mot vårt 

syfte och frågeställningar. Som sökmotor användes google.se vilket bl.a. gav kontakt med 

sidorna naturvardsverket.se, svensktfriluftsliv.se, friluftsforskning.se, frifo.no, friluftsrad.no, 

dirnat.no. Även hemsidor som direkt kan kopplas samman med intervjupersonerna eller som 

framkommit efter samtal med dessa har använts. De hemsidor som ansågs vara relevanta för 
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studiens syfte genomsöktes efter dokument som kunde bidra till resultatdelen av studien. 

Även resultat i databassökningar som varit relevanta för resultatdelen har gåtts igenom.  

 
2.3 Urval 
 

Urvalet presenteras här uppdelat utifrån intervjuer och litteraturstudier för att göra det så 

lättöverskådligt som möjligt. 

 

2.3.1 Urval av intervjupersoner 
 
Urvalet av personer till de kvalitativa intervjuerna har skett genom en värdering av vilka 

personer och organisationer i Sverige och Norge som har bäst insikt i friluftslivsforskningen. 

Kombinerat med rekommendationer från handledare och andra sakkunniga som kontaktats 

valdes intervjupersoner ut som antingen representerar organisationer med stor inblick i 

friluftslivet alternativt forskare inom området friluftsliv. Utifrån syftet var det orealistiskt att 

välja ut personer slumpmässigt eftersom en avgörande förutsättning var att intervjupersonerna 

hade stor inblick i friluftslivsforskningen. I urvalet har det eftersträvats att hitta en balans 

mellan de personer vi valt ut från Sverige respektive Norge. Ambitionen har varit att försöka 

hitta personer som representerar organisationer med likartade uppgifter i respektive land 

alternativt intervjupersoner med likartade arbetsuppgifter. De sex intervjupersoner som 

slutligen valdes ut och intervjuades var: 

Sverige 

• Per Nilsson, ordförande friluftsrådet, generaldirektör ungdomsstyrelsen, ordförande i 

centrum för idrottsforskning. 

• Ulf Silvander, generalsekreterare svenskt friluftsliv 

• Klas Sandell, professor kulturgeografi 

Norge 

• Annette Bischoff, forskare och högskolelektor i friluftslivsfag vid högskolan i 

Telemark. 

• Hans Erik Lerkelund, Frifo 

• Nils-Yngve Berg, direktoratet for naturforvaltning 
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2.3.2 Urval litteraturstudie 
 

Litteraturstudien bygger på material från källor som till stor del framkommit under den 

inledande litteratursökningen samt intervjuerna. Ett urval har gjorts på så vis att hemsidor som 

ansetts relevanta för studien har genomsökts efter dokument med adekvat innehåll. Där har de 

hemsidor som är kopplade till de större organisationerna inom friluftsliv samt myndigheter 

fått stort utrymme. Se bilaga 1 för fullständig litteratursökning. 

 

Det har även i urvalet funnits en tematisk tanke med att utgå uppifrån, statliga propositioner, 

och sedan söka sig nedåt till myndigheter, organisationer etc. I och med att studien inte ämnat 

göra en fullständig kartläggning av olika projekt med koppling till friluftsliv finns det 

säkerligen material som utelämnats. Litteraturstudien har istället inriktats mot att hitta 

material som kan belysa helhetsbilden av förutsättningarna för friluftslivsforskningen.  

  

2.4 Procedur 
 

Proceduren presenteras här uppdelat utifrån intervjuer och litteraturstudier för att göra det så 

lättöverskådligt som möjligt. 

 

2.4.1 Genomförande av intervjuer 
 

Alla personer som var aktuella för intervjuer kontaktades via e-mail där de informerades om 

syftet med studien samt några övergripande frågeområden som intervjun skulle handla om.  

De tillfrågades om de kunde tänka sig att ställa upp på intervju och ombads föreslå lämplig 

dag och tidpunkt för intervju. Berörda personer tillfrågades även om deras namn kunde 

nämnas i uppsatsen, detta med anledning av att anonymisering skulle göra studien 

svårbegriplig. Det ansågs viktigt att det i resultatet framgick vilken person som sagt vad 

utifrån den personens yrkesroll. Klartecken för detta gavs från alla, från några med det 

förbehållet att de först ville läsa igenom resultatdelen. Intervjuerna genomfördes både per 

telefon och även på plats. Ulf Silvander samt Klas Sandell intervjuades per telefon medan Per 

Nilsson intervjuades på sin arbetsplats. Bischoff, Lerkelund och Berg från den norska sidan 

intervjuades alla per telefon. Alla intervjuer spelades in med diktafon efter godkännande från 

intervjupersonerna. Vid intervjuerna var båda författarna närvarande men med olika roller. En 

fungerade som intervjuare och styrde intervjun utifrån intervjuguiden. Den andra författaren 
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förde anteckningar och kontrollerade att samtliga frågeområden behandlades. Samtliga 

intervjuer tog mellan 25-30 minuter. Direkt efter intervjuerna sammanfattades dessa skriftligt 

utifrån inspelningarna samt intervjuledarens intryck.  

 
2.4.2 Genomförande av litteraturstudie 
 
Efter det urval som gjordes av hemsidor (se Urval litteraturstudie samt bilaga 1) söktes dessa 

hemsidor samt deras dokumentarkiv igenom med relevanta sökord ex. friluftsliv, 

friluftslivsforskning, friluftsliv och forskning. De dokument som ansågs relevanta för studien 

söktes sedan igenom på samma sätt med samma sökord. Det material som var adekvat för 

studien analyserades sedan utifrån frågeställningarna för att placeras in på lämplig plats i 

resultatdelen.  

 
2.5 Reliabilitet och validitet 
 

På samma sätt som den inledande litteraturstudien gav en bas för intervjuerna har intervjuerna 

sedan bidragit till vad som ska eftersökas i den kompletterande litteraturstudien. Likt en 

hermeneutisk spiral har den ökade förförståelsen kontinuerligt fört arbetet vidare och på detta 

sätt legitimerat metodvalet.  

 

Validiteten kan anses god utifrån det faktum att målet med studien var att presentera en bred 

bild av förutsättningar för friluftslivsforskning. Därför har de kvalitativa intervjuerna 

kompletterats med en litteraturstudie. Även det faktum att studien i grund och botten ska vara 

komparativ mellan Sverige och Norge motiverar det faktum att ett lika stort antal intervjuer 

gjorts med representanter från Sverige och Norge. Intervjuerna i sig har utformats på så vis att 

en öppen intervjusituation skapades för att ge utrymme för så pass uttömmande intervjuer 

som möjligt. 

 

Reliabiliteten kan anses god eftersom alla intervjuer har utgått från samma intervjuguide. 

Däremot kan reliabiliteten ifrågasättas eftersom vissa intervjuer gjordes på plats och vissa per 

telefon. Detta förklaras med att det var praktiskt omöjligt att genomföra intervjuerna på plats 

med varje person, framför allt av geografiska skäl. Risken för eventuella språkliga problem 

som skulle kunnat uppstå eftersom studien är komparativ mellan två länder anses som liten. 

