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"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" (Boken om friluftslif, 1910, hämtat ur 

Emmelin, Fredman & Sandell, 2005, s. 15)
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Att få och slippa 

Motiven bakom friluftsliv 
 

Isabelle Rundström 

 

 

Tidigare undersökningar av motivationen att utöva friluftsliv har identifierat 

motiv som social samvaro, fysisk aktivitet, naturupplevelser och 

avkoppling, dock har området mest berörts i samband med planering och 

förvaltning av naturområden. Den här studien har undersökt motiv bakom 

människans friluftslivsutövande i syfte att förstå dessa drivkrafter i relation 

till mänskliga behov. Studien bestod av 31 deltagare från olika delar av 

Sverige, i åldrarna 22-75 med varierande sysselsättning, friluftslivs-

utbildning, civilstatus och nationalitet, varav 16 kvinnor. Data samlades in 

genom att deltagarna fick skriva berättelser om sin motivation. Det 

insamlade materialet meningskoncentrerades och analysen resulterade i att 

tre abstrakta motiv kunde urskiljas: (1) att komma bort från något, samt (2) 

att få inre och (3) yttre stimulans. Utövandet har visat sig tillfredsställa 

flertalet behov och främjar på så vis välmående. Vidare bidrar studien till 

kunskap om vad den friluftsaktiva individen upplever att hon behöver. 

Resultaten stämmer väl överens med tidigare forskning. 

 

Keywords: basic psychological needs theory, ERG theory, motivation, 

outdoor recreation, theory of human needs 

 

 

Inledning 

 
Undersökningar har visat att ca 31% av Sveriges befolkning engagerar sig i friluftsaktiviteter 

mer än 20 gånger per år (Statistiska centralbyrån, 2013). Dock är det först på senare år som 

intresset för området åter har etablerat sig inom politiken och myndighetsutövandet (Fredman, 

Karlsson, Romild & Sandell, 2008), vilket har påverkat den svenska friluftslivsforskningen. 

Sandell (2004) menar att "friluftslivet kanske inte har den roll som forskningsområde som 

dess betydelse i samhället och forskningspotential i övrigt borde motivera" (Sandell, 2004, s. 

46). Även Naturvårdsverket har uttryckt ett behov av vetenskapliga underlag (Emmelin, 

Fredman & Sandell, 2005), vilket resulterat i forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 

(Fredman et al., 2008). Ambitionen med programmet har varit att ge en bred bild över 

naturturismen och friluftslivet i Sverige (Fredman et al., 2008). Dock är flertalet områden 

fortfarande sparsamt eller inte alls utforskade (Svenskt friluftsliv, 2008), trots tidigare insatser 

och fältets mångvetenskapliga bredd (Sandell, 2004; Svenskt friluftsliv, 2008). Ett begränsat 

område är den subjektiva upplevelsen av friluftslivets värden.  

Ett större intresse för området har påträffats inom den internationella forskningen. Dock 

karaktäriseras den skandinaviska friluftstraditionen av en enkelhet (Pedersen Gurholt, 2008; 

Kaltenborn, Haaland & Sandell, 2001) och folklighet (Sandell, 1993) som skiljer sig från mer 

kommersiella och specialiserade utomhusaktiviteter i Nordamerika samt kontinentala Europa 

(Kaltenborn, Haaland & Sandell, 2001; Sandell, 1993), varpå det är svårt att applicera 

resultaten på det svenska utövandet. Även Sandell (2004) har påpekat att friluftsliv är ett 

kulturellt samhällsfenomen, och att internationell forskning kritiskt måste kompletteras, 

transformeras och utvärderas utifrån olika kulturella kontexter. Det är därför betydelsefullt att 
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undersöka de bakomliggande drivkrafterna till friluftslivsutövande inom den svenska 

traditionen i relation till tidigare forskning samt mänskliga behov. 

 

 

Vad är friluftsliv? 
 

Enligt Backman (2004) har de flesta definitioner av friluftslivsbegreppet en normativ karaktär 

och involverar teman som a) fysisk aktivitet eller vistelse, b) utförande i en utomhusmiljö, 

samt c) att tävling eller rangordning inte är nödvändigt. Ett exempel på en sådan definition har  

hämtats ur förordningen om statsbidrag till friluftslivsorganisationer: "Vistelse utomhus i 

natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling" 

(Regeringen, SFS 2003:133, s. 1). I relation till det menar Gelter (2000) att det genuina 

friluftslivet inte involverar specifika aktiviteter eller att upptäcka och bemästra naturen. Det är 

en filosofisk livsstil som baseras på upplevelsen av frihet och den spirituella kontakten med 

landskapet. I linje med Gelters syn har andra beskrivit fenomenet som ett enkelt sätt att leva 

(Pedersen Gurholt, 2008), ett ekologiskt ansvarsfullt liv i det fria (Repp, 2004), att röra och bli 

berörd av den fria naturen (Faarlund, Dahle & Jensen, 2007), samt att känna glädje av att vara 

ute i naturen, ensam eller med andra; att känna njutning och uppleva harmoni med 

omgivningen (Dahle, 2003). Aktuell studie har utgått från definitionen ur förordningen om 

statsbidrag. 

För att mäta begreppet har Statistiska centralbyrån (SCB) använt sig av åtta aktiviteter; 

nöjespromenader, ströva i skog och mark, trädgårdsarbete, friluftsbad, utflykt med fritidsbåt, 

fritidsfiske, fjällvandring samt jakt (SCB, 2009). Dock speglar de utvalda aktiviteterna inte 

självklart vad som anses vara friluftsliv. Enligt Fredman et als. (2008) undersökning hamnade 

aktiviteter som vandringar i skog, mark och fjällvärlden överst på listan, då nästan 90% av 

deltagarna ansåg att dessa aktiviteter helt och hållet var friluftsliv, vilket följdes av 

kajakpaddling (61%) och fågelskådning (59%). De aktiviteter, vars relation till friluftsliv var 

mer osäker, var promenader i en stadspark och motorburna aktiviteter. 

