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Natur för mig är allt som existerar runt mig. Allt från små insekter till träd. 
Allt som är grönt och lever. Människor också, de är en del av naturen.

Som liten var naturen först ett ställe att leka på och en utmaning för mig som barn. 
Jag var nyfiken på att utforska allt runtomkring mig. Det är ett bra minne, kan man säga.
Ibland fantiserade vi att vi var pirater. Vårt liv var i naturen när vi var barn.

Som tonåring var naturen ett ställe att träffa kompisar. 
Naturen var ett ställe att kyssas i. Att vara romantisk. 
Det tror jag alla kommer ihåg, första kyssen. 

Naturen är hos oss hela tiden om någonting händer. 
Vi är där för naturen och naturen är där för oss. Vi existerar tillsammans.
Det finns ställen där du inte känner någon ålder. 
Där du inte kan säga om dig själv om du är barn eller vuxen. 
Ett sådant ställe måste man hitta själv. 

Naturen blir mer viktig, tror jag, när vi är besvikna på livet eller någonting i våra liv.
Då flyr vi till naturen. Den kan ta bort det vi inte vill ha och ge oss mer kraft. 
Som vuxen får naturen större plats i våra hjärtan. 
Vi förstår mer av naturen, att det är en del av livet som man inte kan missa.

- Carmina
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Syftet med den här rapporten är att redovisa de er-
farenheter som gjorts i Regionmuseet Kristianstads 
projekt Kulturell mång fald möter biologisk mång fald. 
Tanken är att den skall kunna fungera som ett stöd 
för alla som tar emot vandringsutställningen ”Får 
man grilla här?” eller för den som allmänt är intres-
serad av att arbeta med samverkansprojekt och för 
att nå nya målgrupper. Rapporten är även en del av 
återrapporteringen till våra finansiärer.

Rapportens första del beskriver hur vi har arbetat 
och de erfarenheter vi gjort i projektet under åren 
2004-2006. Den andra delen ger en historisk bak-
grundsbild till friluftslivets framväxt i Sverige. Här 
presenteras även mer detaljerat vad som kom fram 
i den etnologiska dokumentationen, som utfördes 
som en del av projektet, våren 2005.

 

Bakgrund 
Friluftsliv är en viktig del av naturvården i Sverige. 
Under åren 2004-2006 satsade regeringen ca 300 
miljoner kronor på LONA – statliga bidrag till 
lokala naturvårdsprojekt. Man ville tillvarata det 
lokala engagemang som finns för naturen genom att 
satsa på projekt som bygger på delaktighet mellan 
olika lokala aktörer. Jämställdhet och integrations-
aspekter var några av flera utgångspunkter.� 

Projektet Kulturell mång fald möter biologisk mång-
fald är en del i detta sammanhang. Idén om att göra ett 
projekt kring natur och integration fick Anna Hadders, 
museiekolog på Regionmuseet Kristianstad, un-
der en skogspromenad när hon slogs av tanken att 
människorna hon mötte inte avspeglade samhällets 
kulturella mångfald. Naturen tillhör ju alla, oavsett 
bakgrund. Berodde det på att allemansrätten inte är 
tillräckligt känd bland människor som invandrat till 
Sverige, eller fanns där andra orsaker? 

När Centrum för biologisk mångfald sedan höll 
konferensen Kulturell mång fald möter biologisk mång-
fald under år 2002, visade den att det fanns ett in-
tresse för frågan på ett nationellt plan. Konferensen 
handlade bl.a. om behovet av att fler människor 
hittar ut i naturen och ser värdet i de naturvårds-
satsningar som görs. Det gäller att nå ut till nya 
målgrupper. Annars finns risken att intresset för 
biologisk mångfald och naturvårdsfrågor inte kom-
mer att leva vidare i framtiden. 

Konferensen fungerade som en katalysator och 
inspirerade olika aktörer att agera. Malmö Museer 
startade projektet Natur och retur. På Regionmuseet 
började Anna Hadders skissa på projektet Kulturell 
mång fald möter biologisk mång fald, som hämtat namnet 
från CBMs konferens. 

Rapportens upplägg och syfte

Utflykt med SFI till stranden 
i Åhus, hösten 2005



10

Projektets mål
Huvudmålet med projektet Kulturell mång fald möter 
biologisk mång fald har varit att fler människor hittar 
ut till och använder naturen2 som friluftsarena. 

En ledstjärna för projektet har varit att inte komma 
med pekpinnar, utan snarare att låta olika sätt att 
umgås med naturen på, få mötas. ”Så här gör jag 
– hur gör du?”

Delmål:
att sprida kunskap om vad allemansrätten innebär 
både gällande rättigheter och skyldigheter 
att genom en lockande programverksamhet i 
samverkan mellan olika föreningar inspirera fler 
att ge sig ut i Sveriges natur
att både män och kvinnor ska kunna ta del av 
aktiviteterna kring utställningen
att skapa förståelse för varför det är viktigt att 
värna den svenska naturen 
att genom arbetsprocessen skapa naturliga mötes-
platser och kontaktnät mellan människor med 
olika bakgrunder
genom ökat intresse för att röra sig i naturen på 
sikt bidra till minskade ohälsotal
att skapa möjligheter till nätverksarbete mellan män-
niskor med olika bakgrund och samma intresse

Projektets målgrupp
Målgruppen har varit vuxna och familjer. Projektet 
ville nå ”alla” men har främst riktat sig till män-
niskor som invandrat till Sverige under senare år, 
som prioriterad målgrupp.3 

•

•

•

•

•

•

•

Balsberget, maj 2005

Kjugekull, maj 2005

Förväntade resultat
Vandringsutställning om allemansrätten som visas 
på minst 8 orter i Skåne
Pilotprojekt Kristianstad: Referens- och program-
grupp, visning av utställningen, programverk-
samhet/utflykter
Rapport med sammanställning av samlade 
erfarenheter

•

•

•

1    Informationen är hämtad på www.regeringen.se/sb/d/2828/a/24106 (060403).
2    Med natur menar vi framförallt de former av natur- och kulturlandskap 
allemansrätten handlar om, dvs. inte parker eller trädgårdar. 
3    När vi i rapporten använder begreppen invandrare, invandrade svenskar 
och nya svenskar avser vi en mycket heterogen grupp människor. Den gemen-
samma nämnaren är att de är födda i ett annat land och flyttat till och bosatt sig 
i Sverige, oavsett personens medborgarskap och invandringsskäl. 
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Projektledning på Regionmuseet Kristianstad
För att hålla samman Kulturell mång fald möter biologisk 
mång fald har Anna Hadders fungerat som projekt-
ledare. Hennes roll har innefattat att samordna pro-
gramaktiviteter, sammankalla och leda referens- 
och programgruppsmöten, sprida information om 
projektet till omvärlden, arbeta med utställningens 
innehåll, produktion och turné samt att fungera 
som naturinspiratör vid utflykter. 

Anne Rosengren anställdes som etnolog för att 
utföra intervjuer i projektet. Tack vare medel från 
Region Skånes Miljövårdsfond och Regionmuseet 
Kristianstad, har arbetet även omfattat research, 
arbete med utställningens innehåll och referens-
grupp samt artikel- och rapportskrivande.

Under hösten 2005 fick projektet tillskott under 
några veckor genom Annalena Johansson från Land-
skapsvetarprogrammet, Högskolan Kristianstad, som 
gjorde sin praktik på Regionmuseet. Praktiken 
handlade bl.a. om att arbeta med utställningens 
innehåll och att träffa och föra dialog med en SFI-
grupp kring natur och natursyn.

Input från liknande projekt
Under projektets inledningsfas samlade vi in erfa-
renheter från andra liknande projekt som genom-
förts i Sverige. Vi ville vidga perspektiven och se 
hur andra arbetat. Lovisa Blomqvists D-uppsats 
Invandrare i tätortsnära natur – kvalitativa intervjuer 
angående natursyn och nyttjande samt förslag till åtgärder 
2003, som utfördes på uppdrag av Skogsstyrelsen 
inom EU-projektet Tätortsnära natur för människan, 
visade att gruppen invandrare inte har ett gemen-
samt synsätt på naturen. Perspektiven är beroende 
av vilka erfarenheter och kulturella referensramar 
människor har i bagaget. 

Studien ger förslag på åtgärder för att förbättra 
förutsättningarna för nya svenskar att vistas i skog 

och mark. Blomqvist föreslår bl.a. att man genom-
för informationsinsatser och intresseväckande akti-
viteter och utflykter riktade till målgruppen. 

För att se hur andra arbetat konkret med att göra 
naturen tillgängligare för nya svenskar, besökte vi 
Miljöförvaltningen i Göteborg, där Yusra Moshtat 
och Daniel Ek arbetar. De har arbetat som naturin-
spiratörer för invandrargrupper i Göteborg. Deras 
tips var framförallt att satsa på muntlig information 
för att nå målgruppen. De tryckte också på vikten 
av att ha en person som invandrat från något utom-
nordiskt land anställd i projektet för att lyckas. 

Vi träffade även Aila Petersen och Inger Peder-
sen som drev projektet Natur och retur på Malmö 
museer. Genom dialog ville man öka förståelsen 
för natur- och miljöfrågor, speciellt med inriktning 
på stadens natur. I projektet deltog i första hand 
föreningsaktiva kvinnor med invandrarbakgrund 
från Rosengård i Malmö.  

Finansiering
Redan när projektplanen tog form, knöt Anna 
Hadders kontakt med lokala naturföreningar, 
studieförbund, Länsstyrelsen, Kristianstads kom-
mun, Region Skåne, m.fl. för att undersöka om 
det fanns intresse för ett samarbete kring natur och 
integration. Tanken var att det skulle bli ett brett 
samverkansprojekt, där olika aktörer kunde arbeta 
mot gemensamma mål. 

Något som var nytt i sammanhanget var att allas 
arbetsinsatser, inklusive de ideella föreningarnas, 
kunde tillgodoräknas som tid/pengar då man sökte 
medel ur LONA. På så vis kunde alla medverkande 
bidra till projektets medfinansiering. Ansökan till 
LONA gick igenom Kristianstads kommun, då en-
dast kommuner hade rätt att söka. Regionmuseet 
har dock drivit projektet. 