Detta eftersom nyckelorden som denna studie bygger på inte skiljer sig åt mellan länderna. 
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Det ska dock påpekas att ingen av författarna har norska som modersmål och således kan 

vissa nyanser av det norska språket i både intervjuer och litteraturstudie missats.  

 
3 Resultat 
 
I nedanstående resultatdel presenteras resultaten från intervjuerna samt från 

litteratursökningen. Resultatet presenteras utifrån metoderna och ställs upp varje land för sig. 

Litteratursökningen presenteras först under respektive land och är uppställd med 

underrubriker där varje rapport behandlas för sig. 

 

 De tre intervjuerna från Sverige presenteras samlat under rubriken ”intervjumaterial från 

Sverige”. Under rubriken ”intervjumaterial från Norge” redovisas intervjusvaren från de tre 

norska intervjuerna. I de fall då någon av intervjupersonerna nämnt något om sin syn på 

förutsättningarna i det andra landet har denna information tagits med i den del som behandlar 

det land som intervjupersonen representerar.  

 

3.1 Litteratursökning Sverige 
 

3.1.1 Regeringens proposition 2008/09:50 - Ett lyft för forskning och innovation 
 
Den senaste forskningspropositionen nämner begreppet friluftsliv två gånger, båda gångerna 

under rubriken ”17.14 Forskning om de areella näringarna“. Propositionen nämner inte 

några exakta summor för forskning vare sig kring de areella näringarna eller mer specifikt, 

friluftsliv. Friluftsliv som begrepp nämns dock bara under denna rubrik och propositionen 

beskriver i underrubriken ”17.14.1 Forskningsutförande och forskningsfinansierande 

institutioner” vilka som är de största bidragsgivarna inom forskning kring de areella 

näringarna. De lärosäten och institut som nämns är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 

SkogForsk, Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI), Forskningsrådet för miljö, areella 

näringar och samhällsbyggande (Formas), Vetenskapsrådet, Vinnova, Stiftelsen för 

miljöstrategisk forskning (Mistra) och Stiftelsen för strategisk forskning. 

 

3.1.2 Friluftslivets ekonomiska värden – en översikt  
 
Friluftslivets ekonomiska värden – en översikt är en rapport till Svenskt friluftsliv från mars 

2003. Rapporten är till stor del finansierad av Naturvårdsverket och skriven av Peter 
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Fredman, Mattias Boman, Linda Lundmark och Leif Mattsson i samarbete med 

forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Den ger en kartläggning av friluftslivets 

ekonomiska värden och gör även en genomgång av det ekonomiska stödet i Sverige vad det 

gäller friluftslivsforskning. Under rubriken forskning inleder rapporten med att påpeka 

problemet med att fullständigt kartlägga finansieringsläget för friluftsliv och naturturism. 

Detta beror enligt rapporten på framförallt två saker 1) Finansieringsmöjligheterna är högst 

varierande från forskningsråd, universitet, stiftelser m.m. 2) Friluftsliv kan ingå i större 

forskningsprojekt och detta kan vara svårt att upptäcka då det inte särredovisas.  

 

Vidare uppskattar rapporten att det huvudsakliga stödet till friluftslivsforskning kommer från 

Naturvårdsverket som år 2007 hade en forskningsbudget på 104 mkr. Som exempel på vad en 

del av dessa pengar går till inom friluftslivsforskning nämns programmet Friluftsliv i 

förändring som är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram i Sverige. Friluftsliv i förändring 

får 5,7 mkr/år under en sexårsperiod. Som exempel på ett större forskningsprojekt där 

friluftsliv är en viss del nämner rapporten forskningsprogrammet Adaptiv förvaltning av vilt 

och fisk som finansieras av Naturvårdsverket med 40 mkr under en femårsperiod. I detta 

program ingår t.ex. forskning om jakt och fiske som en fritidsaktivitet. Rapporten lyfter även 

fram MISTRA (stiftelsen för miljöstrategisk forskning) som en stor finansiär inom 

miljöområdet. MISTRA finansierar årligen forskning för ca. 200 mkr. Rapporten har dock 

inte gjort någon uppskattning hur mycket av detta som kan anses gå till friluftslivsforskning. 

Fjällmistra och Sucozoma är två avslutade forskningsprogram där det fanns delprojekt som 

syftade mot friluftslivsforskning.  

 

Rapporten fortsätter med att presentera forskningsrådet Formas som stödjer grundforskning 

inom flera områden bl.a. miljö. Formas stödjer från och med 2008 satsningar inom 

landsbygdsutveckling där friluftslivets betydelse poängteras, summan för detta ligger på ca 15 

mkr/år. Även inom hållbar utveckling satsar Formas 2,5 mkr under 2008-2010 där studier 

kring bl.a. friluftsvanor finns med. Rapporten avslutar genomgången av Formas stöd genom 

att nämna ytterligare fyra mindre projekt med innehåll som kan vara relevant för friluftslivet, 

dessa fyra får ca 3,67 mkr tillsammans. 

 

Som avslutning över olika instanser som bidrar till finansiering av friluftslivsforskning 

nämner rapporten VINNOVA som är en statlig myndighet med uppgift att höja tillväxten och 

välståndet genom innovationer kopplade till forskning. VINNOVA har en årlig budget på ca 
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1,7 mdkr. 0,5 mkr av dessa har man lagt på forskningsprogrammet Peak of Tech Adventure 

vid Mittuniversitetet som har till uppgift att utveckla konkurrenskraftiga forsknings- och 

innovationsmiljöer i Östersund/Åre inom bl.a. aktivt friluftsliv.  Väldigt kortfattat nämner 

också rapporten EU:s ramprogram där det största programmet är det sjunde ramprogrammet 

(FP7) som pågår 2007–2013 och ger stöd till forskning inom ett flertal områden.  
Totalbudgeten för sjunde ramprogrammet 2007-2013 är ca 50,5 miljarder Euro men rapporten 

vågar sig inte på att gissa hur mycket av detta som kan komma till nytta för 

friluftslivsforskningen. Även Riksbankens jubileumsfond som är en fristående stiftelse har 

bidragit till friluftslivsforskningen bl.a. genom projektet ”Svensk landsbygd (1,6 mkr över två 

år). 
 

Som avslutning försöker rapporten göra en uppskattning av den totala summan som satsas 

varje år inom friluftslivsforskning och kommer fram till ca. 15 mkr/år. De påpekar dock 

svårigheten med att göra en sådan bedömning och att den är väldigt ungefärlig.  

 

3.1.3 Friluftsliv i förändring – programplan 2006-08-18 
 
Programplanen för forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring fastslår att 

huvudfinansiären är Naturvårdsverket och att verket satsar 5,7 mkr/år under en sexårsperiod 

där 70 % av pengarna går till de sex forskningsprojekten inom programmet. De övriga 

procenten fördelas mellan administration, kommunikation och gruppmöten inom 

forskningsprogrammet. Utöver de 5,7 mkr/år från Naturvårdsverket finns det ett stort antal 

medfinansiärer som genom olika stöd bidrar till forskningsprogrammet. Bland dessa finns 

Frisam, Mistra, Agora samt olika institutioner från Göteborgs universitet, Karlstads 

universitet och Mittuniversitetet.    
 