 

 

Motivation och mänskliga behov 
 

Enligt Deci och Ryan (2000) utgör mänskliga behov en god utgångspunkt för att förklara 

aktiveringen av människans beteende, och de flesta behovsteorier utgår från att människan är 

motiverad att utföra ett beteende som tillfredsställer ett upplevt behov (Alderfer, 1969; Deci 

& Ryan, 2000; Maslow, 1943). Tillfredställande av fysiologiska och psykologiska behov 

anses vara avgörande för vital och hälsosam mänsklig funktion oavsett kultur eller 

utvecklingsstadium (Alderfer, 1969; Maslow, 1943; Ryan, 2009) samt för att nå optimal 

motivation (Ryan, Williams, Patrick & Deci, 2009). Nedan ges en överblick över behov 

utifrån the Theory of human needs (Maslow, 1943), Existence, Relations and Growth theory 

(Alderfer, 1969) samt Basic psychological needs theory (Ryan et a., 2000). Behoven har 

ordnats i fem olika kategorier; existentiella, sociala, självets, kognitiva och utvecklande. 

 

Existentiella behov. De mest grundläggande behoven för individens överlevnad är de 

existentiella behoven, vilka, i första hand, omfattar fysiologiska behov som föda, dricka, sex, 

sömn och fysisk aktivitet (Adler, 1969; Maslow, 1943). Dock är även företeelser som 

arbetsförhållande, lön (Alderfer, 1969) samt upplevelsen av att leva i en trygg och stabil värld 

(Maslow, 1943) av vikt för individens existens. Behoven som involveras i kategorin sägs vara 

de mest dominanta (Maslow, 1943), och karaktäriseras ibland av att de kan delas upp mellan 
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människor på ett sådant sätt att en persons vinst är en annan persons förlust när resurserna är 

begränsade (Alderfer, 1969). 

 

Sociala behov. Att känna tillhörighet, kärlek och affektion, menar Maslow (1943), är 

nödvändigt för individens välbefinnande. Kategorin involverar behov som berör relationer 

med betydelsefulla andra (Alderfer, 1969) och innebär att individen upplever känslan av att 

andra människor inkluderar, bryr sig om (Ryan et al., 2009), samt förstår denne (Patrick, 

Knee, Canevello & Lonsbary, 2007). Enligt Alderfer (1969) är tillfredsställelsen av dessa 

behov beroende av en process av ömsesidigt delande av tankar och känslor. 

 

Självets behov. Följande kategori omfattar behov av självkänsla, uppskattning (Maslow 

1943), kompetens och autonomi (Deci & Ryan, 2000). Det innebär att de flesta individer har 

en önskan om att känna styrka, tillräcklighet (Maslow, 1943), självständighet (Deci & Ryan, 

2000; Maslow, 1943), effektivitet och självförtroende (Ryan et al., 2009). Kategorin berör 

även individens omgivning, det vill säga behov av anseende och erkännande från andra 

(Maslow, 1943; Ryan et al., 2009). 

 

Kognitiva behov. Den kognitiva behovskategorin innehåller två separata behov; behov av 

att veta och förstå (Maslow, 1943, 1987) samt estetiska behov (Maslow, 1987). Behov av att 

veta och förstå, involverar individens önskan att tillfredsställa nyfikenhet, att söka efter 

mening samt införskaffa kunskap. De estetiska behoven berör önskan om att uppskatta och 

söka efter skönhet, balans och former (Maslow, 1987). 

 

Utvecklande behov. Avslutningsvis berör den sista kategorin individens behov av 

självförverkligande (Maslow, 1943) och personlig utveckling (Alderfer, 1969). Det innebär att 

individen förverkligar det denne potentiellt är (Maslow, 1943) och skapar kreativa och 

produktiva effekter på miljön och sig själv (Alderfer, 1969). Genom att engagera sig i 

uppgifter som kräver användandet av den fulla kapaciteten och ett eventuellt utvecklande av 

ytterligare förmågor, leder tillfredsställandet av behoven till upplevelsen av en större känsla 

av helhet som människa (Alderfer, 1969). 

 

 

Motiv till friluftsutövande 
 

Sedan 1960-talet har forskning, främst i USA, men även i Norden (Emmelin et al., 2005), 

undersökt motiv bakom friluftslivsutövande (Fredman et al., 2008) och specifika 

friluftsaktiviteter (Ewert, 2001). Undersökningar har bland annat utförts i syfte att skapa 

underlag för aktivitetsföretag (Saxena & Dey, 2010) och förvaltning av naturområden 

(Emmelin et al., 2005). Dock finns det även studier som syftar till att skapa en bättre 

förståelse för människans beteenden (Kerr & Houge Mackenzie, 2012). 

 

Forskning i Norden. Inom den svenska friluftslivsforskningen har endast en studie 

påträffats som undersöker den svenska befolkningens motivation att utöva friluftsliv. 

Undersökningen har bland annat fokuserat på individens motiv, viktiga aktiviteter samt hinder 

i samband med utövande (Fredman, Karlsson, Romild & Sandell, 2008). Enligt studien är de 

fyra viktigaste motiven att utöva fysisk aktivitet, uppleva avkoppling, vara nära naturen och 

umgås med familjen (se Tabell 1) (Fredman, Karlsson et al., 2008). Vidare har en stor del av 

deltagarna svarat att de "upplever att de får ökade insikter om samspelet i naturen och en 

känsla av att själva vara en del av den när de vistas ute i naturpräglade miljöer" (Fredman, 
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Karlsson et al., 2008, s. 17) samt att utomhusvistelser gör vardagen mer meningsfull 

(Fredman, Karlsson et al., 2008). 

 

Tabell 1.  