De medel som söktes skulle framförallt täcka 

Hur gick arbetet till?
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kostnader för kompetenser som saknades bland 
de medverkande parterna. Det behövdes en etno-
log, som kunde samla material till utställningen 
genom intervjuer, liksom en professionell utställ-
ningsformgivare. Vidare fanns behov av medel för 
att finansiera programaktiviteter i naturen och för 
att täcka kostnaderna för utställningsproduktion 
och turné.

I november 2004 kom beskedet att projektet 
beviljats drygt en halv miljon kronor. I maj 2005 
fick projektet ytterligare tillskott med hundra tu-
sen kronor från Region Skånes miljövårdsfond, för 
att kunna fördjupa arbetsprocessen i projektet och 
arbetet med denna rapport. 

Referensgrupp
Under december 2004 startade arbetet genom att ett 
första referensgruppsmöte hölls. Gruppen fortsatte 
att träffas två gånger under våren. Till hösten 2005 
övergick referensgruppen till att bli en operativ pro-
gramgrupp med syfte att arbeta fram aktiviteter i 
naturen i anslutning till utställningen. Fram till 
utställningen öppnade, i Kristianstad i mars 2006, 
hölls sex möten. 

Syftet med referensgruppen var att fungera som 
mötesplattform där alla kunde dela med sig av och 
ta till sig andras kunskap och erfarenheter. Ut-
ställningens innehåll och hur vi skulle göra för att 
involvera målgruppen i projektet, är frågor som 
diskuterats kontinuerligt. Det har varit en viktig del 
i processen att skapa en gemensam bild av projektets 
färdriktning och mål. En roll alla i referensgruppen 
haft, har varit att fungera som ambassadörer och 
sprida information om projektet till omvärlden.

Att arbeta tillsammans med målgruppen
Ett problem referensgruppen hade att brottas med 
från starten, var att den saknade representation från 

målgruppen. Ambitionen var att projektet skulle 
bedrivas för och tillsammans med personer som in-
vandrat till Sverige, men hur skulle vi göra? Det fanns 
inga befintliga kontaktnät att bygga vidare på. 

För att undersöka hur projektidén uppfattades 
från målgruppen, bjöd Integrationskontoret in två 
personer som tidigare bott i Mellanöstern för att 
ge sina synpunkter under ett möte. Båda ansåg att 
projektet var viktigt, men att det kunde bli en svår 
uppgift att locka invandrade svenskar till skog och 
mark, eftersom människors föreställningar kring 
och erfarenheter av naturen ser olika ut i olika delar 
av världen.

Eftersom föreningar med naturanknytning redan 
var delaktiga, såg vi det vidare som en möjlighet att 
bjuda in olika invandrarföreningar i Kristianstad. 
För att nå ut med en inbjudan gjordes besök hos 
Invandrarrådet i Kristianstad, ett mötesforum mellan 
Kristianstads kommun och invandrarföreningar. 
Flera av föreningarna visade intresse för projektet 
under mötet, men ingen hörde av sig efteråt. 

I referensgruppen ingick följande: Regionmuseet Kristian-
stad, Kristianstads kommun (Stadsbiblioteket, Miljö- och 
hälsoskyddskontoret, Vuxenutbildningen SFI, Integra-
tionsforum samt Integrationskontoret), Region Skåne, 
Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen i Kristianstad, 
Svenska Turistföreningen Nordöstra Skånekretsen, Nord-
östra Skånes fågelklubb, Studiefrämjandet Östra Skåne 
samt gästspel av flera enskilda personer. 
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Programgruppen 
När programgruppen höll sitt första möte fanns en 
kvinna från Litauen med, som vi intervjuat i den 
etnologiska dokumentationen och representanter 
från Afrikanska ungdomsföreningen och Kurdiska 
föreningen. Men vi ville gärna nå fler som ville bli 
delaktiga i projektet och vara med och skapa pro-
gramaktiviteter. Anna Hadders kom då med försla-
get att alla naturföreningar som var med, skulle ta 
personlig kontakt med några invandrarföreningar. 
Tanken var att man skulle föreslå att de två fören-
ingarna tillsammans kunde arrangera en utflykt i 
naturen. Utifrån en lista som kommunen samman-
ställt över Kristianstads föreningsliv valdes några 
föreningar ut, vilka sedan kontaktades per telefon 
av Naturskyddsföreningen och Fågelklubben. Till 
allas glädje ville Somaliska kulturföreningen och 
Al Hadi kulturförening vara med. Fler föreningar 
kontaktades, men avstod från att delta. Turistför-
eningen fick sina kontakter inom programgrup-
pen, då representanter för Kurdiska föreningen och 
Afrikanska ungdomsföreningen redan deltog tack 
vare andra kontakter.

Att tänka ut och planera aktiviteter tillsammans 
gick fort när alla medverkande väl hade hittat varan-
dra. Redan i början av november då ett tredje möte 
hölls, hade nio olika aktiviteter tagit form. 

Från Afrikanska ungdomsföreningen och kvin-
nor som studerade på SFI, hade vi fått in önskemål 
om att vi skulle anordna en cykelkurs för kvinnor. 
En särskild arbetsgrupp bildades, med Studiefräm-
jandet som sammankallande, vilken ordnade allt 
från planering till att ta fram hjälmar, knäskydd och 
cyklar. Det blev en studiecirkel i Studiefrämjandets 
regi. Med i gruppen fanns kvinnor från bl.a. Turist-
föreningen, Agenda 2�- och Integrationskontoret, 
som hjälpte nybörjarna hålla balansen under kursen. 
Kursen har fortsatt under hösten 2006 och planeras 

fortsätta även under 2007.
Programgruppen försökte att få med fiske som 

en programpunkt. Efter upprepade kontakter gav vi 
upp försöket att få med den lokala sportfiskeklub-
ben. Istället fick vi kontakt med Nedre Helgeåns 
fiskevårdsområde. Organisationen såg ett stort värde 
i att delta och därmed kunna sprida information 
om vilka regler som gäller kring fritidsfiske och 
bjuda in allmänheten till att utnyttja möjligheten 
till fiske i Helge å. Tillsammans med Region Skåne 
arrangerades en utflykt till ett av regionens frilufts-
områden, Friseboda. 

Arbetet i programgruppen har präglats av en 
mycket positiv stämning. Antalet deltagare har ökat 
från gång till gång, för att sluta kring 25 personer. 
Mellan planeringsmötena har olika konstellationer 
träffats separat för att lära känna varandra, planera 
olika aktiviteter samt invigningen av utställningen, 
som efter diskussioner i gruppen fick namnet ”Får 
man grilla här?”. 

I juni 2006, efter att pilotprojekt Kristianstad var 
slut, hölls ett utvärderingsmöte dit alla deltagare i 
programgruppen var inbjudna.

I programgruppen ingick: Regionmuseet, Kristianstads 
kommun (Stadsbiblioteket, Miljö- och hälsoskyddskonto-
ret, Vuxenutbildningen SFI, Integrationsforum samt Inte-
grationskontoret), Region Skåne, Länsstyrelsen, Natur-
skyddsföreningen i Kristianstad, Svenska Turistföreningen 
Nordöstra Skånekretsen, Nordöstra Skånes fågelklubb, 
Afrikanska ungdomsföreningen, Kurdiska föreningen, Al 
Hadi kulturförening, Somaliska kulturföreningen, Ard-
hemeria, Serbiska föreningen, Nedre Helegeåns fiske-
vårdsområde, Kristianstad Vattenrike, Nosaby scoutkår, 
Christianstads pensionärsuniversitet, Studiefrämjandet 
Östra Skåne och Folkuniversitetet mfl.
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Utflykt med SFI till Kjugekull,
maj 2005

Samarbete med SFI, Svenska för invandrare  
Under våren 2005 genomförde projektets etnolog 
en intervjuundersökning i två SFI klasser i Kristian-
stad. Att museet kom för att göra intervjuer, ledde 
till att det började bubbla av nyfikenhet för temat 
natur i klasserna. En elev som varit storstadsbo hela 
sitt liv, hade aldrig varit i en skog och uttryckte 
önskemål om att någon gång få uppleva hur det 
känns att vistas i skogen. Eftersom projektets syfte 
var att inspirera till naturkontakt, ledde önskemålet 

till att vi ordnade utflykter med klasserna som varit 
involverade. 

Under ett möte med klassernas lärare kom vi 
överens om att förlägga utflykterna i maj, innan 
eleverna splittrades för sommaren. Vi bestämde att 
platserna skulle ligga nära Kristianstad, så att det 
skulle vara lätt att hitta tillbaka på egen hand vid 
ett senare tillfälle. Vi valde Kjugekull och Balsber-
get eftersom de erbjuder omväxlande natur- och 
kulturupplevelser. Transport under utflyktsdagarna 
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ordnades genom bussar som hyrdes in. Det visade 
sig vara ett förmånligt alternativ att hyra skolbussar 
för dit- och hemfärd under tider då de inte användes 
för reguljär skoltrafik.

Under utflykterna fungerade Anna Hadders som 
naturinspiratör. Anne Rosengren följde också med 
liksom fotograferna Emma Mattssson och Frida 
Ekman som gjorde sin praktik på museet. Utflyk-
terna upplevdes som lyckade ur många aspekter. Vi 
hade tur med vädret och det blev en lagom balans 
mellan vandrande, fika, gemensamma upplevelser, 
information om allemansrätten och landskapen vi 
hade runtomkring oss. Framförallt fungerade om-
givningarna som förutsättningslösa mötesplatser 
som vi fyllde med samtal och umgänge.

Återkoppling
En kort tid efter utflykterna, bjöds båda klasserna 
in till museet för återkoppling och bildvisning i 
museets hörsal. Alla fick möjlighet att efterbeställa 
bilder som fotograferna tagit och Regionmuseet 
bjöd på fika. Från projektets sida såg vi det som en 
chans att återknyta de kontakter vi skapat genom 
utflykterna och intervjuarbetet i klasserna. Det gav 
oss även en möjlighet att visa museet, berätta om 
allas möjlighet att komma in gratis, ta del av utställ-
ningar och använda museet som mötesplats.