3.2  Intervjumaterial från Sverige  
 
3.2.1 Finansiering av friluftslivsforskning 
 
Nilsson berättar att det finns ett flertal möjligheter att ansöka om forskningsanslag för 

friluftslivsforskning i Sverige. En av dessa är den statliga myndigheten naturvårdsverket som 

bland annat har lagt in stora resurser i det hittills största forskningsprojektet inom friluftsliv i 

Sverige, Friluftsliv i förändring. En annan möjlighet är att ansöka hos något av de stora 

forskningsråden i synnerhet Formas och den utbildningsvetenskapliga delen av 



 14 

vetenskapsrådet. Han problematiserar det faktum att det inte finns något forskningsråd som 

fokuserar på området friluftsliv. Denna problematik återspeglar också svårigheten att 

kartlägga hur stora summor som tilldelas friluftslivsforskningen.  

 

I tillägg till de bidragsgivare som Nilsson nämner ovan nämner Silvander MISTRA (stiftelsen 

för miljöstrategisk forskning) som bland annat finansierat forskningsprojektet Future Forest – 

sustainable strategies under undercertainty and risk där en av delarna berör 

friluftslivsområdet. 

 

Sandell betonar det viktiga i att hålla isär att det finns två sätt eller strategier på vilket 

friluftsliv kan beforskas och finansieras på. Antingen kan det ingå som en del när man 

beforskar något annat. I dessa fall kan det vara stora pengar inblandade där friluftsliv får en 

liten del. Det andra sättet är att söka specifika projekt, program och finansiärer mot just 

friluftsliv. Sandell beskriver vidare att då friluftsliv är ett väldigt litet forskningsfält har det 

hittills främst beforskats enligt den förstnämnda strategin, dvs. som en del i ett större 

forskningsprojekt. Programmet Friluftsliv i förändring är ett exempel på den andra strategin 

och är dessutom den största forskarsatsning som gjorts specifikt på friluftsliv i Sverige. 

Sandell säger att:  

 

”Friluftsliv i förändring är ett påtagligt exempel på att det nu är större pengar inblandade 

som är direkt riktade till friluftsliv.” 

 

Sandell poängterar dock att han tror att de stora pengarna som kommer friluftslivet till godo 

troligen även i framtiden kommer vara inom stora program och projekt där friluftsliv är en 

del. 

 

Nilsson berättar att det statsbidrag som friluftsrådet delar ut är tvådelat i organisationsstöd och 

verksamhetsstöd. Verksamhetsstödet söks för särskilda projekt och skulle teoretiskt kunna 

vara forskning. Han berättar att det har hänt att det varit utredningar som stöttats genom ett 

sådant verksamhetsstöd. Det har även förts en dialog med naturvårdsverket som har gett 

ekonomiskt stöd till vissa utredningar. Det är dock viktigt att påpeka att detta inte är några 

rena forskningsstöd.  
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Centrum för idrottsforskning (CIF), som utsetts av regeringen har gett ekonomiskt stöd för 

projekt som på olika sätt berört området friluftsliv och de ställer sig också positiva till sådant 

stöd berättar Nilsson. Sandell berättar att CIF har ett brett idrottsbegrepp där friluftsliv 

definitivt ingår i deras forskningsområde. Han betonar dock som även Nilsson är inne på att 

CIF har väldigt lite pengar i forskningssammanhang och att deras bidrag blir i form av 

stöttning av projekt. Sandell påpekar dock att CIF är det ”forskningsråd” som ligger närmast 

friluftsliv som ämnesområde. 

 

Sandell nämner sektorsmedel som ytterligare en möjlighet att söka forskningspengar på. 

Finansiärer av sektorsmedel är inte forskningsråd men de finansierar forskning och är mer 

praktiskt orienterade. Ett exempel är naturvårdsverket och dess finansiering av Friluftsliv i 

förändring. Finansiärer av sektorsmedel efterfrågar användbara resultat som kan användas 

som kunskapsförsörjning för sin verksamhet. 

 
3.2.2 Olika fora för friluftslivsforskning 
 
Sandell beskriver att friluftsliv som forskningsfält är väldigt brett, att det är ett 

mångvetenskapligt studieområde som berör många. Han poängterar dock att friluftsliv inte är 

ett eget ämne eller en egen disciplin och att det inte finns någon institution eller grupp som 

bara sysslar med friluftsliv, utan det sitter en eller ett par personer på varje institution.  

 

Sandell diskuterar även det spänningsfält som finns mellan att arbeta för att friluftsliv ska bli 

ett eget ämne eller att som nu låta det vara ett mångvetenskapligt ämne. Sandell ser för- och 

nackdelar med båda sidor. Som eget ämne skulle friluftsliv kunna få en tydligare identitet 

men risken finns att en viss bild eller syn på friluftsliv blir dominerande. Friluftsliv som en 

del av flera andra ämnen kan bidra till att sätta friluftsliv i ett sammanhang medan risken finns 

att det försvinner i helheten. Nilsson tror inte att det är viktigt att friluftsliv blir ett eget ämne 

med den tradition som finns i Sverige. Han exemplifierar med att det i Norge är ett eget ämne, 

att forskningen på friluftsliv där är mer utbredd. Han tror dock inte att det beror på att det är 

ett eget ämne utan snarare på andra prioriteringar.  

 

Det faktum att friluftsliv inte är ett eget akademiskt ämne påverkar även forskning på området 

på landets universitet och högskolor menar Nilsson. Han påpekar att många högskolor har 

utbildningsprogram inom friluftsliv men ställer sig undrande till hur många av dessa som 

bygger på beprövad kunskap som har forskningsanknytning. Nilsson berättar att vissa 



 16 

högskolor dock själva har avsatt medel och prioriterat frågor inom friluftsliv. Han 

exemplifierar med forskningsgruppen ”ute” på Stockholms universitet som satsar på 

friluftslivsforskning. Han nämner även att Växjö universitet har liknade satsningar.  

 

Nilsson poängterar att det är oerhört viktigt med forskning. Han beskriver att när 

friluftslivsforskning presenteras från enskilda forskare hävdar den sig bra i jämförelse med 

andra forskare och på så sätt är statusen god. Han upplever dock uppmärksamheten för 

friluftslivsforskning som försummad, projekt i gränslandet mot folkhälsa blir lite mer 

uppmärksammade.  

 

Svenskt friluftsliv, friluftsrådet och ett antal högskolor och universitet har i ett samarbete – 

bildat en styrelse, där Nilsson berättar att han är ordförande. Styrelsens syfte är att få till och 

etablera en forskarskola inom friluftsliv. Nilsson berättar att avsikten med forskarskolan är att 

ta fram ansökningar och ansöka om forskningsanslag hos de olika forskningsråden. Även 

Silvander beskriver denna forskarskola och berättar att det är det främsta sättet på vilket 

organisationen svenskt friluftsliv bidrar till forskningen inom friluftsliv. Silvander beskriver 

att de forskningsråd som forskarskolan varit i kontakt med, bland annat Formas och 

vetenskapsrådet, tycker att forskarskolan ser bra ut och de har inget formellt att anmärka på 

men att konkurrensen gör att de inte kan ge den några medel. Silvander poängterar att detta är 

ett stort problem för nya forskningsområden såsom friluftsliv: 

 

“[…] det sitter en massa etablerade forskare och bedömer forskningsansökningar och 

ansökningar om forskarskolor i landet och de har då inte förståelse för den situation som 

friluftslivsforskningen befinner sig i. Och då blir det ofta så att man då lägger pengar på det 

man känner till och då på de etablerade områdena.” 