Den svenska befolkningens motivation att utöva friluftsliv (Friluftsliv i förändring) 

 På vardagar På helger Längre ledigheter 

Motiv (n=1655) (n=1652) (n=1630) 

Uppleva avkoppling 43.1% 58.1% 55.9% 

Vara nära naturen 38.3% 56.6% 46.0% 

Umgås med familjen 28.9% 42.7% 43.6% 

Utöva fysisk aktivitet 68.0% 42.1% 33.8% 

Umgås med vänner 16.0% 38.4% 30.2% 

Ha kul 21.8% 38.3% 39.8% 

Komma bort från arbetet 17.4% 25.7% 28.3% 

Komma bort från hemmet 15.5% 19.6% 26.6% 

Uppleva ensamhet 25.2% 17.3% 13.8% 

  

Vidare har Aaestre, Kleiven och Kaltenborn (1994) utfört en nationell undersökning av det 

norska friluftslivet, där 1079 personer intervjuades om sina friluftslivsvanor och drivkraften 

bakom dessa. Studien resulterade i sex motiv; naturupplevelser, bemästring, lugn och ro, 

skörd, social samvaro och fysisk aktivitet (Aaestre et al., 1994). En sammanställning av den 

norska friluftslivsforskningen som berör motivation, mellan åren 1974-2001, visar att samt-

liga granskade studier stämmer väl överens med Aaestre et als. resultat (Odden & Aas, 2002).  

 

Internationell forskning. Den internationella forskningen har, i större utsträckning, fokuse-

rat på att undersöka friluftsaktiviteter med inslag av risk (Creyer, Ross & Evers, 2003; Ewert, 

2001) och äventyr (Ewert, Gilbertson, Luo & Voight, 2013), i syfte att förstå motivationen att 

engagera sig i aktiviteter som innebär en risk för den egna hälsan. Undersökningar har bland 

annat utförts inom aktiviteter som klättring (Ewert et al., 2013), kajakpaddling, glidflygning 

(Kerr & Houge Mackenzie, 2012), bergsbestigning (Ewert, 2001), och mountain-biking (Skår, 

Odden & Vistad, 2008). Resultaten från dessa studier har, på grund av sin inriktning, kunnat 

identifiera fler motiv knutna till utmaning (Saxena & Dey, 2010), spänning/sensationer 

(Ewert, 2001; Ewert et al., 2013), image/status (Ewert et. al, 2013; Saxena & Dey, 2010), 

prestation (Ewert, 2001) och personlig utveckling (Saxena & Dey, 2010), i jämförelse med 

nordisk forskning. 

Även studier som undersöker ett mer generellt friluftsutövande har påträffats. Inom 

projektet Ipsos-Eureka (2009) har besökare av nationalparker intervjuats om motivationen till 

utomhusaktiviteter. Enligt resultatet motiverades besökarna, i första hand, av att kunna ta en 

time out från vardagen, vilket omfattade avskildhet, avkoppling, frihet och en möjlighet att 

reflektera (Ipsos-Eureka, 2009). Vidare berördes även motiv som möjligheten att socialisera, 

träna, utmanas, uppleva äventyr och uppskatta samt lära sig om naturen (Ipsos-Eureka, 2009). 

 

 

Syfte 

 

Syftet med den här undersökningen var att skapa en djupare förståelse för de drivkrafter som 

ligger bakom individens friluftslivsutövande genom att söka efter motiv i människors 

berättelser. Studiens resultat skulle kunna bidra till en ökad kunskap om människans behov 

samt hur naturen och friluftslivet kan tillfredsställa dessa. I relation till det skulle studien även 
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kunna bidra till en djupare förståelse för vad individer, engagerade i friluftslivsaktiviteter, 

själva anser att de behöver i livet. 

 

 

Metod 
 

Deltagare 
 

Då syftet med studien var att undersöka människans motivation att utöva friluftsliv, var de 

enda urvalskriterierna att deltagarna var aktiva friluftslivsutövare och över 18 år. I studien 

deltog 31 personer i åldrarna 22-75 från olika delar av Sverige, varav 16 var kvinnor och nio 

bodde på landsbygden. Samtliga deltagare handplockades för att skapa ett varierat och brett 

urval. Förutom ovan nämnda variabler (kön, ålder, bostadsort/förhållanden) hade deltagarna 

varierande sysselsättning, vissa inom friluftsliv, respektive ingen sysselsättning alls, samt 

varierande civilstånd, nationalitet och nivå av friluftslivsutövande. Vidare hade 13 av 

deltagarna även genomgått någon form av friluftslivsutbildning under minst ett år. Totalt 

tillfrågades 58 personer, vilket innebär ett bortfall på 27 personer. Den vanligaste anledningen 

till att inte delta i studien var tidsbrist och att deltagandet upplevdes kräva för stort 

engagemang. Ingen av deltagarna erhöll någon kompensation för sin insats. 

 

 

Material och procedur 
 

Inledningsvis skapades en detaljerad lista över lämpliga deltagare enligt urvalsprincipen 

strategisk handplockning. Därefter kontaktades de utvalda personerna via e-post, telefon eller 

sociala medier och informerades om studiens syfte, deras eventuella roll samt tillfrågades om 

intresset av att medverka i studien. Om personen kontaktades via e-post eller sociala medier, 

bifogades ett missivbrev med instruktioner för datainsamlingen, samt nödvändig information 

utifrån Vetenskapsrådets (2002) föreskrifter om informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet. Samma missivbrev skickades via e-post till de personer som, efter att ha 

informerats via telefon, var villiga att medverka. De personer som avböjde att medverka not-

erades, och tillfrågades, när det ansågs lämpligt, om orsaken till detta. 