Både under utflykterna och efteråt fick vi in re-
flektioner från deltagarna. Flera uttryckte önskemål 
om fler aktiviteter i naturen under skoltid, eftersom 
det innebär en möjlighet att komma ut och uppleva 
nya platser, få frisk luft, motion och lära känna var-
andra inom gruppen. Detta var något många öns-
kade, men uppgav sig få för lite av. Flera vi träffade, 
berättade att de inte har någon fritid. När skolan 
är slut tar familjelivet över. Hushållsarbete, hjälpa 
barnen med läxläsning, göra sina egna läxor osv. 
tar all tid i anspråk. 

Utflykt med SFI till Balsberget, t.v.  

Utflykterna sågs också som positiva för att de 
innebar möjligheten att under en heldag prata 
svenska med flera olika personer med svenska som 
modersmål. Detta var något de gärna ville göra 
oftare.

Sommarkurs med SFI
Utflykterna med SFI ledde till att intresset för att 
komma ut i naturen fortsatte växa bland både elever 
och personal på skolan. Integrationskontoret, som 
skulle hålla i en sommarkurs för SFI-elever, und-
rade om det fanns möjlighet att samverka även då. 
Fågelklubben, Studiefrämjandet, Naturskyddsför-
eningen, Friluftsfrämjandet och Svenska Turist-
föreningen ville gärna vara med. Fyra skoldagar 
avsattes för naturtemat. Klassrumsbaserade samtal 
kring naturen varvades med vandringar i olika 
naturområden i Skåne. Dagarna blev uppskattade 
inslag bland både elever, personal och förenings-
medlemmarna. 

En slutsats som drogs efteråt var att utflykterna 
fungerade bäst när det fanns möjlighet att dela upp 
eleverna i smågrupper – ju fler ledare desto bättre, 
eftersom det öppnade upp för dialog.

En annan reflektion som gjordes var att det är 
roligt och berikande att träffas och få uppleva var-
andras perspektiv på naturen.  Det finns mycket 
man kan göra – titta på fåglar och växter, umgås 
och fika. Under ett tillfälle tog några elever med sig 
en cd-spelare och förvandlade sumpskogen till en 
festplats, där alla fick möjlighet att prova danssteg 
till arabisk musik.
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Allemansrätt och friluftshistoria
En grundförutsättning för att man ska ge sig ut i 
naturen är att man vet att man får vara där, vad man 
får göra och vilka platser det egentligen handlar om. 
Att berätta om alla möjligheter som allemansrätten 
ger, kändes därför som en viktig del av innehållet 
i utställningen. 

Vi har lyft fram aktiviteter som många av de in-
tervjuade berättat att de fyller sitt friluftsliv med, 
som att grilla och använda naturen som mötesplats. 
Allemansrätten och intresset för att vara i naturen 
har även satts in i ett historiskt sammanhang. En 
del belyser friluftslivets framväxt i Sverige och hur 
skiftande samhällsvillkor, tidsandor och ideal på-
verkat vad olika tiders friluftsliv kommit att kretsa 
kring.

Bilder och citat som inspiration  
Enligt den ursprungliga projektidén skulle olika 
människor porträtteras med bild och citat i utställ-
ningen. Vi ville visa på hur många olika sätt det 
finns att tänka kring och använda naturen på. Det 
färdiga resultatet blev ett bildspel som visar 240 
bilder på människor som gör saker i naturen, från 
tidigt �900-tal till idag. I bildspelet finns fotografier 
från projektets dokumentation, inlånat material från 
privatpersoner, föreningar och från Regionmuseets 
arkiv. 

Citat från intervjuerna presenteras på en separat 
tavla i utställningen. Citaten och bilderna är tänkta 
att fungera på många olika sätt, som inspiration för 
att upptäcka mångfalden av värden människor till-
skriver naturen, ge ingångar till vad man kan hitta 
på i naturen eller kanske som diskussionsunderlag 
kring natursyn. 

Utställningsproduktion och program
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I arbetet med utställningstexterna har vi haft god 
hjälp av att bolla dem med Ylva Birkne på Skogs-
styrelsen Östra Mälardalens distrikt. De färdiga 
texterna har slutligen genomlästs och faktagran-
skats av både Naturvårdsverket och Naturhistoriska 
riksmuseet.

Från början var tanken att texterna skulle över-
sättas till flera olika språk. Efter diskussioner i refe-
rensgruppen övergav vi denna tanke. En anledning 
var att svenska är det språk vi har gemensamt. En 
annan var att det kändes svårt att välja vilka språk 
texterna skulle översättas till. Dessutom har Natur-
vårdsverket information om allemansrätten översatt 
på en mängd språk – information som kunde delas 
ut i anslutning till utställningen.

Varför en busskur?
För att få människor att titta på en utställning krävs 
en iögonfallande form. Efter tidigare goda erfa-
renheter av spännande formgivning kontaktades 
Eric Langert, scenograf och utställningsformgivare 
från Göteborg. Efter en presentation av innehållet 
kom en första skiss – det blev en busshållplats. Vi 
nappade och formgivning och produktion utför-
des av Eric tillsammans med dottern Agnes. Med 
grundstommen bestämd till en busskur har hela 
utställningens formspråk genomgående hållit sig 
till reklamspråkets uttryck. Utställningstexterna på 
reklampelaren ser ut som löpsedlar. Affischen har 
lånat uttrycksformen från mobiltelefonreklam. 

När utställningen visades i Kristianstad öppnade 
busskuren upp för olika tolkningar. Frågor kring 
hur man tar sig till naturen, om samåkning och 
miljövinster med kollektivtrafik, väcktes under 
visningar.

Utställningen ”Får man grilla här?”
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Programaktiviteter  
Med invigningen av utställningen den �8 mars 
2006, gick startskottet för aktiviteterna som pro-
gramgruppen arrangerat tillsammans. Under in-
vigningen var föreningar med koppling både till 
Studiefrämjandet och Folkuniversitetet delaktiga 
på Stadsbiblioteket. Flera föreningar visade upp sig 
genom utställningar. Andra bjöd in till prova-på 
dans. Patrik Olofssons film Vingar över Vattenriket 
visades och stå-upp komikern Khalid Geire skäm-
tade om kulturkrockar. Utanför biblioteket hade 
scouterna ordnat grillplatser där det bjöds på såväl 
grillkorv som kycklingkorv. Denna dag hade bib-
lioteket �300 besökare mot två till fyra hundra en 
vanlig lördag.

Hela programmet som programgruppen planerat 
tillsammans genomfördes under våren 2006. Föl-
jande aktiviteter erbjöds: 

Vid invigningen av ”Får man 
grilla här?” bjöds det på grillat.

Anna Hadders, Khalid Geire och 
Susanne Alpar, Folkuniversitetet
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Mars - juni – Cykelkurs för kvinnor  
Cykelkursen engagerade 20 deltagare. 7 personer 
från bl.a. Svenska Turistföreningen, Studiefrämjan-
det, Agenda 2� och Integrationskontoret fungerade 
som cykelinstruktörer. 

9 april – Bouleturnering i bostadsområdet 
Gamlegården, Kristianstad
�4 personer deltog. Två tredjedelar kom från de 
arrangerande föreningarna. 

23 april – Strandpromenad vid Åhus 
�6 personer deltog, samtliga från de arrangerande 
föreningarna.

7 maj – Vårpromenad till Lingenäset   
50 personer i olika åldrar deltog, två tredjedelar kom 
från de arrangerande föreningarna.

14 maj – Busstur till Friseboda  
Aktiviteten lockade 75 personer, till större delen 
elever från SFI och deras familjer. 

21 maj – Fågelmorgon på Håslövs ängar
Al Hadi kulturförening, som stod som medarrangö-
rer, hade redan i förväg meddelat att de inte hade 
möjlighet att delta. Endast ett fåtal medlemmar ur 
fågelklubben slöt upp i hällregnet. 

30 maj – Kvällsutflykt med grillning på 
Kjugekull  
50 av 59 anmälda kom, trots regn hela eftermid-
dagen. Även här utgjordes större delen av elever 
från SFI och deras familjer. Dessutom fanns ett stort 
gäng från Nosaby scoutkår med familjer på plats.

15 juni – Vandring, körsång och dans vid 
Lillöhus  
Cirka 70 personer deltog. De flesta hade anknytning 
till Serbiska föreningen och kören Trekvart.
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Havsfiske i Friseboda, maj 2006
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Marknadsföring
När vi började arbetet i projektet hade vi många 
funderingar kring hur vi skulle nå ut med informa-
tion kring aktiviteterna i naturen till vår målgrupp. 
Vi hade fått flera signaler från andra projekt, om att 
det är svårt att nå ut genom skriftlig information. 
Skulle programbladet vi producerade och traditio-
nella annonser i Kristianstadsbladet fungera som 
informationskanaler? Alla medverkande föreningar 
tog på sig ansvaret att dela ut program till sina med-
lemmar och bekanta och att sprida muntlig infor-
mation. Programmet spreds även via Stadsbibliote-
ket, Regionmuseet, studieförbunden, SFI och andra 
kanaler i kommunen som t ex Folkhälsorådet. 

Aktivitetssäsongen fick ingen bra start på grund 
av vädret som var ovanligt kallt för årstiden. När 
anmälningstiden till Frisebodautflykten gått ut och 
vi bara hade fått in åtta anmälningar, blev vi oroliga. 
Vi bestämde oss därför att ta tag i publikfrågan på 
ett mer aktivt sätt. Vi ringde upp några av dem vi 
intervjuat och bjöd in dem att följa med. En offensiv 
satsning gjordes även av lärarna på SFI, som ännu 
en gång gick ut och berättade för sina elever att det 
fanns utflykter som hela familjerna var välkomna 
att följa med på. Den muntliga informationssprid-
ningen fungerade väl. Alla uppringda ville följa med 
och SFI:s information ledde till att Regionmuseet 
fick in över 40 anmälningar under en eftermid-
dag. Frisebodautflykten slutade med att 75 personer 
följde med till havet. 

Utflykten till Lingenäset visade också att munt-
lig informationsspridning fungerar. Ungefär 50 
personer i olika åldrar kom till vårvandringen. De 
flesta hade hittat till Lingenäset genom muntlig 
information från de arrangerande föreningarna. 
Några få hade fått reda på arrangemanget genom 
Regionmuseets annons i Kristianstadsbladet och 
AB Kristianstadsbyggens tidning som skickas ut 

med hyresavierna.  Andra hade hört om projektet 
på radioprogrammet Naturmorgon i P�, som sändes 
från Vattenriket dagen innan. 