 

Även Nilsson beskriver svårigheten med att hävda sig i konkurrensen bland de etablerade 

forskningsområdena. Från officiellt håll sägs att forskningsfrågor ska ligga på de 

forskningsråd som finns vilket gör att det är denna konkurrens friluftslivsforskningen måste 

ge sig in på för att kunna få medel till forskning. Vidare berättar Nilsson att man från officiellt 

håll säger att det finns en ansvarig myndighet för friluftsliv, nämligen Naturvårdsverket och 

att de har avsatt stora medel för friluftsforskning framförallt genom forskningsprogrammet 

Friluftsliv i förändring. 
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Nilsson påpekar det som viktigt att skapa möjligheter för 

forskare/forskargrupper/forskarstuderande att genom nätverk, mötesplatser och 

konstellationer fokusera på just friluftsliv. Då friluftsliv inte är något eget akademiskt ämne i 

Sverige, är det inte många som kallar sig friluftslivsforskare utan många av de forskare som 

forskar inom friluftsliv forskar också inom andra områden. Detta skapar enligt Nilsson ett 

behov av möjligheten att utbyta erfarenheter för de forskare som forskar inom 

friluftslivsområdet.  

 

Sandell berättar att programmet Friluftsliv i förändring anordnar en konferens om året som 

enbart är inriktad på friluftslivsforskning. Han nämner även en tankesmedja som friluftsrådet 

anordnar en gång om året där friluftslivsforskning får en del utrymme. Dessa möjligheter för 

utbyten av erfarenheter och diskussion av forskning upplever Sandell som hyggliga. Han 

poängterar dock det viktiga och självklara i att det inte finns någon forskare som inte tycker 

att det bör finnas mer resurser inom sitt intresseområde.  

 

Sandell beskriver det viktiga i att det blir en fortsättning av dessa årliga konferenser även efter 

att Friluftsliv i förändring är avslutat. Han beskriver att en del av programmet kommer ägna 

sig åt just att fundera kring och föreslå en lämplig fortsättning för den framtida 

friluftslivsforskningen, dvs. efter det att Friluftsliv i förändring är avslutat.  

 
Även Silvander diskuterar friluftslivsforskningens framtid och poängterar att det är ett stort 

steg från forskare till praktiker. Han nämner Friluftsliv i förändring som bara har börjat och 

som han är övertygad om kommer få ett stort genomslag. Han upplever att bland annat 

miljödepartementet avvaktar forskningsresultaten. Vidare berättar han att han ligger på för att 

mer pengar ska satsas och att forskarskolan ska utvecklas.  

 

Sandell nämner Norge och poängterar ett par viktiga faktorer som han anser påverkar deras 

forskning inom friluftsliv. Han betonar historien som viktig och att denna skiljer sig markant 

från den svenska. Han beskriver att det funnits en stark utbildnings- och forskningstradition 

inom friluftsliv i Norge. Vidare beskriver han den tradition som finns i Norge med forskning 

såväl inom den akademiska världen som inom fristående institut, den traditionen har vi inte i 

Sverige. Han poängterar också att friluftsliv har en annan ideologisk ställning och diskussion i 

Norge vilket han upplever har gynnat intresset för området. Han nämner även att både 

riksdag- och mediadebatten ser friluftsliv som en viktig fråga.  
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3.3 Litteratursökning Norge 
 
3.3.1 St.prp. nr. 1 frå Miljøverndepartementet 2008-2009 - for budsjettåret 2009 
 

Detta är en statlig proposition från det norska miljödepartementet som slår fast hur stora 

summor som ska fördelas från departementet under 2009. Departementet har delat upp sin 

budget på sju resultatområden där det första heter “Bevaring av naturens mangfald og 

friluftsliv”. Detta resultatområde har under 2009 tilldelats  ca. 1,15 miljarder norska kronor. 

Under beskrivningen av detta resultatområde har begreppet friluftsliv en egen rubrik där 

friluftslivets betydelse hålls fram för Norge med sina stora friluftsarealer och allemansrätt.       

Under kapitlet ”1410 Miljøvernforsking og miljøovervaking” finns det en post (nr. 50) som 

slår fast att ca. 131,5 miljoner norska kronor ska fördelas mellan miljöforskningsinstitut. Post 

51 heter ”Forskningsprogram m.m.” och där avsätts ca. 144,5 miljoner norska kronor. 

Vidare står det under rubriken 1427 att direktoratet for naturforvaltning får ca. 914 miljoner 

norska kronor där ca. 6,9 miljoner är till för ”Tilskot til informasjons- og kompetansesentra”. 

 
3.3.2 Programplan for Miljø 2015 - Norsk miljøforskning fram mot 2015 
 

Programmet Miljö 2015 är ett brett och tvärvetenskapligt forskningsprogram som samlar 

forskningen på miljöområdet i ett program. Miljö 2015  sträcker sig mellan 2007-2016 och är 

uppdelat på fyra tematiska områden:  

1. Samfunnsmessige rammebetingelser og styringsmuligheter (SAMFUNN)  
2. Landskap, terrestriske økosystemer og biomangfold, friluftsliv og kulturmiljø (LAND)  
3. Ferskvannsøkologi, villaks og limnisk biomangfold (VANN)  
4. Forurensninger og kretsløp (FORURENS) 

Vad det gäller finansieringen av detta program hade de 2008 en budget på 66,34 miljoner 

norska kronor. För 2009 har den summan ökat till ca. 70 miljoner. Av denna summa står 

Miljøverndepartementet för ca. 45,6 miljoner.  

 
3.3.3 Handlingsplan 2008 for Miljø 2015 
 

Begreppet friluftsliv nämns ett antal gånger i denna handlingsplan, framför allt under rubriken 

”Tema LAND”. Friluftsliv får här en egen underrubrik där vikten av forskning kring ämnet 

påpekas på följande sätt: 

“Innenfor friluftsliv er det betydelige kunnskapsbehov knyttet til hvordan man kan innrette  
forvaltning og tiltak for å oppnå vedtatte politiske målsettinger, herunder koblingen mellom  
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stimulering til og tilrettelegging for friluftsliv, og bedre livskvalitet. Dette reiser  
forskningsspørsmål som:  

• Endringer i utøvelsen av friluftsliv i form, tid og rom, og konsekvenser for individ og  
samfunn av disse endringer  

• Hva er de miljømessige og samfunnsmessige betingelsene for å opprettholde eller 

styrke  
friluftslivets omfang og kvalitet? Hvordan kan en oppnå en god balanse mellom hensynet  
til økt verdiskaping i landbruk og lokalsamfunn og utfordringer knyttet til kommersiali-  
sering og svekking av allemannsretten?  