Datainsamlingen utfördes med hjälp av skrivna berättelser, och deltagarna instruerades att 

besvara frågan om vad som motiverar dem att utöva friluftsliv genom att fritt skriva ca en 

halv till en A4-sida, gärna på dator. Vidare ombads deltagarna att utveckla sina svar så 

mycket som möjligt, för att på så vis få tillgång till relevant och rik data, samt informerades 

om att det var den subjektiva upplevelsen som var av intresse. Berättelserna skickades till 

författarens e-post. All skriftig korrespondens raderades efter att materialet lagrats på ett etiskt 

korrekt vis, för att undvika att uppgifter som lämnats var åtkomliga för utomstående. I de fall 

deltagarna lämnade in berättelser skrivna för hand transkriberades dessa till datorskrift, och 

originalberättelsen återlämnades antingen till deltagaren eller förstördes på ett sådant sätt att 

informationen inte längre var tillgänglig. 

 

 

Databearbetning 

 

Samtliga berättelser skrevs ut och lästes igenom i syfte att finna mönster. Totalt bestod 

materialet av ca 25 sidor datorskriven text, och materialet upplevdes relevant och rikt med 

avseende på undersökningens syfte. Det empiriska materialet analyserades induktivt med 

hjälp av meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2009). Varje berättelse koncentrerades 
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till ca 75-150 ord, genom att kvantitativa angivelser, upprepningar, småord, namn och sådant 

som upplevdes irrelevant för undersökningen, togs bort. Även mer abstrakta begrepp 

användes för att benämna flertalet konkreta beskrivningar. Ett exempel på en sådan abstrak-

tion var att skildringar som "att uppleva vackra platser" och "att vara en del av naturen" 

beskrevs med hjälp av begreppet "naturupplevelser".  

Meningskoncentreringen resulterade i 30 listor över det mest centrala innehållet i varje 

berättelse. De 30 listorna sammanfogades sedan till en lång lista och upprepningar rensades 

bort. Efter den första bearbetningen återstod ca 60 delmotiv, vilka ytterligare grupperades i 

mer abstrakta begrepp, till exempel gemenskap, utmaning och närvaro. När den andra 

bearbetningen slutförts bestod listan av 11 delmotiv, varpå en granskning över förekomsten av 

dessa, i samtliga berättelser, genomfördes.  

I samband med den andra databearbetningen utfördes även ett interbedömarreliabilitetstest. 

Testet utfördes av en utomstående person som, utan påverkan från författaren, fick bedöma 

huruvida var och en av de 11 delmotiven förekom eller inte i respektive berättelse. Inter-

bedömarreliabilitetstestet utfördes i syfte att bedöma analysens stabilitet, och i 91% av fallen 

överensstämde författarens och den utomstående personens bedömningar.  

Vid en tredje och sista bearbetning av materialet abstraherades de 11 delmotiven ytter-

ligare, och tre abstrakta motiv kunde på så vis urskiljas. När analysen hade slutförts 

kontaktades fyra deltagare och informerades om de abstrakta motiv som uttolkats, för att 

kunna genomföra en så kallad deltagarvalidering. Inga ändringar gjordes efter valideringen. 

 

 

Resultat  
 

Deltagarna instruerades att besvara vad som motiverar dem att utöva friluftsliv genom att 

skriva berättelser. I flera av berättelserna beskrevs faktiska situationer och en del definierade 

även vilken typ av friluftsliv de utövar, vilket bland annat innebar skidåkning, segling, 

vandring och kajakpaddling. Dock poängterades att det inte behövde vara stora äventyr eller 

avancerade aktiviteter. Vidare ansågs fenomenet vara en naturlig del i livet, då flera deltagare 

introducerades för aktiviteterna i tidig ålder. Mängden motiv och berättelsernas djup 

varierade, men över lag hade de flesta deltagare lyckats utveckla sina svar så att relevant och 

rik data har kunnat erhållas. Vid bearbetning av materialet kunde inledningsvis 11 delmotiv 

urskiljas (se Tabell 2). 

 

Tabell 2.  

Motiv för friluftslivsutövande 

 

Motiv 

Andel i procent av berättelserna 

som innehöll motivet (%) 

Naturupplevelser 94 

Lugn/avkoppling 84 

Utmaning/Spänning 68 

Frihet/enkelhet 65 

Sociala upplevelser 55 

Välmående 52 

Fysisk aktivitet 45 

Kickar 45 

Närvaro/fokus 42 

Avskildhet 35 

Personlig utveckling 19 
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De 11 delmotiven abstraherades ytterligare och analysen resulterade slutligen i tre 

abstrakta motiv: (1) att komma bort från något samt (2) att få inre och (3) yttre stimulans (se 

Tabell 3). De tre abstrakta motiven har presenterats och beskrivits nedan. För att belysa de tre 

motiven har citat ifrån deltagarnas berättelser använts. 

 

Tabell 3.  

Abstrakta motiv för friluftslivsutövande 

 

Abstrakta motiv 

Andel i procent av berättelserna 

som innehöll motivet (%) 

 

Exempel på temat 

Att komma bort från något 93      "Att slippa vardagens stress"(Kvinna, 34) 

Att få inre stimulans 83  "En fysisk och psykisk utmaning"(Man, 45)  

Att få yttre stimulans 97     "Kan njuta av vackra platser"(Kvinna, 24) 

 

 

Att komma bort från något 
 

I 93% av berättelserna var det möjligt att utläsa att deltagarna upplevde friluftsliv som en 

möjlighet att komma bort från något, så som vardagen. Det visade sig bland annat genom att 

deltagarna beskrev att de, i samband med friluftsliv, var närvarande i stunden, upplevde frihet 

och avskildhet, kände lugn samt kunde koppla av (se Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 1. Delmotiv inom det abstrakta motivet Att komma bort från något. 