Turné
Utställningen ”Får man grilla här?” är byggd för 
att turnera. Som mottagare av utställningen beta-
lar man ingen hyra. Däremot förväntas man ar-
beta med lokal förankring och samarbeten kring 
programverksamhet på liknande sätt som i Kris-
tianstad – självfallet med utgångspunkt från egna 
lokala förutsättningar. Då utställningen går vidare 
ska man rapportera in sina erfarenheter till Regi-
onmuseet Kristianstad. På så sätt bygger vi under 
flera års tid upp en bank av erfarenheter kring hur 
man kan arbeta med naturen som mötesplats och 
låta kulturell mångfald möta biologisk mångfald 
på samma gång.

Inför Skåne-turnén skickades information ut till 
i första hand kultursekreterare, kommunekologer 
och några museer i länet. Personliga direktkon-
takter har också tagits. Ett par informationsträffar 
om projektet och hur vi har arbetat i Kristianstad, 
arrangerades under våren 2006. 

Informationsspridning 
En viktig del av projektet har varit att sprida infor-
mation om hur vi arbetat till andra som är intresse-
rade av natur och integration. I Kristianstadstrakten 
har vi informerat om projektet för lärare på SFI, 
Integrationsforum, Invandrarrådet, Folkhälsorådet 
och tre Rotaryklubbar. 

Nationellt har vi spridit information om pro-
jektet på CBM’s etnobiologikonferens i Botkyrka 
2004, Skånska landskapets dag 2005, för NOISE 
(referensgruppen Natur och integration i Skåne), 
MINNA (CBM’s forskningsprogram Mångfald 
i närnatur), NAMSA (Naturhistoriska museers 
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samarbetsorganisation), samt på Närnaturguide-
konferens i Stockholm och konferensen Kultur-
arvet i ett mångkulturellt samhälle i Oskarshamn, 
2006. 

Vi har även berättat om våra erfarenheter och 
resultat vid en samverkansträff på Göteborgs stads-
museum för museer som samarbetar med SFI i sin 
pedagogiska verksamhet. Vi har också fört dialog 
om projektet med forskare knutna till Lunds uni-
versitet/Campus Helsingborg, Malmö Högskola, 
Naturvårdsverket och Mångkulturellt centrum i 

Forsakar september 2006

Botkyrka.
Artiklar om projektet har publicerats i Cirkeln 

(Studiefrämjandet), Biodiverse (Centrum för bio-
logisk mångfald), Miljöaktuellt (Naturvårdsverket), 
Samtid och museer (Samdoksekretariatet), Ut och 
njut (Region Skåne), Kristianstadsbladet och Norra 
Skåne, ABK’s tidning (AB Kristianstadsbyggen). 
Projektet har även omnämnts i Naturvetaren (Na-
turvetarförbundet).

Projektet har presenterats i Radio Kristianstad, P� 
Naturmorgon, Sydnytt och Nyhetsmorgon i TV4.
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Projektets resultat
Utställningen ”Får man grilla här?” med invig-
ning mars 2006. Antal besökare på Stadsbiblio-
teket i Kristianstad, där utställningen visades tom 
2/7 2006 var 68 2�0 personer. (30 000 besökare 
utlovades i ansökan)
Turné i Skåne med �0 inplanerade visningsplat-
ser: 2006 – Lund (Stadsbiblioteket), Bromölla, 
Hässleholm och Lund (St Hansgården), 2007 
– Skånes djurpark, Landskrona, Eslöv, Malmö 
och Helsingborg, 2008 Trelleborg (Åtta platser 
utlovades i ansökan)
Sammanlagt f jorton aktiviteter i naturen (�0 ut-
lovades i ansökan): Åtta var öppna för allmän-
heten. Mars - juni 2006. Tre utflykter med SFI 
klasser i maj och oktober 2005. Utflykt med en 
IVIK-klass (introduktionskurs i bl a svenska för 
nyinvandrade gymnasieungdomar) juni 2005. 
Två utflykter till Skånes djurpark riktade till SFI 
elever och deras familjer under påsklovet 2006. 
Nätverk som vill verka för naturen som en mö-
tesplats för integration och som innefattar fören-
ingar, organisationer och andra aktörer.
Rapport med sammanställning av våra erfaren-
heter.

Har projektets mål kunnat nås?   
Projektets mål har varit att informera om allemans-
rätten och locka fler människor till naturen genom 
informationsinsatser, nätverksbyggande, utställ-
ningsverksamhet och programaktiviteter. 

Genom programaktiviteterna riktade mot all-
mänheten kom ca 300 personer ut till olika platser 
tillsammans med de föreningar, organisationer och 
andra som var arrangörer. Genom aktiviteterna som 
riktades till SFI och en gymnasieklass följde ca 250 
elever ut i naturen. 

En iakttagelse vi gjort är att en hel del deltagare 

•

•

•

•

•

Resultat

följt med på flera av arrangemangen under våren. 
Att följa med ut till olika naturområden har gett 
mersmak. Flera personer vi lärde känna genom ut-
flykterna vi gjorde med SFI, tog med sina familjer 
till aktiviteterna öppna för allmänheten. Till exem-
pel prövade en familj från Mellanöstern på fiske i 
Friseboda, var med på kvällsutflykten till Kjugekull 
och följde även med till Balsberget när Region-
museet anordnade aktiviteter kring Geologins dag 
under hösten 2006, efter projektets slut. 

Vår förhoppning var att programaktiviteterna i 
naturen skulle locka både nya och gamla svenskar i 
samma omfattning, eftersom vi såg möten mellan 
människor med olika bakgrunder som en central 
del av projektet. När vi tänkte integration såg vi 
framför oss hur människor med skiftande perspektiv 
och erfarenheter träffades med naturen som mö-
tesplats för ett ömsesidigt utbyte av tankar - och 
umgänge.

Något vi lyckats med är att intressera målgrup-
pen, både män och kvinnor, för programaktivite-
terna i naturen. Däremot har en bredare allmänhet 
inte hittat till aktiviteterna i samma utsträckning. 
En förklaring är att vi inte kunnat ägna oss åt en 
muntlig marknadsföring riktad mot ”alla”. Möten 
mellan nya och gamla svenskar har främst blivit 
verklighet i själva planeringsarbetet i programgrup-
pen. 

I ett fall har det varit nödvändigt att ha en akti-
vitet som bara var öppen för kvinnor och det var 
cykelkursen. Det gällde även dem som var med 
och hjälpte till. 

Om utställningen lockat fler människor till na-
turen är svårt att mäta. Ett konkret resultat vi såg i 
Kristianstad var att de broschyrer om olika natur-
områden i Skåne, som fanns utlagda i utställningen, 
tog slut fort, vilket skulle kunna tyda på att män-
niskor fått impulser att söka sig till ”nya” ställen.
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En indikator på att utställningsbesökarna tagit 
till sig information om allemansrätten är att Natur-
vårdsverkets informationsblad om allemansrätten på 
olika språk, som också fanns tillgängliga vid utställ-
ningen, hade stor åtgång - inte minst på arabiska. 

Utflykterna vi genomförde med SFI fanns inte 
med i den ursprungliga projektplanen, men har 
blivit en mycket viktig del av projektet. Både elever, 
lärare och ledning på SFI i Kristianstad har uttryckt 
önskemål om att fortsätta samarbetet med Region-
museet, föreningar och organisationer som varit 
involverade. Att ta sig ut tillsammans innebär en 
möjlighet att prata om allemansrätten på ett mer 
konkret sätt än i klassrummet, att man kan diskutera 
natursyn, hälsoaspekter, samhällets satsningar på 
naturen, historiska dimensioner i landskapet och få 
inblickar i vad det finns för djur och växter i närom-
rådet. Utflykterna till olika platser kan även ses som 
en metod för att öka känslan av hemmahörande på 
fler platser än där man bor – att hitta fler ställen att 
vara i naturen på och känna sig hemma i.

SFI som informationskanal i projektet, har varit 
mycket värdefull. Bland annat har det betytt att vi 
på våra utflykter fått med unga vuxna – en mål-
grupp som i dessa sammanhang ofta är svår att nå. 

Bonusresultat
Enligt den ursprungliga projektansökan skulle ut-
ställningen på Skåneturné. Genom Regionmuseets 
olika kontaktnät har det visat sig att intresset för 
Kulturell mång fald möter biologisk mång fald och dess ut-
ställning fanns även utanför Skåne. Regionmuseet 
gick därför, med stöd av Naturhistoriska riksmu-
seet, in med en förfrågan till Naturvårdsverket om 
bidrag till ytterligare en upplaga av utställningen. 
Önskan var att få igång en riksturné parallellt med 
Skåneturnén. Uppvaktningen ledde till att Natur-
vårdsverket och Naturhistoriska riksmuseet gemen-
samt gick in med medel till produktion och turné. 
Anne Rosengren har jobbat med samordning.

Vid planering av riksturnén har vi främst arbetat 
med uppsökande verksamhet. Vi har även sökt in-
tresserade turnémottagare genom att delta på olika 
konferenser där temat natur och integration har 
tagits upp. Genom att utställningen går på riksturné 
sprids information om projektet och hur vi gått 
tillväga vidare till alla som kommer att ta emot den, 
även i andra delar av landet än i Skåne.

Samarbetet med SFI kommer att fortsätta, med 
fler gemensamma aktiviteter. Under hösten 2006 
har Regionmuseet genomfört ytterligare fem ut-
flykter till platser i närområdet. Medel har sökts 
från Region Skånes Miljövårdsfond för att kunna 
arrangera tio heldagsutflykter med natur- och kul-
turtema under 2007.

Andra bonusresultat är t ex träffen då STF, efter 
kontakter inom projektet, bjöd hem ett gäng kvin-
nor från SFI och deras lärare till att binda advents-
kransar. Aktiviteten kommer att upprepas hösten 
2006.  

Kontakter inom projektet har lett till att en 
Rotaryklubb i Kristianstad har startat en mentors-
verksamhet för gymnasieungdomar med invand-
rarbakgrund. Kristianstads pensionärsuniversitet 

Första turnéstopp, 
Stadsbiblioteket i Lund
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är på gång att även de starta upp något liknande, i 
detta fall för medlemmar i Afrikanska ungdoms-
föreningen.