• Hvordan kan vi tilrettelegge et godt friluftslivstilbud ut fra ulike befolkningsgruppers  
forutsetninger og behov, med et særlig fokus på ungdom og etniske minoriteter?  

• Hvordan skjer meningsdanning og sosialisering til friluftsliv, herunder kulturelle 

og/eller fysiske hindringer for deltakelse?” 
 

Handlingsplanen nämner inga exakta summor för friluftslivsforskningen.  
 
 
3.4 Intervjumaterial från Norge 
 
3.4.1 Finansiering av friluftslivsforskningen 
 
Lerkelund berättar att Norges forskningsråd är huvudkälla för forskningspengar i Norge. Till 

detta forskningsråd kommer pengar från de olika departementen och de pengar som kommer 

friluftslivsforskningen till godo är de pengar som Miljøverndepartementet (MD) bidrar med. 

Årligen är det ca en miljon norska kronor som är öronmärkt för friluftslivsforskningen. Berg 

berättar att de på Direktoratet for naturforvaltning (DN) gör grundarbetet till 

miljøverndepartementets prioritering av forskningsbehov.  

 

Bischoff  beskriver finansieringen av friluftslivsforskning vid Høgskolen i Telemark (HiT) 

och berättar att: 

 

”Det meste av forskningen innen friluftslivsfeltet her ved høgskolen finansieres fra egen 

institusjon, men i tidens løp har 2 phd stipendier vært tildelt fra Norges forskningsråd.” 

 

Vidare poängterar Bischoff att det i huvudsak finns två olika vägar att ansöka om 

forskningsmedel för friluftslivsforskning i Norge. Det ena är som ovan nämnt att som forskare 
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på en högskola eller ett universitet söka medel från institutionen för friluftsliv på respektive 

högskola. Det andra sättet är att vända sig till Norges forskningsråd. Hon exemplifierar att det 

ofta är en nödvändighet att kombinera dessa två vägar för att kunna bedriva vettig forskning. 

20 % av anställningen för henne och de andra anställda forskarna inom 

friluftslivsinstitutionen på HiT är avsatt som forskningstid och finansieras då av institutionen. 

Forskning utöver denna tid får forskaren söka medel för. Hon poängterar att det inte finns 

medel för att etablera en hel forskningsgrupp inom området. 

 

Berg berättar att det inom det stora och tvärvetenskapliga programmet Miljö 2015 finns ett 

delområde som kallas ”LAND” där ett projekt tilldelats 1,8 miljoner norska kronor för att 

studera bynära friluftsliv . Inför 2009 har olika friluftsrelaterade projekt fått sammanlagt 6,5 

miljoner norska kronor inom Miljö 2015.  

 

Både Berg och Lerkelund berättar om de s.k. strategiskt institutprogram (SIP) som finansieras 

av Miljøverndepartementet och drivs i regi av de enskilda miljøforskingsinstituttene. Berg 

berättar vidare att SIP är en del av den s.k basisbevilgningene från Miljøverndepartementet till 

miljøforskingsinstituttene och kanaliseras genom Norges forskningsråd som ger råd om 

fördelning av medlen. Berg förklarar vidare att: 

 

”[…] ca 40 prosent ,tror jeg, av basisbevilgningen som miljøinstituttene får skal brukes til 

strategiske instituttprogram for å ivareta langsiktig kompetanseheving og 

kunnskapsoppbygging ved instituttene på områder av spesiell interesse for miljøsektoren.” 

 

SIP består av flertalet projekt och under perioden 2004-2008 fanns en sådan SIP med fokus på 

friluftsliv där bl.a. Norsk institutt for naturforskning (NINA) och Norsk institutt for by- og 

regionforskning (NIBR) var aktiva berättar Berg.  

 
3.4.2 Olika fora för friluftslivsforskning 
 
I Norge delas forskningen in i två sektorer betonar Berg, den institutionella sektorn (som även 

kallar den förvaltningsrätta) och den akademiska. Till den institutionella forskningen som 

berör friluftsliv nämner han NINA och NIBR medan den akademiska sektorn består av de 

universitet och högskolor som har utbildning och forskning inom friluftsliv. Framförallt den 

instituträtta forskningen söker medel från Norges forskningsråd. De får också bidrag från 
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Miljøverndepartementet för att bygga upp sina organisationer och förbättra 

forskningskapaciteten.  

 

Bischoff upplever att den instituträtta forskningen på exempelvis NINA forskar inom de 

områden de får anslag för, deras forskning är beroende av vad de får medel till från 

forskningsrådet. Hon berättar vidare att om de får de medel till friluftslivsforskning forskar de 

gärna på det annars forskar de lika gärna på något annat.  

 

Lerkelund beskriver att det finns två stora forskningsmiljöer för friluftslivsforskning som 

dominerar i Norge och dessa är NINA i Lillehammer och Högskolan i Telemark, dvs. en 

institutionell och en akademisk. Han betonar dock att det finns personer runt om i landet som 

enskilt eller i mindre grupper sysslar med friluftslivsforskning. Lerkelund upplever dock att: 

 

”Friluftslivsforskningen i Norge står ikke speciellt starkt.” 

 

Han beskriver att friluftslivsforskningen är liten i sin omfattning jämfört med andra 

discipliner och att den får lite forskningsmedel. Detta menar han gör friluftslivsforskningen 

sårbar och gör det svårt att få kontinuitet i forskningen. Han medger dock att det hela tiden 

finns forskningsprojekt inom friluftsliv som är på gång och som är relevanta. Det finns alltid 

nya resultat att presentera på de konferenser som kontinuerligt anordnas. 

 

Bischoff berättar att det inte finns någon etablerad forskargrupp för friluftsliv i Norge men 

beskriver precis som Lerkelund att enskilda och ibland flertalet forskare sitter vid högskolor 

och universitet och forskar inom friluftslivsämnet primärt. 

 

Lerkelund beskriver att friluftsliv får en hel del uppmärksamhet i Norge generellt men att 

denna uppmärksamhet inte speglas i forskningen. Stortinget skriver att friluftsliv och 

forskning på friluftsliv är viktigt men när det kommer till kronor och ören satsas det inte 

mycket. Berg önskar en större satsning på forskningen inom området: 

 

”Vi som jobbar med friluftsliv vill självklart att det ska vara en större fokus på det.” 
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Denna önskan delas även av Lerkelund. Båda två påpekar dock det självklara i viljan att ha 

större resurser inom sitt eget intresseområde. Berg poängterar att han ser det som en tillgång 

att studenter i Norge har möjlighet att läsa friluftsliv som eget ämne upp till mastergrad.  

 

Även Bischoff ser det som en oerhört stor fördel att friluftsliv är ett institutionellt förankrat 

fag (= ämne) i Norge och att det under lång tid varit en etablerad miljö för forskning och 

utbildning. Hon beskriver att fagmiljön inom friluftsliv på HiT har vuxit mer och mer och 

blivit starkare. Institutionen för friluftsliv på HiT upplever hon som en prioriterad institution, 

med 12 personer som innehar friluftslivsfaglig kompetens och har tid och möjlighet, om än 

olika mycket och ofta begränsat, till forskning inom området. Forskarna har kunnat gå 

samman och prioritera områden de upplever att det behöver veta mer om.  