 

Lugn och avkoppling. Friluftslivsutövandet ansågs bidra till en känsla av lugn och en 

möjlighet att koppla av, vilket mer än hälften av deltagarna menade beror på att naturen är en 

rofylld och vacker miljö utan stress, "i vardagen så innebär en krock på motorvägen att jag 

kommer för sent till jobbet, missar kanske viktiga möten och får en massa extrajobb... det 

stresspåslaget som kommer då får man ju aldrig ute i naturen". Dock menade några av 

deltagarna att vistelse i en miljö utan stress, inte enbart gav känslan av lugn i stunden, utan 

även påverkade stressen och problemen i vardagen, "att vara ute på längre turer ger också ett 

perspektiv på vardagslivet... efter tre dar på fjället känns stressen och ”problemen” som 

upplevs hemma ganska avlägsna och små". Vidare ansåg friluftsaktiviteterna bidra till 

avkoppling, då utförande av dessa gav deltagarna en möjlighet att känna sig tillfreds med sig 

själva och fick tankarna att stilla sig. 

 

Frihet och enkelhet. Till skillnad från vardagen upplevde flera deltagare att de, genom den 

enkelhet som karaktäriserar friluftslivet, fick uppleva en känsla av frihet, vilket bland annat 

beskrevs som känslan av att kunna andas fritt och få plats. Under vistelsen i naturen 

upplevdes förväntningar och krav från samhället kunna skalas bort, och möjliggöra en tillvaro 

av kravlöshet, utan strikta regler eller tider att passa, "allt är så enkelt... det finns inget rätt 

Lugn/avkoppling 

 
Frihet/enkelhet 

Närvaro 

Avskildhet 

Att komma bort 

från något 
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eller fel, inga givna svar, inga krav eller förväntningar". Deltagarna upplevde att de fick göra 

det som kändes bra i stunden, "jag går upp när jag vill, lägger mig när jag vill, går när jag 

vill", och att de inte behövde göra mer än det som är nödvändigt. Kravlösheten visade sig 

även leda till friheten att själv få bestämma över det egna friluftslivet och vad som ansågs 

tillhöra begreppet, vilket skapade en uppfattning av lättillgänglighet, då det för många var 

fullt tillräckligt att bara ge sig ut och plocka svamp en eftermiddag. 

 

Närvaro. Att vara närvarande i stunden beskrevs i termer av att kunna vara medveten om 

och fokusera på sin omgivning och sig själv utan att något stör uppmärksamheten på det som 

sker där och då, vilket enligt flera deltagare utgjorde en bra balans till vardagen. En del av 

deltagarna menade även att friluftslivet krävde en viss närvaro, vilket upplevdes befriande, då 

det bland annat innebar att de inte behövde eller kunde bekymra sig över problem i vardagen. 

En av deltagarna skrev att "det hjälper... till att tränga bort oinbjudna tankar", medan en annan 

menade att hon inte behövde "tänka på sådant som känns jobbigt i livet".  

 

Avskildhet. Lite drygt en tredjedel av undersökningens deltagare utövade friluftsliv för att 

uppleva avskildhet. Det innebar, i stora drag, en frånvaro av omvärlden, "det bästa är när 

mobiltelefonerna inte har någon täckning, då mår jag som bäst i min stillhet". Avskildheten 

beskrevs som en möjlighet att få njuta av ensamhet och tystnad, antingen genom att vara helt 

ensam, "då kan tankarna fara fritt och liksom komma till punkt utan att avbrytas" eller vara 

ensam med sitt sällskap.  

 

 

Att få inre stimulans 
 

Det andra abstrakta motivet som gick att urskilja var att få inre stimulans, vilket förklarades i 

termer av utmaning och spänning, kickar, personlig utveckling samt fysisk aktivitet (se Figur 

2). Endast fem personer svarade att deras motivation inte utgjordes av att få inre stimulans. 

Dock är det möjligt att detta är ett resultat av de friluftsaktiviteter som deltagarna engagerar 

sig i, då mer äventyrliga aktiviteter till exempel bör innebära en ökad utmaning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Delmotiv inom det abstrakta motivet Att få inre stimulans. 

 

Utmaning och spänning. En stor anledning att utöva friluftsliv visade sig vara att få utmana 

sig själv och uppleva spänning. Enligt deltagarna innebar det att få utsätta sig för fysisk och 

psykisk påfrestning samt förlita sig på den egna förmågan i en oberäknelig miljö med stark 

närvaro av konsekvenser. Genom friluftslivet upplevde deltagarna att de fick pusha sig själva 

och testa sina gränser, "det är bara jag som kan klara av det", men det bidrog även till insikten 

om människans sårbarhet, "vilket gör att man ibland inser hur liten man är och att livet är 

ganska skört".  
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Fysisk aktivitet. En självklar del för 14 deltagare var den fysiska aktiviteten, det vill säga 

att få ta sig för egen maskin, och röra på kroppen. Utövandet upplevdes vara en rolig och 

stimulerande motions- eller träningsform med skonsamma rörelser, samt ett alternativ för de 

som inte engagerar sig i lagsporter eller uppskattar att träna på gym. Det ansågs även vara en 

bra kontrast mot det stillasittande stadslivet, och känslan efteråt beskrevs som tillfreds-

ställande, "många aktiviteter i friluftslivet är skonsamma för kroppen, samtidigt som de är 

utmanande och tröttande... jag älskar känslan i kroppen efter en dag utomhus... det är en 

annan, mer tillfredsställande känsla än trötthet från något annat... det känns som att jag har 

gjort något bra för både kropp och själ". 

 

Kickar. I relation till att få möjligheten att utmana sig själv och uppleva spänning, ansåg 

45% av deltagarna att de känslor som uppstår vid bemästrande inom friluftslivet, var viktiga 

aspekter att berätta om. En deltagare förklarade att "kicken det ger att klara av något som man 

innan inte till hundra procent visste att man skulle klara av, den är svårslagen". Känslorna 

beskrevs som kickar, adrenalin, egoboostar och pirr i magen, men även som att känna sig 

levande. 