Projekt som en läroprocess – vad har vi lärt 
oss på vägen? 
Projektet Kulturell mång fald möter biologisk mång fald 
har haft förmånen att som pilotprojekt kunna löpa 
under en lång tidsperiod. Att det kunnat pågå under 
ett och ett halvt år, har inneburit att vi haft tid att 
arbeta med nödvändigt förankringsarbete och upp-

följning. Intervjuundersökningen som genomfördes 
under våren 2005, bidrog till att förankra projektet 
bland både elever, lärare och skolledning på SFI. 

Vi har hunnit hitta och lära känna varandra i 
referens- och programgrupp och involvera alla nya 
aktörer som velat vara med. Vi har haft möjlighet att 
samla in kunskap om och dra nytta av erfarenheter 
från andras projekt och forskning – och sprida våra 
erfarenheter vidare till andra.

Vi har behövt tiden för att lära känna varandra 
och skapa en bred representation från både natur- 

STF bjöd in till att binda 
adventskransar
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och invandrarföreningar samt övriga intressenter 
i samhället och för att pröva oss fram. För dem 
som kommer att ta emot vandringsutställningen, 
eller andra som vill arbeta med samverkansprojekt 
finns däremot sällan möjligheten att arbeta under 
lika lång tidsrymd. Ett sätt att förkorta processen 
skulle kunna vara att involvera både Studiefräm-
jandet och Folkuniversitetet från början. I Kris-
tianstad kom Folkuniversitetet inte med förrän i 
slutet av programgruppsplaneringen. Poängen är 
att Studiefrämjandet har naturföreningar under sitt 
paraply, medan Folkuniversitetet har kulturfören-
ingar knutna till sig. Därmed kan man redan från 
projektstart skapa en plattform som innehåller både 
intressemässig och kulturell mångfald.

Medverkande från natur- och invandrarförening-
ar har visat att de är nöjda med det sätt som projektet 
arbetat på – att förankringsarbete och delaktighet 
är viktigt. Man har förklarat att det känns skönt att 
synpunkter och erfarenheter tillvaratas. ”Här sker 
verkligen integration”, utbrast ordföranden i So-
maliska föreningen under ett programgruppsmöte. 
Kontakten mellan dem och Naturskyddsföreningen 
i Kristianstad har fördjupats efterhand och verkar 
kunna fortsätta även efter det att projektet avslutats. 
Deras samarbete har bl.a. inneburit att föreningarna 
gjort flera besök hos varandra och fått inblickar i 
varandras verksamheter.

Positiva kommentarer har också kommit från 
Svenska turistföreningen och deras samarbetspar-
ter Afrikanska ungdomsföreningen och Kurdiska 
föreningen. Svårare har det varit för Fågelklubben 
och Al Hadi Kulturförening att hitta samverkans-
former. Viljan att medverka har funnits från bådas 
sida, men i slutänden har det varit svårt att få till 
stånd något riktigt samarbete. Orsaken kan vara 
allt ifrån tidsbrist till brist på kunskap och förstå-
else för varandras förutsättningar för att få till ett 

fungerande samarbete. I de naturföreningar som 
varit med i projektet är deltagarna till största de-
len vuxna. Bland invandrarföreningarna som vi 
samarbetat med, har det däremot handlat om att 
man har med hela familjen med både små barn och 
tonåringar. Då kan det vara svårt att följa med på en 
Gökotta klockan sju en söndagsmorgon. 

Vad som dock bör lyftas fram är den oerhört po-
sitiva välvilja, med vilken alla deltagare i projektet 
gått in för att försöka få det hela att fungera. 

Vi har konstaterat att det är viktigt att sam-
lingsplatser inför gemensamma utflykter är tydligt 
förklarade och att man väljer platser som alla kan 
förväntas känna till sedan tidigare. I vårt exempel 
var Lillöhus borgruin okänd för målgruppen, varför 
få kom – även om ruinen bara ligger 20 minuters 
promenad från central busshållplats.

I efterhand har vi önskat att vi under utflykterna 
samlat in e-postadresser till alla som var intresserade 
av att få direkt inbjudan till andra naturaktiviteter. 
Det hade varit ett enkelt sätt att nå ut med infor-
mation till många.

En slutsats som drogs under utvärderingsmötet 
med programgruppen var, att det är viktigt att nå-
gon tar på sig huvudansvaret för varje arrangemang. 
Det har förekommit oklarheter vid några av ut-
flykterna om vad det innebär att stå som arrangör. 
De som står som arrangörer måste samarbeta tätare 
och vara klara i sin ansvarsfördelning. Någon måste 
vara spindeln i nätet. Det hade även varit bra med 
en specifik budget för varje arrangemang, så att 
ramarna varit klarare.

På utvärderingsmötet berättade en av invandrarför-
eningarna att de trott att det bara är invandrare som 
är organiserade i föreningar. För dem har det varit en 
ahaupplevelse att det finns många spännande fören-
ingar som är öppna för alla att bli medlemmar i.  

Alla naturföreningarna har konstaterat att det 
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generellt sett är svårt att få folk att följa med på 
deras utflykter, även bland medlemmar. Det är ofta 
samma människor som kommer på allt. Projektet 
har givit dem en positiv ”spark i baken” till att 
komma igång med att nå ut till nya målgrupper.

Det som gjort att vi med programverksamheten 
lyckats locka med oss människor ut, är framförallt 
de personliga kontakter vi byggt upp under projek-
tets gång. Natur- och invandrarföreningar liksom 
SFI har varit viktiga som informationsspridare och 
fört ut budskapet till sina medlemmar respektive 
elever. Som vi ser det visar projektet att personliga 
möten, liksom ett långsamt byggande av relationer 
ger resultat. Det tar tid – och måste få ta tid. 

Slutord
För Regionmuseets del har samarbetet med na-
tur- och invandrarföreningar, studieförbund, in-
tegrationskontor, Svenska för invandrare, Region 
Skåne m.fl. inneburit en läroprocess i hur man kan 
arbeta samverkansorienterat. Delaktighet har varit 
en viktig utgångspunkt i projektet. Det var visser-
ligen Regionmuseet som formulerade projektidén, 
men under arbetets gång har vi hittat vägar att nå 
ut till, engagera och samarbeta med målgruppen 

och andra aktörer. Det har varit viktigt att program-
aktiviteterna tagits fram genom samarbete mellan 
deltagarna, där alla har fått tycka till, så väl offent-
liga institutioner som enskilda personer. Under 
resans gång har vi fått positiv bekräftelse på att vi 
genom arbetssättet med bred representation i arbets-
grupperna och allas möjlighet att påverka, är på rätt 
väg. Många av deltagarna har tydligt uttryckt att 
det behövs fler projekt av det här slaget. 

Genom att vi ställer som motprestation att alla 
som tar emot vandringsutställningen under tur-
nén ska arbeta på liknande sätt, utifrån deras lokala 
förutsättningar, har vi satt en större boll i rullning. 
Vår förhoppning är att det kan leda till att nya kon-
taktnät, samarbetsformer och gränsöverskridande 
möten skapas på fler platser än i Kristianstad.
 

Fathia Gahir, Somaliska kultur-
föreningen och Åsa Jacobsson, 
Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad

Forsakar hösten 2006 (t.h.)
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Inledning
 I den här delen av rapporten redovisas hur den 
etnologiska dokumentationen i projektet gick till, 
vilka vi intervjuat och vilka metoder som använts. 
Här ges även en presentation av det insamlade ma-
terialet. Avsnittet Friluftsliv i andra länder handlar om 
vilken relation de intervjuade, som invandrat till 
Sverige, hade till naturen i sina forna hemländer. 
För dig som vill veta hur det gick till och varför 
naturen hamnade på agendan som en arena för fri-
luftsliv i Sverige, finns mer att läsa i avsnittet Svenskt 
friluftsliv i backspegel. Under rubriken Friluftsliv i Sve-
rige år 2005 har det insamlade intervjumaterialet 
tolkats och tematiserats. Här ges inblickar i hur 
människor i Sverige använder natur-en på sin fri-
tid idag och vilka symboliska värden de tillskriver 
naturen, som gör att de vill ge sig ut i den. 

Etnologisk dokumentation
Den etnologiska undersökningen genomfördes 
våren 2005. Det etnologiska perspektivet innebär 
att människan som kulturvarelse står i centrum. 
Syftet var att genom intervjuer undersöka männis-
kors relation till ”fritidsnaturen”. Materialet skulle 
användas i utställningen för att spegla hur olika 
människor tänker kring och använder naturen. Vad 
gör människor utomhus i naturpräglade områden på 
sin lediga tid och vad gör naturen med människan? 
Vad upplever människor i mötet med naturen? Var 
äger naturumgänget rum?  

I undersökningen har begreppet natur inte av-
gränsats, utan vad människor gör i ”naturen” har 
kunnat handla om allt ifrån vad de gör i grönom-
rådet intill bostaden, till skog och mark, parker, 
vid havet, i naturreservat osv. Människornas egen 
upplevelse av vad som är natur har fått styra. I rap-
porten används begreppet friluftsliv synonymt med 
”vad människor gör i naturen på sin fritid”.

Kvalitativ metod och urval
Undersökningen bygger på intervjuer med ett 40-
tal personer från �2 - 84 år. Alla intervjuer har skett 
enskilt och har varit informella och samtalsbetona-
de. Bandspelare har använts vid alla intervjuer utom 
en. Intervjuerna har varit mellan 30 och 90 minuter 
långa. De flesta intervjuerna har transkriberats ord 
för ord, några av dem har sammanfattats. Intervju-
erna som genomfördes med SFI elever har språkkor-
rigerats under transkriberingsprocessen, eftersom 
detta var ett önskemål bland eleverna. Ett medvetet 
urval har gjorts för att försöka fånga personer med 
olika etniska och kulturella bakgrunder, fysiska för-
utsättningar, vanor och intressen – stadsbor såväl 
som landsbygdsbor. Detta för att materialet skulle 
spegla olika röster och perspektiv. Fältanteckningar 
som förts under utflykter har tillförts materialet. 

Utöver intervjuerna genomfördes en fotodoku-
mentation av Frida Ekman och Emma Mattsson 
från Nordens Fotoskola Biskops-Arnö, vilka gjorde 
sin praktik på Regionmuseet under våren 2005. 
Fotograferna arbetade både tillsammans med Anne 
Rosengren och var ute och fotograferade på egen 
hand. De genomförde även intervjuer med några 
av personerna som fotograferades.