 

Hon säger vidare att de har en enorm fördel som är anställda på en institution som utlöser 

forskningsmedel och att forskning delvis ingår i deras anställningar. En sådan etablerad miljö 

ger en fördel i den interna kampen. Hon poängterar dock att det finns många fagmiljöer på 

högskolan som ska prioriteras och att det är hela tiden är en kamp om pengarna. Hon medger 

dock att de delvis vunnit den kampen då många personer inom friluftslivsinstitutionen har 

stark ställning vilket bidragit till att friluftsliv blivit en stark fagmiljö på högskolan.  

 

Bischoff problematiserar dock att forskning inom friluftsliv inte är något prioriterat fält från 

offentligt håll. Hon upplever det som att det finns ett fagligt intresse hos enskilda forskare 

men att intresset från offentligt håll är svagt. Vidare beskriver hon att om man vill ha 

forskningsmedel måste man verkligen kämpa för det, man får inte draghjälp någonstans ifrån. 

Hon uttrycker att: 

 

”Det er vanskelig å få midler til friluftslivsforskning.” 

 

Hon nämner Sverige och poängterar den klara fördel på nationellt plan som landet fått i och 

med etablerandet av ett stort nationellt forskningsprogram på området. De förutsättningar som 

Friluftsliv i förändring ger upplever hon att de bara kan drömma om i Norge. 

 

Berg upplever också friluftslivsforskningen som ett mindre prioriterat område. En av 

förklaringarna tror han kan vara att norrmännen i allmänhet är ganska aktiva och bedriver 
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friluftsliv vilket inte gör det till ett akut forskningsområde utan fokus läggs då tror han på 

något där läget är mer akut. Han exemplifierar med klimatforskning.  

 

Den starka ideologiska ställningen som friluftsliv har och länge har haft i Norge beskriver 

Bischoff som ett hinder på många sätt för forskning inom området. Hon menar att den 

generella hållningen länge var att friluftsliv inte skulle besudlas genom akademisering och 

forskning. Friluftsliv skulle få leva sin egna praktiska natur. Att forskningen idag inte får så 

stort utrymme tror hon beror på att den ideologiska ställningen gjort att det är allmänt 

vedertaget i Norge att friluftsliv är bra och nyttigt och att detta inte behöver bevisas genom 

forskning. 

 

Bischoff beskriver det som väldigt stor konkurrens att få medel till friluftslivsforskning. Vid 

ansökan om medel från forskningsrådet får man därför söka in under program som behandlar 

andra ämnen, som exempel nämner hon Miljö 2015 och Friluftsliv i endring. Friluftsliv blir då 

som en undergrupp och en del av ett annat område.  

 

Även Lerkelund beskriver detta att friluftslivsforskningen ibland är en del av 

forskningsprojekt inom andra ämnen. Även han exemplifierar med det stora och breda 

forskningsprogrammet Miljö 2015. Inom detta är friluftsliv en del. Berg beskriver att detta 

kan vara lite av problemet för friluftslivsforskningen och gör den svår att studera som en 

enhet. Han beskriver friluftslivsforskningen med att: 

 

” [...] den består ju av forskellige typ av forskning [...] den har så många aspekter i sig” 

 

Bischoff beskriver att det finns vad hon kallar ren friluftslivsforskning i Norge. Med det 

menar hon forskning som direkt och primärt behandlar friluftsliv och inte är en del av något 

annat projekt eller ämne. Denna typ av forskning finns framförallt på högskolorna. Hon 

exemplifierar med Hit där det bedrivs en hel del ren forskning på friluftsliv. På HiT finns 5-6 

personer som bedriver friluftslivsforskning och hon talar om att det bildats en stark fagmiljö 

som jobbar tätt tillsammans. De bedriver små projekt och skriver artiklar både enskilt och 

tillsammans. Det bedrivs även en del större individuella projekt såsom doktorgradsarbeten 

berättar Bischoff.  

 



 24 

Berg upplever att det inte satsas mycket pengar på forskning som enbart fokuserar på 

friluftsliv. Men poängterar samtidigt att friluftsliv är en naturlig del av andra 

problemställningar och av annan forskning, ex. idrott, naturvärn och miljö. Det gör det 

vanskligt att räkna på exakt hur mycket som kommer friluftslivsforskningen till godo men 

skapar också möjligheter för ämnet friluftsliv att kunna studeras inom olika fält. Även om 

friluftslivsforskningen kommer in på andra fält menar Berg att begreppet friluftsforskare 

skulle kunna användas för en kärna av forskare som jobbat med friluftslivsforskning i flertalet 

år. Bischoff betraktar sig själv idag som friluftslivsforskare men förtydligar att en stor del av 

hennes anställning går åt till undervisning men även då framförallt inom friluftslivsämnet. 

Forskningen har dock få ta gradvis mer och mer plats under de senaste tio åren och hon 

skriver nu på sin doktorsgrad.  

 

Inom organisationen FRIFO har det bildats en forskningsgrupp som fungerar som en 

resursgrupp för FRIFOs arbete med friluftslivsforskning berättar Lerkelund. Gruppen bedriver 

inte någon egen forskning. Denna forskningsgrupp består av: Anne Mari Aamelfot Hjelle 

(DNT), Siri Parmann (NJFF), Oddvin Lund (Skiforeningen), Odd Inge Vistad (NINA – 

Lillehammer), Annette Bischoff (Hit), Hans Erik Lerkelund (FRIFO). Forskningsgruppen ska 

följa det mål och strategidokument som FRIFO tagit fram för sitt engagemang i 

friluftslivsforskningen. Gruppen fungerar också som en konferenskommitté vid de forsknings- 

och friluftslivskonferenser som FRIFO anordnar med jämna mellanrum. Vid dessa 

konferenser förmedlas forskningsresultat till organisationer och andra intressenter. Lerkelund 

menar att syftet med dessa konferenser dels är att delge forskningsresultat men också att ge 

friluftslivsforskningen ett forum att visa upp sig på vilket han påpekar som viktigt för att 

kunna uppnå en högre status.  

 

Både Berg och Lerkelund beskriver det stora intresset som finns både för ovannämnda 

konferens men också för andra konferenser som behandlar friluftslivsforskning. Intresse visas 

såväl från akademiskt håll med universitet och högskolor som från offentligt håll representerat 

av departementen, myndigheter och kommuner. 

 

4 Diskussion 
 
Syftet med studien har varit att jämföra och belysa förutsättningarna för friluftslivsforskning i 

Sverige och Norge. För att besvara syftet har frågeställningarna i resultatdelen presenterats 
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utifrån respektive land. I denna del kommer resultaten diskuteras utifrån det jämförande 

perspektiv som är studiens syfte. Då forskningsläget är så begränsat kommer resultaten att 

diskuteras i relation till detta i den mån det går. 

 

Studien visar på såväl likheter som skillnader i förutsättningarna för friluftslivsforskning i 

Sverige och Norge. En tydlig likhet mellan länderna är den grundläggande problematik, som 

påpekats av såväl intervjupersoner som i studerad litteratur, med svårigheten att definiera 

friluftslivsforskning. 