 

Personlig utveckling. Att få inre stimulans berörde även den personliga utvecklingen, 

vilket förklarades innebära en förbättrad självkänsla och ett ökat självförtroende, men även 

visade sig i teoretiska och praktiska kunskaper. Genom att utöva friluftsliv upplevde 

deltagarna att de kunde utvecklas och bygga upp sig själva, men även tillförskaffa sig de 

kunskaper som krävs för att överleva. En deltagare menade att han bland annat utövade 

friluftsliv för att öva, "jag vill kunna klara mig i naturen under rätt primitiva förhållanden... 

klara de utmaningar man ställs inför och kunna anpassa mig till naturens villkor". 

 

 

Att få yttre stimulans 
 

Slutligen visade analysen av materialet även att 97% av deltagarna ansåg att yttre stimulans 

var en viktig del i motivationen. Den yttre stimulansen innebar att uppleva natur samt att 

umgås med andra och känna gemenskap, så kallade sociala upplevelser (se Figur 3). Av 

samtliga deltagare var det endast en som inte uttryckte att detta utgjorde en motivator. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Delmotiv inom det abstrakta motivet Att få yttre stimulans. 

 

Naturupplevelser. Att få uppleva natur nämndes i alla berättelser utom två, och innebar, i 

första hand, den faktiska upplevelsen av de platser och miljöer där friluftslivet utövades samt 

upptäckandet av dessa. Som nämnt i den inledande delen av resultatet valde flera deltagare att 

beskriva sin motivation genom att redogöra för faktiska situationer, där de till exempel 

upptäckte ett nytt smultronställe, satt på en uppvärmd klippa och tittade på hur solen glittrade 

på vattenytan eller spejade ut över ett öppet landskap. Gemensamt för de flesta skildringar var 

att de involverade att platserna var vackra, samt att det fanns något obeskrivbart över dessa 

situationer, en känsla som var svår att sätta ord på. 

Naturupplevelser 

Sociala upplevelser 

Att få yttre stimulans 
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Att spendera tid i naturen gav även deltagarna en känsla av att vara en del av något större, 

att få uppleva samhörighet med naturen, känna sig trygga och hemma, samt känna ursprung. 

Det beskrevs som en påminnelse om människans faktiska natur och var vi hör hemma, "natur 

och friluft är min rätta miljö... det är där jag kommer ifrån, det är i den miljön vi som 

människor alltid befunnit oss... så det handlar väl om att komma hem... känna trygghet". Det 

handlade i större utsträckning om att vara en deltagare än en åskådare av naturens underverk. 

Vidare baserades en del av deltagarnas motivation även i en fascination av naturen och dess 

system, "det är givande och intressant att se och fundera på... hur olika saker hänger ihop". 

Naturintresset och upptäckarlusten upplevdes vara två stora anledningar att ge sig ut. 

 

Sociala upplevelser. Avslutningsvis var även den sociala aspekten av friluftsliv en 

bakomliggande drivkraft för drygt hälften av de som deltog i undersökningen. Friluftslivet 

sågs som ett sätt att umgås med familj och vänner, träffa likasinnade, uppleva gemenskap 

samt knyta nya kontakter. Det handlade om att kunna dela något speciellt med andra och att 

umgås med människor som uppskattade friluftslivet på samma sätt som en själv. 

Några av deltagarna menade även att de vänskapsband som knyts via friluftslivsaktiviteter 

är bland de starkaste, "man lär verkligen känna en person på djupet och ser alla sidor i och 

med att man umgås så tätt inpå varandra". Vidare upplevdes den sociala samvaron skilja sig 

från vardagen. En deltagare menade att den sociala stämningen var mer avslappnad ute i 

naturen, och en annan förklarade att "man bara umgås med människor på ett väldigt 

opretentiöst sätt".  

 

 

Diskussion 
 

Resultatet från den aktuella undersökningen visar att individen främst utövar friluftsliv för (1) 

att komma bort från något, samt för att (2) få inre och (3) yttre stimulans. Att deltagarna ville 

komma bort från något visade sig genom att de vid friluftslivsutövande var närvarande i 

stunden, kände lugn och kunde koppla av samt upplevde frihet och avskildhet. Dock användes 

utövandet inte enbart som ett sätt att fly från vardagen, utan även för att få inre och yttre 

stimulans. Den inre stimulansen beskrevs i termer av utmaning, kickar, personlig utveckling 

och fysisk aktivitet, medan upplevelsen av natur och social samvaro gav en yttre stimulering.  

 

 

Motivation att utöva friluftsliv 
 

De delmotiv som urskiljts i den här undersökningen stämmer väl överens med de motiv som 

identifierats i tidigare forskning. Till skillnad från andra studier har samtliga delmotiv 

presenterats utan att klassificeras som mer eller mindre viktiga. Vidare ligger de abstrakta 

motiven på en högre abstraktionsnivå än flera av de motiv som andra studier resulterat i.  

 

Att komma bort från något. Att komma bort från olika aspekter av vardagen upplevs vara 

av betydelse för individens motivation att utöva friluftsliv, vilket även har visat sig i en 

undersökning utförd inom projektet Ipsos-Eureka (2009). Studiens resultat visade att 

deltagarna i första hand engagerade sig i utomhusaktiviteter för att kunna ta en time out från 

vardagen. Liknande Att komma bort från något, beskrevs motivet beröra avskildhet, 

avkoppling, frihet och en möjlighet att reflektera (Ipsos-Eureka, 2009). Det som skiljer 

studiernas resultat åt är den upplevda närvaron. Även Fredman, Karlsson et al. (2008) 

undersökte om motivationen utgjordes av en önskan att komma bort från jobbet och hemmet, 

vilket ca en femtedel av deltagarna ansåg stämde under aktiviteter på vardagar och helger. 
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Dock var dessa inte några av de viktigaste motiven i jämförelse med andra alternativ som 

avkoppling. Samtidigt kan betydelsen av motivet avkoppling tyda på att det inte är ett tillstånd 

som naturligt infinner sig i vardagen, varpå utövandet kan ses som ett hjälpmedel att komma 

bort från det som hindrar känslan av lugn i deltagarens vardagsliv. 