En del informanter fick vi tips om genom refe-
rensgruppen, vilken gjorde att vi kom i kontakt med 
fågelklubbsmedlemmar och floravårdare. Kontak-
terna med de barn och ungdomar som intervjuats 
knöts framförallt genom Regionmuseet, där flera 
av dem gjorde sin prao eller gymnasiepraktik när 
vi träffades. Vi har också fått hjälp av bekanta och 
föreningar. En friluftsbutik gav tips på hur vi skulle 
kunna komma i kontakt med människor med speci-
alintressen som klättring och kajakpaddling.

Bland dem vi intervjuat har hälften bott i Sverige 
hela sina liv, resten har flyttat hit som vuxna. Kon-
takt med informanter med utländsk bakgrund, fick 

Den etnologiska dokumentationen
Anne Rosengren
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vi framförallt genom Integrationskontoret och SFI 
(svenska för invandrare) i Kristianstad. SFI bjöd in 
oss att genomföra intervjuer i två klasser. Ungefär 
en tredjedel av eleverna i varje klass ville vara med 
och prata natur. Samtalen skedde under lektionstid 
i skolans lokaler. 

Genom ett samarbete med en lärare och en grupp 
kvinnor med olika etniska och kulturella bakgrun-
der, som utbildade sig till barnskötare våren 2005, 
fick projektet även in tretton personliga berättel-
ser kring frågan ”vad betyder naturen för dig?”. 
Några kvinnor ur samma grupp intervjuades om 
Vattenriket av landskapsvertarstudenten Annalena 
Johansson efter att hon praktiserat i projektet. Även 
dessa samlades in till projektet.

Informanterna med utländsk bakgrund som 
intervjuats i projektet, eller lämnat in personliga 
berättelser, kommer från olika delar av världen – 
Grekland, Rumänien, Serbien, Kosovo, Bosnien, 
Kina, Thailand, Iran, Saudiarabien, Irak, Afghanis-
tan, Armenien, Burkina Faso, Ecuador, El Salva-
dor, Ryssland, Gambia, Etiopien, Finland, Litauen, 
Lettland och Polen. 

Både intervjuer, insamlade berättelser, fältanteck-
ningar och det fotografiska materialet kommer att 
bevaras i Regionmuseets arkiv, där berättelser och 
fotografier från olika tider finns samlade. Kringma-
terial som på olika sätt rör natur och friluftsliv har 
också samlats in för att fånga hur naturen används 
och marknadsförs som fritidsfenomen idag. Det rör 
sig framförallt om artiklar från dags- och veckotid-
ningar, reklam som gjorts för att lansera det gröna 
Skåne, programblad för naturföreningars verksam-
het, recept på friluftsmat, tips på utflyktsmål mm. 

Intervjuerna har varit ett sätt för oss att få se på 
världen ur de intervjuades synvinkel – att få ingång-
ar till andra människors livsvärldar, erfarenheter och 
de kulturella raster de betraktar världen genom.

Kurdisk dräkt

I presentationen av materialet har citaten föränd-
rats något för läsbarhetens skull och informanterna 
har anonymiserats.

Intervjuerna med de informanter som flyttat till 
Sverige under senare tid, kretsade kring deras för-
hållande till naturen här i Sverige, men även kring 
hur de använt naturen i sina respektive hemländer. I 
följande avsnitt ges inblickar i vilken relation några 
av de intervjuade hade till naturen före flytten till 
Sverige. Här ges även utrymme för andra reflektio-
ner som gjordes under samtalen.
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Naturen som festplats
När jag bodde i Iran brukade vi alltid åka med hela kla-
nen på utflykt till naturen. Vi var väl en femtio stycken, 
minst. Vi gör alltid så i mitt hemland, att vi umgås många 
tillsammans. Skogen som ligger vid Kaspiska havet är helt 
fantastisk, den tar inte slut förrän vattnet tar vid. Men det 
är inte skog, som man tänker sig skog här i Sverige med 
gran och tall. Där är eken den vanligaste trädsorten. Och 
så finns det lite bok och björk. (Man 40 år, från Iran)

Informanterna från Mellanöstern berättade fram-
förallt om utflykter till platser där det fanns grön 
natur och vatten, om umgänge och grillning och 
naturupplevelser i parkmiljö. Flera gjorde koppling-
ar mellan natur och fest. Tre intervjuer handlade om 
nawroz , även kallad naw ruz och newroz, som betyder 
nytt år och firas bl.a. i Irak och Iran vid vårdagjäm-
ning. En kvinna som levt i Kurdiska delen av Irak 
berättade hur alla brukade ge sig ut tillsammans för 
att fira. Med bergen och den pånyttfödda naturen 
som vacker bakgrundsvy avspeglade de färgspra-
kande festkläderna naturens skönhet.

Under våren går vi ut och umgås mycket i naturen. När 
man ser alla människor i festkläder, som är ute och grillar 
och dansar i det gröna, ser det ut som de är ett med naturen. 
(Kvinna från Kurdiska delen av Irak)

En man från norra Irak reflekterade över att hans 
landsmän saknar promenadvana, på grund av att 
”alla jobbat alltid”. Det hade inte funnits tid eller 
anledning till några ändamålslösa vandringar. Um-
gänget med naturen handlade mer om att träffas och 
att äta utomhus efter arbetsdagens slut, att använda 
omgivningarna som ett vardagsrum.

Naturen som skafferi och utflyktsplats 
Tre informanter som tidigare bott i Polen, Lettland 
och Litauen, kände på många sätt igen sig både i den 
svenska naturen och i de former av friluftsliv som 
allemansrätten kretsar kring. Deras berättelser om 
naturumgänge i hemländerna, handlade framförallt 
om skogen som arena för promenader, utflykter, 
lek, avkoppling och som skafferi. En kvinna från 
Litauen berättade att hon använt skogen i hemlan-
det för söndagspromenader men att den även var 
förknippad med viss fara, eftersom det fanns risk 
för rån och överfall. De intervjuade som tidigare 
levt i Kosovo, Serbien och Bosnien hade liknande 
erfarenheter att berätta om. 

Många använde naturen på samma sätt som här. Många 
vill uppleva lugnet och skogen och koncentrera sig på natu-
ren. Man vill se hur naturen ser ut. Till min hemby åkte 
folk för att få lugn och ro. (Man 29 år, från Kosovo)

Det handlade om utflykter till skogen, fiske, bär- 
och svampplockning och att njuta av hänförande 
utsiktspunkter och frisk luft. Två informanter fun-
derade över vilken inverkan kriget haft på hemlän-
dernas natur. En av dem beskrev hur dofterna och 
färgerna förändrats i de serbiska skogarna på grund 
av kriget. En informant från Kosovo berättade att 
det är förbjudet att gå på privatägd skogsmark och 
att man måste bege sig till speciella platser om man 
vill promenera. 

En annan person från Kosovo berättade att na-
turen varit synonym med arbete. För honom hade 
skogen varit ett ställe dit man gick för att plocka 
bär till försäljning – inget man förknippade med 
fritid.

Friluftsliv i andra länder
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En �8-årig kvinna från Irak berättade om män-
niskor som åker till öknen för att tälta, spela vid 
lägerelden och plocka svamp som växer djupt ner i 
sanden, vilket hon tyckte hade stora likheter med 
friluftslivets inriktning här i Sverige.

Den otillgängliga naturen
På grund av så mycket krig har man inte kunnat göra 
någonting. Bara jobba. (Man 4� år, från Irak) 

Det finns inga skogar i Palestina. Om man vill prome-
nera i naturen måste man gå till en park. Det finns också 
några områden med apelsinlundar, men dit kan man inte 
gå för då riskerar man att bli skjuten. (Kvinna 23 år, 
från Palestina)

För många av dem som levt i Mellanöstern hade 
livet där cirkulerat kring arbete och överlevnad, att 
ordna mat för dagen. Flera intervjuer handlade om 
att det varit svårt att vistas utomhus och ägna sig åt 
naturkontakt på grund av krig och oroligheter. 

En kvinna från Kosovo berättade att skogen blivit 
otillgänglig under kriget på grund av soldaternas 
närvaro, som gjort den till en farlig och otrygg plats. 
Som liten hade hon däremot ofta varit ute. När hen-
nes pappa tagit familjen till naturen hade det handlat 
om att stanna till med bilen vid en vacker glänta 
med gräs och träd för att njuta en stund.

En man från Irak framhöll att det finns många 
platser i hans hemland för människor att uppleva 
naturen på - så fort den bara blir tillgänglig. 

Det finns många platser där man kan använda naturen. 
Till exempel i Babylon finns en å, och det finns många 
platser med gräsmattor och träd. Solen är jättebra, man 
kan springa och göra någon sport eller spela fotboll. Men 
de kan inte göra det. Du vet nu också, de tänker på krig, 
vad man ska äta. Men i Irak är det jätte, jättefint. Våt-
markerna är en jättefin plats, man kan göra någonting där, 
t.ex. åka dit och fiska. I norra Irak kan man åka skidor, 
eller i södra Irak åka kanot. Det finns stora möjligheter 

kan man säga. Det finns våtmarker och fjäll. (Man 4� 
år, från Irak)

En informant från Thailand berättade om sin 
känsla för skogen, som fått näring av vuxnas be-
rättelser om faror som kunde lura i markerna. Ge-
nom berättelserna hade naturen blivit farlig och 
otillgänglig.

Jag har växt upp i en by, det var skog runtomkring. 
Det fanns mycket farliga djur och vuxna brukade säga till 
mig och andra barn att det var mycket farligt i skogen. Det 
fanns spöken i skogen. Jag har själv sett farliga ormar och 
andra farliga djur. De upplevelser jag har gör att jag är 
mycket rädd för skogen. När jag är i skogen, känner jag 
mig mycket ensam också.

Vart man än tittar är det grönt så långt ögat 
når – tar naturen aldrig slut i Sverige? 
(Kvinna 23 år, från Palestina)
Flera reflekterade i positiva ordalag över hur grönt 
det är i Sverige på stora ytor och under stora delar 
av året. En kvinna från Syrien berättade att det mest 
fanns bebyggelse i städerna och nästan inga grön-
områden alls i hennes hemland, förutom i form av 
parker. Dels menade hon att det beror på det torra, 
varma klimatet. Dels på sättet att planera städer. 
Tillgängliga grönområden tillhör ovanligheterna. 