 

Den tidigare forskningen på området från Schantz & Silvander pekade på en fördel i 

förutsättningarna för Norge inom friluftslivsforskning. Utifrån de resultat vi presenterat 

upplever vi det som att Sverige de senaste åren närmat sig Norge vad gäller förutsättningar för 

friluftslivsforskning. Denna slutsats baserar vi på att det tycks som att det har gjorts stora 

framsteg på den svenska sidan de senaste åren. Detta måste ju självklart dock ställas i relation 

till hur utvecklingen sett ut i Norge de senaste åren. Här vill vi dock, istället för att ge oss in 

på en diskussion vilket land som är bäst, lyfta fram att skillnaderna mellan länderna ligger på 

olika nivåer. Där Sverige ligger bra till på nationell nivå med ett stort etablerat 

forskningsprogram har Norge sina fördelar på det lokala planet med etablerade 

forskningsmiljöer såväl akademiskt som institutionellt. Detta exemplifierar den tradition som 

finns inom respektive land när det gäller friluftslivsforskning. Värderingen ligger inte i vilket 

av de två sätten som är bäst utan mer i att se möjligheterna i de olika sätten samt att i 

framtiden kanske kombinera dessa två, inte bara i respektive land utan även över gränsen.         

 

Ett mycket intressant fenomen som visas i vår studie är att de intervjuade personerna till viss 

del upplever förutsättningarna för friluftslivsforskning som bättre i det andra landet. 

Personerna i Norge uttrycker en avund mot det svenska forskningsprogrammet Friluftsliv i 

förändring medan svenskarna ser fördelar med den kontinuitet och tradition friluftsliv har i 

Norge. Norrmännens avund mot Friluftsliv i förändring baseras på den möjlighet det utgör att 

så pass mycket pengar läggs på ett projekt som bara behandlar friluftsliv. Detta tankesätt kan 

förstås utifrån ett hermeneutiskt perspektiv där svenskarna och norrmännen självklart är sin 

egen forskningssituation närmast. De vet hur situationen och förutsättningarna för 

friluftslivsforskningen ser ut på hemmaplan och påminns troligtvis varje dag om den ständiga 

kampen för mer forskningsmedel. Detta öppnar då upp för ett ”gräset är grönare på andra 
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sidan”-tänk där det är väldigt lätt att stirra sig blind på vad som finns i det andra landet och 

även vad som saknas i det egna landet.  

 

Både från den svenska och norska sidan betonas att friluftslivsforskningen är ett litet 

forskningsfält men också mångvetenskapligt. Detta innebär i båda länderna att forskning 

kring friluftsliv ofta blir en liten del av ett större projekt. I Norge finns det dock en mer 

naturlig möjlighet att bedriva ren friluftslivsforskning då det finns etablerade 

forskningsmiljöer för friluftsliv. Vår reflektion kring detta är att friluftsliv som ett eget ämne 

till stor del kan hjälpa till att tydliggöra begreppet och dess betydelse. Samtidigt är det inte 

nödvändigtvis så att mindre delprojekt som är en del av större projekt endast är av ondo. 

Istället ges sådana delprojekt ett större sammanhang och kan dessutom komma fler människor 

till nytta. Ett stort projekt kan på ett sätt fungera som en murbräcka för friluftsdelen och föra 

in den i rum den annars inte skulle ta sig in i.  

 

Här tillkommer också att i båda länderna finns det en likhet med svårigheten att kartlägga 

friluftslivsforskning eftersom de mindre delarna i större projekt inte alltid särredovisas. Här 

ser vi att om man skulle göra en bedömning av vilket land som har bäst förutsättningar för 

friluftslivsforskning genom att endast titta på antalet studier kan det lätt bli fel. Detta eftersom 

definitionen av vad som är friluftslivsforskning som tidigare nämnts är svår att avgöra men 

också att friluftsliv i mångt och mycket kanske studeras i större utsträckning än vad det 

framgår. 

 

Sett till bidragsgivare i de båda länderna när det gäller friluftslivsforskning skiljer det sig åt på 

vissa punkter. I Sverige finns flertalet möjliga bidragsgivare men detta kompliceras av det 

faktum att det inte finns något forskningsråd som har uttalat ansvar för finansiering av 

friluftslivsforskning. Detta gör att möjligheterna att få pengar för forskning är många men inte 

nödvändigtvis goda eftersom det blir en stor konkurrenssituation över forskningsmedlen. Den 

största enskilda bidragsgivaren i dagsläget är Naturvårdsverket som har avsatt stora medel till 

forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. I Norge är Norges forskningsråd huvudkälla 

för pengar till forskning samt institutionerna på de högskolor som har friluftsliv som 

akademiskt ämne.  

 

Att göra en värdering av vilket finansieringssätt som är det bästa eller vad länderna kan lära 

av varandra är svårt. På sätt och vis hade det kanske varit lättare att avgöra vart 
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förutsättningarna är bäst om det på något vis fanns en total summa till friluftslivsforskningen 

att utgå ifrån. Detta faller först och främst på att våra resultat visar att det är smått omöjligt att 

avgöra exakt vad som är friluftslivsforskning och således avgöra någon exakt summa. 

Dessutom kan vi anta att ett sådant resonemang är för enkelspårigt eftersom vi inte tror att den 

totala summan pengar är det som är mest avgörande för om förutsättningarna är bra eller inte, 

pengar kan man alltid få mer av. Detta bekräftas på sätt och vis av intervjuerna med både 

svenska och norrmän eftersom de hävdar att de alltid behöver mer pengar. Som vi uppfattar 

det, framför allt genom intervjupersonernas åsikter, är det istället viktigt att de som arbetar 

med friluftslivsforskning känner att de vet vilka kanaler de ska söka igenom och vad som 

gäller för att få bidrag. Endast på detta sätt kan man få en kontinuitet i forskandet. Självklart 

kan en öronmärkning av pengar som ska gå endast till friluftslivsforskning vara till stor hjälp 

men total summan är långt ifrån den självklara förutsättningen för en god 

friluftslivsforskning.   

 

Intresset och engagemanget för friluftslivsforskning från politiskt håll i de bägge länderna kan 

sägas ha närmat sig varandra för ett par år sedan för att sedan röra sig bort från varandra igen. 

Där Norge nämner friluftsliv relativt ingående i Miljøverndepartementets proposition nr. 1 

från 2008 nämner den senaste svenska forskningspropositionen förvånande lite om friluftsliv. 

Den tidigare forskningspropositionen från svenskt håll (2004/05:80) hade likt den norska 

propositionen friluftsliv som en egen rubrik och la på så vis större vikt vid begreppet.16 Här 

känner vi att förutsättningarna för friluftslivsforskning i Sverige säkerligen gynnades av det 

stora utrymme friluftsliv gavs i propositionen från 2004. Detta uppsving för 

friluftslivsforskningen kan ha gjort att i propositionen från 2008 ansåg man inte att det var 

lika viktigt att lyfta fram begreppet friluftsliv. I Norge däremot, som haft allemansrätten 

inskriven i grundlagen längre än i Sverige, kan man säga att friluftsliv kontinuerligt lyfts fram 

politiskt under en längre tid. Där man kan se Norges politiska intresse kring friluftsliv mer 

som ett rakt streck medan den svenska motsvarigheten mer kan ses som en våg med toppar 

och dalar. Denna analys kan även föras över på det nuvarande forskningsläget i de två 

länderna som vidare diskuteras i nästa stycke.  