Vidare upplevde en fjärdel av den svenska befolkningen att en drivkraft bakom 

friluftslivsutövandet på vardagar var att få vara ensam (Fredman, Karlsson et al., 2008), vilket 

stämmer överens med de 35% i aktuell undersökning som upplevde avskildhet som ett motiv. 

Skillnaden i procent kan vara ett resultat av att delmotivet avskildhet inte enbart innebar att 

spendera tid ensam, utan även involverade att ostört kunna umgås med sitt sällskap. Av 

samtliga delmotiv är närvaro och frihet de som får minst stöd från tidigare forskning. 

 

Att få inre stimulans. Det huvudsakliga delmotivet involverade utmaning och spänning, 

vilket är ett återkommande inom den internationella forskningen på grund av kopplingen till 

äventyrliga och riskfyllda aktiviteter (Creyer, Ross & Evers, 2003; Ewert, 2001; Ewert et al., 

2013). Dock visar även mer generella studier att utmaning och äventyr är inslag i friluftslivet 

som motiverar individen (Ipsos-Eureka, 2009). I den här undersökningen kan delmotivet vara 

ett resultat av att vissa deltagare utövar aktiviteter som klättring, skidåkning och segling, vilka 

är mer riskfyllda och äventyrliga i jämförelse med att ströva fritt i skog och mark. I relation 

till utmaning och spänning visade Aaestre et als. (1994) undersökning att bemästring var ett 

motiv, vilket hör samman med utmaning och spänning samt kickar, då bemästrandet av 

utmaningar, utifrån deltagarnas berättelser, var det som kickarna baserades på. I den svenska 

undersökningen om motiv till friluftsliv fanns varken utmaning, spänning eller bemästrande 

med som alternativ (Fredman, Karlsson et al., 2008), varpå resultatet möjligen hade blivit 

annorlunda om denna aspekt tagits med.  

Även fysisk aktivitet och personlig utveckling var ett återkommande motiv hos en del av 

deltagarna. Motiven får stöd inom både den nordiska (Aaestre et al., 1994; Fredman, Karlsson 

et al., 2008) och internationella forskningen (Ipsos-Eureka, 2009). Dock har fler studier som 

identifierat motiv i relation till personlig utveckling påträffats inom den internationella 

forskningen.  

 

Att få yttre stimulans. Människan är en social varelse, varpå det inte är konstigt att både 

den här undersökningen, och tidigare forskning, har visat att de sociala upplevelserna är en 

stark motivator (se exempelvis Aaestre et al., 1994; Ewert et al., 2013, Kerr & Houge 

Mackenzie, 2012). Dock begränsas motivet, i vissa studier, till att enbart involvera att umgås 

med familj och vänner (Fredman, Karlsson et al., 2008). För deltagarna i den här 

undersökningen innebar det även att umgås med likasinnade, inte nödvändigtvis bekanta sen 

innan, samt uppleva gemenskap genom att dela något speciellt med andra. 

Då friluftslivets arena är naturen, är en självklar del i motivationen även upplevelsen av 

denna. I den tidigare forskningen har detta bland annat beskrivits som att uppskatta och lära 

sig om (Ipsos-Eureka, 2009) samt vara nära naturen (Fredman, Karlsson et al., 2008), vilket 

påminner om deltagarnas redogörelser i den här undersökningen. Naturupplevelsen handlade 

även om en känsla av att vara en del av något större, vilket bland annat innebar att få känna 

ursprung och uppleva samhörighet med naturen. Liknande beskrivningar återfinns i Fredman, 

Karlsson et als. (2008) undersökning, där deltagarna förklarade att det var motiverande att få 

insikt om och känna sig delaktig i samspelet i naturen, samt att vistelser utomhus upplevdes 

göra vardagen mer meningsfull. 
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Friluftslivets tillfredsställande av mänskliga behov 
 

Otillfredsställda behov sägs kunna leda till frustration (Alderfer, 1969) och psykopatologi 

(Maslow, 1943). Syftet med följande studie var därav inte enbart att undersöka individens 

motivation att utöva friluftsliv, utan även att redogöra för vilka behov som naturen och 

friluftslivet tillfredsställer, samt hur. Beskrivning av relationen mellan mänskliga behov och 

friluftsliv har inte påträffats i granskad forskning. 

Bland annat visar studiens resultat att friluftslivsutövandet tillfredsställer vissa existentiella 

(Alderfer, 1969; Maslow, 1943) och sociala (Alderfer, 1969; Deci & Ryan, 2000; Maslow, 

1943) behov, genom att individen till exempel kan utöva fysisk aktivitet, känna trygghet samt 

uppleva gemenskap och tillhörighet. Av större intresse är dock att utövandet upplevs kunna 

tillfredsställa individens behov av självkänsla, uppskattning (Maslow, 1943) och kompetens 

(Deci & Ryan, 2000) samt personlig utveckling (Alderfer, 1969) och självförverkligande 

(Maslow, 1943). Utövandet ger individen möjlighet att testa sina gränser genom krävande 

aktiviteter samt miljöer, och på så vis stärka sitt självförtroende, öka självkänslan och 

förbättra de teoretiska samt praktiska kunskaperna. I samband med utövandet upplevde även 

flera av studiens deltagare en känsla av frihet och självbestämmande, vilket påminner om 

behovet av autonomi (Deci & Ryan, 2000). Slutligen har resultatet visat att naturupplevelsen 

spelar en roll i tillfredsställandet av människans kognitiva behov, då cirka hälften av 

deltagarna förklarade att de lärde sig om naturen och dess system samt fick möjlighet att 

uppskatta vackra platser och miljöer (Maslow, 1943). 