En informant från Afghanistan hade liknande 
erfarenheter: I mitt land försöker de bygga allt nära stan, 
i centrum. Det går inte att få in grönska i staden eftersom 
det är hus och lägenheter överallt, det finns inte plats. 
Natur finns bara för dem som har egen trädgård.

Några informanter som vuxit upp i Mellanöstern 
berättade att ”sommar” fått en ny innebörd sedan 
flytten till Sverige. I hemländerna hade de varmaste 
perioderna under året varit förknippade med femtio 
graders hetta och torr, sandbemängd luft. Här har 
sommaren blivit synonym med helt andra saker, ut-
flyktstider, skön utomhustemperatur och ren luft. 
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Några vågade åla sig långt in 
i Balsbergsgrottans mörker. 
Utflykt med introduktionskurs för 
gymnasieungdomar, våren 2005
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Inledning
Nationalparker, vandringsleder, naturreservat, 
världsarv, rekreationsskogar, lummiga innergårdar, 
balkongprakt, gröna skolgårdar och allemansrätt 
– alla dessa företeelser avspeglar föreställningar om 
att naturen är något värdefullt och gott för män-
niskan som kan ge meningsfull fritid, bättre hälsa, 
skönhetsupplevelser och livskvalitet. 

För drygt �00 år sedan började människor använ-
da naturen som en fritidsarena i Sverige. Naturen 
har sedan dess använts som ställen där människor 
idkat friluftsliv i olika former. Svenska turistfören-
ingen har inspirerat svenskar att lära känna sitt land 
genom vandringar och cykelfärder över landskapen, 
sedan �800-talets slut. Nästan lika länge har scouter 
och naturföreningar med olika inriktningar verkat 
för att få människor att upptäcka, värna om och ta 
naturen i besittning genom att studera djur- och 
växtliv, utöva olika kroppsaktiviteter och att leva 
vildmarksliv.4 

Generationer av svenska skolbarn har fått kun-
skap om och sina känslor för naturen uppväckta, 
genom att samla in växter till herbarier, sjunga 
sånger som hyllar naturen och göra utflykter till 
skog och mark. Barn som vuxit upp under de se-
naste decennierna har fått lära sig hålla Sverige rent, 
kretsloppstänkande, källsortering och biologiskt 
mångfaldstänk.5 Många har tumlat runt i skogen i 
Friluftsfrämjandets Skogsmulleverksamhet, Natur-
snokarna, eller gått på ”Ur och skur dagis”.6 Upp-
täckten av naturen som platser för friluftsliv har 
gjort att olika landskap och ställen under det senaste 
seklet kontinuerligt omvandlats till besöksmål. Vissa 
områden har upphöjts till nationalparker. Andra 
har blivit framlyfta som utflyktsmål eller arenor för 
äventyrssport. Tittar man i turistbroschyrer idag, 
framställs naturen ofta som en upplevelsearena som 
ska frammana äventyrslusta och kunna berätta om 

en förfluten tid för att vara intressant. 
Att naturen kan och bör användas som en arena 

för fritidsaktiviteter, är idag närmast en självklarhet. 
Men människans syn på naturen är föränderlig. Vad 
vi betraktar som natur, vad vi använder den till, och 
vilka värden vi tillskriver den är beroende av tid och 
rum, vem som sett och vilka kulturella, politiska 
och historiska sammanhang det handlat om. Natu-
ren finns där som en materiell företeelse, men det 
är människan som tillskriver den mening. 

Natursyn kan förstås som de föreställningar om 
naturen som vi människor skapar – och därmed 
även omskapar. De kulturella omladdningarna av 
naturen blir framförallt tydliga i perioder som präg-
las av förändring.  

I följande avsnitt ges en inblick i hur det gick till 
när naturen blev en arena för friluftsliv i Sverige. 
Det är långt ifrån en heltäckande bild som presen-
teras, men nedslagen i olika tider visar hur det hela 
tiden skapas nya föreställningar om naturen och vad 
den kan och borde användas till.7

Efter historiken följer en tematiserad redovisning 
av intervjuerna som handlar om vilka värden na-
turen tillskrivs och hur friluftsliv bedrivs i Sverige 
idag.

Bondesamhällets natursyn 
När Sverige fortfarande var ett bondesamhälle för-
sörjde sig majoriteten av befolkningen på naturen. 
De flesta var mångsysslare och beroende av själv-
hushållning. Naturen kunde omvandlas till odlad 
mark. I skogen fanns virke att bygga och elda med 
och djur att jaga. Hav och sjö bjöd på fiske.

Framförallt betraktades de odlade landskapen 
som den goda naturen. Den vilda naturen var sna-
rast ett hot som riskerade att ta över odlingarna om 
den inte hölls på avstånd. Skogen framstod som både 
farlig, besjälad och magisk. Inom folktron var skogen 

Svenskt friluftsliv i backspegeln
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På cykel genom svenska landskap, 
sekelskiftet 1900.

I skogen med Natursnokarna, 
en familjeverksamhet i Svenska 
Naturskyddsföreningens regi, 
tidigt 1990-tal.
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”Var höll de fattiga till? De 
måste har varit tätt hoppackade 

vid smalgatorna, och jag kan 
också minnas, hur det myllrade 

av barn ... på de angränsande 
gårdsplatserna.”  

- Fredrik Böök

Bilden från Karettagården, 
Kristianstad 
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befolkad av väsen som kärlekskranka skogsrån, som 
ägnade sig åt att föra bort jägare och Näcken som 
lockade ned folk till sina salar på sjöbotten. Träd 
tillskrevs speciella betydelser. Det fanns både friare-
träd och galgekar. Allmogen hade speciella vårdträd 
som de månade om på sina gårdar. 

 Eftersom människor var beroende av naturen 
fanns det en anledning att följa, namnge allt och 
lära sig tyda naturens föränderlighet. Kunskapen 
fördes vidare mellan generationerna för att hållas 
levande.8

 
Naturen som vetenskap
Under �700-talet växte intresset för att utforska 
naturen. Den svenske prästsonen och botanikern 
Carl von Linné var en av dem som tog sig an upp-
giften att göra naturen till vetenskap. Under resor i 
Sverige och utomlands upptäckte Linné hela tiden 
”nya” växter, mineraler och djur som han beskrev, 
namngav och inordnade i ett vetenskapligt system. 
Att Linné använde sig av latin vid namnsättningen 
har gjort att människor från hela världen kan kom-
municera om arterna på ett och samma språk. Linné 
hänfördes av naturen och såg Guds mirakel överallt. 
Han skrev böcker om sina resor och spred på så 
vis sin natursyn och upptäckarglädje vidare. Linné 
är en av de personer som fått människor att lägga 
märke till naturen.9

Naturen blir en nationell resurs
Under �800-talet fick föreställningarna om den 
magiska naturen ge efter för tankegångar som var 
påverkade av ny teknik, vetenskap och ekonomiska 
intressen. 

Med industrialiseringen följde att naturen blev 
betraktad som en viktig nationell resurs och ex-
ploaterades allt hårdare. Med växande städer och 
järnvägsbyggande försvann stora naturområden, 

och olika naturresurser förvandlades till byggnads-
material. Åsar blev grustag. Forsar förvandlades 
till kraftverk.�0 Jordbruket blev mer mekaniserat, 
vilket ledde till att färre människor behövdes på 
landsbygden, medan allt fler behövdes i tätorter där 
industrierna sökte efter arbetskraft. Folkmängden 
ökade och människor sökte sig till städerna för att få 
arbete. Både medelklassen och arbetarklassen växte 
och allt fler blev stadsbor. 

Inflyttningen till städerna ledde till att det upp-
stod problem med förorenad luft, trångboddhet, 
sanitära och sociala problem. Det behövdes åtgärder 
för att förbättra människors livsvillkor. Naturen 
började nu framstå som en positivt laddad motsats 
till staden, något som varje stadsbo hade behov av. 
På lite avstånd framstod naturen som något vackert, 
vilt och äkta, värt att skydda och hälsosamt att vistas 
i – allt beroende på vem det var som såg.�� 

Städerna får gröna lungor 
För att åtgärda städernas brist på gröna inslag bör-
jade det anläggas parker runt om i Europa under 
�800-talet. Sverige följde efter. Parker kunde er-
bjuda estetiskt tilltalande omgivningar, behaga sin-
nena, bjuda på promenader och hälsosam luft istället 
för krogliv. Den tidens föreställningar om hur den 
goda och ”naturliga” naturen borde se ut påverkade 
hur parkerna gestaltades.�2 

I Malmö skapades nuvarande Kungsparken i 
början av �870-talet. Den fick rundade slingor 
och romantiska utsiktsplatser där man kunde slå 
sig ner för att beundra en vacker vy.�3 Parkerna 
påverkade människor att röra sig på speciella sätt. 
Tillrättalagda promenadslingor bjöd å ena sidan in 
till ändamålslösa vandringar, men också till ord-
ning och reda. I parkerna skulle man inte ”stå och 
hänga” utan vara i ständig rörelse, om än i lugn 
takt – blicken beredd på överraskningar i form av 
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vackra fondmotiv. Parkerna fungerade som medel 
för förfining och fostran. Här skulle man lära sig 
att både uppskatta naturen och röra sig i den på rätt 
sätt. Därmed skapades föreställningar om hur man 
borde agera i naturen, som även kunde överföras 
på andra vildare landskap. Från början var parkerna 
framförallt platser för människor ur medelklassen. 
Efterhand började myndigheterna att se dem som 
viktiga även för arbetarklassen, eftersom de också 
ansågs ha behov av naturkontakt.�4

Skogen romantiseras
I bondesamhället hade skogen varit förknippad 
med vedhuggning, magiska väsen, något vilt och 

okontrollerbart. Under �800-talet började de stads-
nära skogarna att få nya betydelser. Skogen blev ett 
utflyktsmål för människor som önskade möta en 
vildare och mer autentisk natur än stadsparkerna 
kunde erbjuda. Att den ”vilda” naturen blev popu-
lär hängde bland annat samman med romantikens 
skogskult. Den inspirerade det moderna, stadsbo-
ende borgerskapet. Skogen lockade med möjlig-
heten till ostördhet, vildmarkskänsla, tystnad och 
hisnande utsiktspunkter som kunde betraktas med 
panorerande blick.�5  