 

Den svenska friluftslivsforskningen har utan tvivel gynnats av 

forskningsprogrammetFriluftsliv i förändring de senaste åren och förhoppningarna är väl även 

                                                 
16 Proposition 2004/05:80 Forskning för ett bättre liv.  
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att det ska fortsätta lyfta friluftslivsforskningen de kommande åren. Både svenskarna och 

norrmännen lyfter fram detta projekt som något väldigt bra. Samtidigt nämner båda sidor det 

faktum att på den norska sidan kommer det ständigt fram ny forskning kring friluftsliv, till 

stor del beroende på den akademiska förankring ämnet har. Återigen kan man här återvända 

till liknelsen med den norska utvecklingen som ett streck medan den svenska just nu kanske 

befinner sig på en toppen av en våg. Denna skillnad är intressant både utifrån ett jämförande 

perspektiv men även utifrån hur den svenska forskningen på området i framtiden kommer 

utvecklas. Vad händer egentligen efter Friluftsliv i förändring? Där den svenska sidan just nu 

står sig stark finns en risk att inget händer efter detta forskningsprogram medan Norge med 

fortsatt kontinuitet får fram friluftslivsforskning, framför allt pga. sin akademiska tradition. 

Sett ur ett jämförande perspektiv kanske man kan säga att det bästa vore om båda länderna i 

framtiden kan lära av varandra. Det land där stora forskningsprogram med inriktning enbart 

på friluftsliv kan kombineras med kontinuerlig forskning på akademisk och/eller institutionell 

nivå har nog mycket att vinna för friluftslivets framtida utveckling. 

 

Denna studie har inte haft som syfte att ge någon heltäckande kartläggning av omfattningen 

av friluftslivsforskningen i Sverige och Norge utan istället måla upp en generell bild av läget 

samt att jämföra dessa. Det är viktigt att påpeka att när det gäller tillförlitligheten och 

generaliserbarheten i denna studie är det åsikterna hos intervjupersonerna samt den 

kompletterande litteraturstudien som avgjort dessa faktorer. Studien har inte på något sätt 

gjort ansatsen att ställa sig utanför begreppet friluftslivsforskning och belysa detta, utan är 

istället, i sann hermeneutisk anda, medveten om att både intervjupersonernas men även 

författarnas förförståelse till stor del visar sig i resultatet och diskussionen. 

 

Författarna vill även påpeka att denna studie i stor del ska ses som inspiration för vidare 

forskning på området. Studien väcker helt klart frågor som djupare kan studeras, exempelvis 

framtidens friluftslivsforskning i de två länderna utifrån de olika sätt som området beforskas 

på idag. Självklart kan det även vara av vikt att i framtiden försöka studera och presentera en 

fullständig kartläggning av vilken friluftslivsforskning som görs i respektive land.  
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
 
Syftet med studien är att jämföra och belysa förutsättningarna för friluftslivsforskning i 

Sverige och Norge.  

- Vilka skillnader och likheter finns gällande finansiering av friluftslivsforskning i 

Sverige och Norge? 

- Vilka likheter och skillnader finns när det gäller forum för friluftslivsforskning i de 

båda länderna? 

 
 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Friluftslivsforskning,  
friluftsliv och forskning,  
friluftsliv Sverige,  
friluftsliv Norge, 
friluftsliv Sverige och Norge  
Outdoor recreation research 
 

Friluftsforskning 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Först och främst var vi ute efter material med anknytning till friluftslivsforskning. Detta betydde att vi 
använde det ordet. Eftersom vi visste att vissa använde ordet friluftsforskning använde vi den 
synonymen. För sökningar i internationella databaser använde vi den engelska översättningen outdoor 
recreation research. 
Friluftsliv Sverige och friluftsliv Norge använde vi mest för att täcka in att vi inte missat material där 
de av någon anledning inte använde ordet forskning. På samma sätt använde vi kombinationen 
friluftsliv och forskning för att inte missa material där de av någon anledning inte användes som ett 
ord. 
 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

GIH:s databas 
 
 
 
 
 
LIBRIS 
 
 
 

Friluftsliv 
 
Friluftslivsforskning 
 
Friluftsliv och forskning 
 
Friluftslivsforskning 
 
Friluftsforskning 
 

350 
 
1 
 
10 
 
1 
 
5 
 

0 
 
0 
 
1 
 
0 
 
0 
 



 

 
 
 
Pubmed 
 
 
 
 
 
 
 
Bibsys (norsk 
databas) 
 
 
www.google.se 
 

Friluftsliv och forskning 
Friluftsliv Sverige och Norge 
 
Outdoor recreation research 
 
Outdoor recreation sweden 
 
Outdoor recreation norway 
 
Outdoor recreation comparison 
 
Friluftslivsforskning 
 
Friluftsforskning 
 
Friluftslivsforskning 
 
Friluftsforskning 
 
Friluftsliv och forskning 
 
Friluftsliv sverige och norge 
 

13 
6 
 
276 
 
16 
 
11 
 
29 
 
5 
 
2 
 
533 
 
3350 
 
652 000 
 
132 000 

1 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
se kommentar 
 
se kommentar 
 
se kommentar 
 
se kommentar 

 
KOMMENTARER:  
Som vi nämnde i avsnittet ”Forskningsläge” har det varit svårt att hitta material som har som syfte att 
jämföra förutsättningarna för friluftslivsforskning i Sverige och Norge. Trots att de relevanta träffarna 
har varit få sett till forskningsläge har ändå litteratursökningen steg 1 gett oss material för att gå 
vidare med litteraturstudien steg 2 i resultatdelen. Därför är det viktigt att påpeka att de relevanta 
träffar vi redovisar i denna litteratursökning är för forskningsläget. 
 
google.se användes först i litteraturstudiens första steg men gav inte någon ytterligare träff för 
forskningsläget än vad sökningar i databaser gjort. Den gav oss dock kontakt med relevanta hemsidor 
och dokument för litteraturstudiens andra steg. 
 
 



 

Bilaga 2 – Intervjuguide 
Vilken/vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

Vilken är din relation till friluftslivsforskning? 

- Hur kommer du i kontakt med friluftslivsforskning? 

 

Hur upplever du möjligheten att få forskningsmedel till friluftslivsforskning i ditt land? 

- Vilka bidragsgivare finns? 

- Upplever du det som lätt eller svårt att få medel? 

- Vilka summor handlar det om? 

- Hur och var kan man söka forskningspengar till friluftslivsforskning? 

 

Var forskar man inom friluftsliv i ditt land? 

- Finns det forskare/forskargrupper som enbart ägnar sig åt friluftslivsforskning? 

 

Hur upplever du intresse och stöd från offentligt håll för friluftslivsforskning? 

- Hur märks detta intresse/stöd eller brist på intresse/stöd? 

- Vad tror du detta intresse/stöd eller brist på intresse/stöd beror på? 