 

 

Reliabilitet och validitet 
 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) berör begreppet reliabilitet forskningsresultatets 

konsistens och studiens tillförlitlighet. I relation till studiens reliabilitet har databearbetningen 

beskrivits utförligt för att åstadkomma transparens (Kvale & Brinkmann, 2009), samt 

replikerbarhet. En replikering av studien kan även underlättas då deltagarna fick skriva 

berättelser och inte intervjuades, vilket bör leda till en minskad risk för att svaren ändras i 

andra situationer. Samtidigt kan användandet av en enhetlig beskrivning av studien och 

instruktioner för deltagande, öka reliabiliteten, då det säkerställer att samtliga deltagare erhöll 

exakt samma information, samt att ett interbedömarreliabilitetstest utfördes, vilket visade hög 

överensstämmelse. Dock är ett möjligt hot mot reliabiliteten stora variationer i tolkningen av 

begrepp som motivation och friluftsliv, vilka varken definierades eller testades inför 

undersökningen. 

Vidare är det av vikt att reflektera över hot mot validiteten, vilket avser i vilken 

utsträckning studien verkligen undersöker det den avser (Kvale & Brinkmann, 2009). I den 

här studien undersöktes fenomenet friluftsliv och individens motivation, varpå en berättigad 

fråga rör vilken metod som är mest lämpad för detta. Vad gäller metoden, användes 

berättelser, framför exempelvis kvalitativa intervjuer, för att undvika att författarens närvaro 

och situationen påverkade deltagarna, samt att författarens förförståelse skulle influera 

deltagarnas svar. Dock är det omöjligt att helt undvika en påverkan av förförståelsen vid 

tolkning av data och avrapportering, trots en klar medvetenhet om denna risk. Författarens 

förförståelse är ett hot mot validiteten i studien, men den har även bidragit till analysen, så till 

vida, att delar av de delmotiv som har påträffats lätt hade kunnat förbises av någon som inte är 

bekant med fenomenet. Speciellt i de fall deltagarna har beskrivit en känsla eller upplevelse 

med hjälp av faktiska situationer. Likaså är en uppenbar nackdel med metoden att den 

försvårar möjligheten att få rik och relevant data i jämförelse med att utföra kvalitativa 

djupintervjuer, då författaren bland annat inte kan fördjupa sig i deltagarnas svar genom att 
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ställa följdfrågor. Att använda berättelser påverkar även studiens validitet, då metoden är 

beroende av deltagarnas spontana förmåga att reflektera samt uttrycka sig skriftligen. Risken 

med tillvägagångssättet är att det kan leda till en stor variation i data. Dock var författaren 

medveten om ovan nämnda hot, och inledde studien med tanken att kompletterande intervjuer 

skulle genomföras om insamlad data inte upplevdes tillräcklig. Under datainsamlingens gång 

utfördes därför en bedömning av materialet, genom att samtliga berättelser lästes igenom, och 

författaren fattade därefter ett beslut om att detta inte var nödvändigt, då rik och relevant data 

upplevdes ha erhållits. 

För att stärka studiens resultat utfördes även en deltagarvalidering (Kvale & Brinkmann, 

2009). Fyra deltagare kontaktades och fick möjlighet att validera de abstrakta motiv som 

urskiljts, genom att dessa förklarades utförligt. Deltagarvalideringen vittnade om en god 

överensstämmelse mellan deltagarnas upplevda motivation och studiens resultat, vilket tyder 

på en rimlig tolkning. 

Det relativt stora och varierande urvalet, samt att deltagarna valdes ut i enlighet med 

urvalsprincipen strategisk handplockning, kan bidra till en viss generaliserbarhet (Kvale & 

Brinkmann, 2009) av studiens resultat till andra friluftslivsutövare. Då flertalet variabler 

täcktes in, samt att deltagarna valdes ut utifrån deras lämplighet att besvara forskningsfrågan 

utgörs studien av ett representativt urval. Vidare berördes ett brett spektrum av aktiviteter, 

vilket underlättar en generalisering av resultatet till ett allmänt friluftslivsutövande, samt ökar 

tillämpningsbarheten på andra utomhusaktiviteter och individer, än de som berörts. Resultatet 

får även stöd av tidigare forskning. 

För att styrka trovärdigheten, och främja användandet av friluftslivsaktiviteter inom olika 

verksamheter, krävs dock mer detaljerade undersökningar av specifika aktiviteter och 

situationer, för att avgöra vad inom friluftslivet som leder till vilka effekter. Det bör även vara 

av intresse att genomföra kvantitativa forskningsinsatser som experimentellt undersöker 

effekterna av friluftslivsutövandet på människans funktion i jämförelse med alternativa 

metoder, så som gym, meditation, kurser i personlig utveckling eller teambuildingaktiviteter. 

Vidare studier bör även innefatta deltagare som inte redan är friluftsaktiva, för att på så vis 

undersöka hur utövandet påverkar individer som inte valt aktiviteten själva samt öka 

generaliserbarheten till befolkningen i allmänhet. 

 

 

Slutsatser 
 

Studiens resultat har visat att friluftslivsutövande kan fylla flertalet behov för många individer 

och på så vis främja välmående hos dessa. Samtidigt är det svårt att motivera användandet av 

friluftslivsaktiviteter i jämförelse med andra metoder som i samma utsträckning kan 

tillfredsställa behov som är betydelsefulla för människans funktion, varpå ytterligare 

forskning är nödvändig. Dock kan en skillnad mellan friluftslivsutövandet och alternativa 

metoder vara effektiviteten, med vilken utövandet tillfredsställer mänskliga behov. Vid 

friluftslivsutövande kan flera behov fyllas i en och samma situation, medan till exempel 

meditation eller andra alternativa metoder vanligen endast tillfredsställer enstaka behov. 

Vidare bidrar studien även till att skapa en bild över den subjektiva upplevelsen av vad den 

friluftsaktiva individen anser att hon behöver i livet för att exempelvis må bra. Resultatet kan 

öka kunskapen om individens behov i relation till det samhälle hon lever i.  
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