Romantikerna vurmade även för ett naturnära 
leverne, där det enkla livet på landet sågs som det 
goda alternativet. Bonden och vilden som stod för 
något oförstört och ”naturligt” var förebilder. I 
synsättet fanns en civilisationskritik inbakad. Man 
föreställde sig att ett okomplicerat liv på landet i 
nära kontakt med naturen skulle göra att människor 
kunde återerövra den dygd och moral som ansågs 
ha gått förlorat i den moderna stadskulturen. Väl-
beställda stadsbor som inspirerats av tankegångarna, 
skapade nya sommarvanor genom att åka till lands-
bygd och karga kustlandskap för att leva ett enkelt 
liv och bli ”hela” människor igen.�6 

Grönskan som mötesplats
För �800-talets växande arbetarklass kom de stads-
nära skogarna och städernas gröna mellanrum också 
att bli betydelsefulla. Gruppen såg andra värden än 
tystnad och vildmarkskänsla. Skog och utkantsnatur 
innebar platser där man kunde träffas på egna vill-
kor, utan överhetens insyn. Utanför staden behövde 
man inte känna sig övervakad som i parkerna, där det 
fanns vakter som höll ordning och där t.ex. politiska 
möten ofta var förbjudna. Naturen i periferin blev 
ställen där demonstrationer kunde äga rum, där man 
kunde dricka pilsner och spela kort, dansa, förlägga 
sina söndagsutflykter till och känna sig fri.�7

Skogen romantiseras, t.h.

Vid havet sommaren 1904
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Naturen blir svensk
Runt sekelskiftet �900 vurmade konstnärer och 
författare inom vissa kretsar för det natur- och 
nationalromantiska. Man såg att naturen kunde 
besjälas och bli en symbol för svenskhet. En sym-
bol alla inom landets gränser kunde enas kring. 
Konstnärer inspirerade varandra med uppropet 
– måla svenskt!�8 Samtidigt uppmanade Svenska 
turistföreningen Sveriges befolkning att ge sig ut på 
vandringar över landskapen under parollen ”Känn 
ditt land”. Genom vandringarna skulle en kärlek 
till landet och hembygden växa fram.

Att naturen laddades med nya symbolvärden 
skedde även på ett internationellt plan. 

Även i andra länders byggande av en nationell 
självbild, ingick det att dra in naturen som ett ele-
ment för att förstärka bilden av något inhemskt 
specifikt.�9 

Friluftsliv som folkrörelse, folkhälsa och 
fritidsysselsättning
Under �930-talet infördes kortare arbetsdagar och 
lagstadgad semester i Sverige.  

Ordet fritid började användas om den tid som 
inte gick åt för lönearbete. Men vad skulle fritiden 
användas till? Många var trångbodda vilket gjorde 
det svårt att sysselsätta sig inomhus. Myndigheterna 
var rädda att den lediga tiden skulle gå åt till ”fel” 
saker som att drälla på stan, vilket ansågs kunna 
leda till sociala problem. Samtidigt blev folkhälsa 
ett begrepp i Sverige och ett förebyggande folkhäl-
soprogram togs fram. 

Med folkhälsoprogrammet skulle befolkningens 
produktiva och reproduktiva förmågor öka. Alla 
medborgare skulle bli starka individer. Framförallt 
var det de människor som bodde i städernas mörka 
bakgårdsmiljöer myndigheterna intresserade sig för, 
eftersom de ansågs vara i störst behov av att bygga 

Fika i skogsglänta, 1930-tal. 
I takt med att allt fler människor 

började se skönhets-, frihets- och 
rekreationsvärden i naturen, blev 

fler och fler ställen intressanta 
som platser för friluftsliv och åter-

hämtning från livet i staden. 

”Att ett härdande friluftsliv ute i 
skog och mark utgör den bästa 

motvikten mot det jäktande 
arbetslivets påfrestningar, torde 

alla vara överens om.” 
- Ur 1930-talets Fritidsutredning.
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upp sin hälsa.20

Friluftsliv lyftes fram som en lösning både på 
fritids- och ohälsoproblemen. Både myndigheter 
och allmänhet såg en poäng i att fritiden kunde 
fyllas med nyttiga aktiviteter som härdade kroppen, 
motverkade arbetslivets jäktiga tillvaro och kunde 
göra livet meningsfullt. 

Utvecklingen under �930-talet ledde till att fri-
luftslivet breddades på flera plan. Runt sekelskiftet 
�900 hade främst män från överklassen ägnat sig åt 
friluftsliv. Nu ansågs friluftsliv passa alla, oavsett 
ålder, klass och kön.2�  

I boken Kroppsvård från 1932, 
rekommenderades husmödrar 
att promenera i stadsnära natur. 
Iklädd vettiga kläder och med 
en riklig matsäck skulle man få 
motion och hälsa. Gärna med 
kamera eller staffli i beredskap 
för att föreviga en skön vy som 
kunde bli ett samtalsämne 
efteråt. 

Idag är det ofta mobiltelefonen 
med inbyggd kamera som 
förevigar mötet med en 
vacker utsikt. 
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Friluftsliv tar plats
Jag tycker det är underbart med tillgängligheten i Sverige. 
Du kan komma åt natur överallt. Det är bara att sätta dig 
ner och titta på kartan och det är bara att åka dit. Det är 
rätt sällsynt. (Pensionerad kvinna från Sverige)

Efter att myndigheterna insett friluftslivets värde 
som folkhälsoprojekt blev det ett område för den 
politiska sfären. Det ansågs viktigt att alla skulle ha 
möjlighet att vara ute i naturen, även om man inte 
ägde någon egen mark. Myndigheter fick i uppgift 
att skydda naturen för människans behov. I samband 
med Fritidsutredningen, som skulle föreslå åtgär-
der för att tätorternas befolkning skulle få bättre 
möjligheter att komma ut i naturen, etablerades 
begreppet allemansrätt i början på �940-talet. 
 En del såg allmänhetens sug efter att vara i skog 
och mark som en hotbild. Vad skulle det innebära 
för naturen och landsbygdsborna? Det hela ledde 
till att det lades fram förslag om att friluftslivet 
borde lagregleras. Förslagen har inte förverkligats. 
Allemansrätten har fortlevt som en frihet under 
ansvar.22 

�974 kom allemansrätten för första gången in i 
lagtext. Formuleringen i naturvårdslagen löd: ”Na-
turen är tillgänglig för alla enligt allemansrätten.” 
�994 skrevs allemansrätten in i grundlagen. Den 
är ingen lag i sig, utan snarare ett utrymme mel-
lan lagar, som gör naturen tillgänglig för gemene 
man. Det är den enskildes ansvar att ta reda på vad 
allemansrätten innebär.23 

För många människor har allemansrätten format 
bilden av hur och vad naturen bör användas till för 
fritidsändamål och vilka utsnitt av landskapen som 
är att betrakta som ”riktig” natur. Det är i ”skog och 
mark”, vid stränder och vatten människor förvän-
tas bada, vandra, tälta, titta, koppla av och plocka 
svamp, växter och bär. 
 

Tältsemester i Finland 1961. 
Både Norge och Finland 

har en allemansrätt 
och en friluftstradition 

som liknar den svenska.

”När vi köpt egen bil med radio 
blev resan till någon skog 

en upplevelse som började med 
att vi lyssnade på Svensktoppen. 
Jag lärde mig alla schlagertexter 
utantill medan jag låg i baksätet 

med mina varma fötter tryckta 
mot bilrutan.” 

Skogsutflykt i Sjöbotrakten, 
i slutet av 1960-talet. 
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Med bilen bort från betongen
Runt �900-talets mitt ökade levnadsstandarden i 
Sverige. Människor fick längre semestrar och kunde 
konsumera mer. Umgänget med naturen hade bli-
vit en del av folklivet och börjat kretsa allt mer 
kring materiella attribut. Egen bil blev realitet för 
många och det skapades en ny marknad för speci-
alutrustning för friluftsliv. Skogar och stränder blev 
utflyktsmål för bilburna familjer iklädda särskilda 
friluftskläder i moderna färger och specialmaterial. 
Picknickutrustning som hopfällbara bord och pal-
lar och plastserviser skulle finnas med i bagaget. 

Välfärdsökningen innebar att en del fick möjlighet 
att förverkliga en dröm – att köpa husvagn eller en 
egen röd stuga med naturtomt och därmed kunna 
leva ”enkelt” i naturen hela sommarhalvåret.24 

En alternativ natursyn växer fram
�970-talet innebar att naturen började betraktas med 
problemglasögon på.  Miljöförstöring, kalhyggen och 
kemisk bekämpning var ämnen som präglade tidsan-
dan. Miljöfrågor blev ett nytt område för massmedia 
och politik. Röster började förespråka alternativa 
former för jordbruk, skogsbruk, boende mm.25  

 Äspet, Åhus 1955.
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Som en del av det nya miljöengagemanget växte 
den så kallade gröna vågen rörelsen fram. Rörelsen 
innebar att människor flyttade ut till landsbygden 
för att leva ett liv i samklang med naturen. Fram-
förallt unga människor med barn, som tog ställning 
mot miljöförstöring, slit- och slängkonsumtion och 
konstlade miljonprogramsmiljöer, strömmade ut ur 
städerna för att odla själv och leva landsbygdsliv.26  

Många stadsbarn sattes i Skogsmulleskola eller 
blev Skogsströvare på sin fritid, i Friluftsfrämjan-
dets regi. Aktiviteterna i naturen, som skedde till-
sammans med en naturkunnig ledare, skulle väcka 
barn och ungdomars naturintresse för att de som 
vuxna skulle få naturkänslan uppväckt och bli mil-
jömedvetna. Förhållningssättet till naturen blev ett 
livsstilsval.
 
 

Vid havet, kring 1900

Barn i fält av maskrosor, 
tidigt 1970-tal

”Som liten var jag mycket i 
skogen och var ute med min bror 

sprang runt och hade jätte kul.  
Vi hade med oss picknick och åt 

bullar, bananer, saft och kakor. 
Jag åt alltid som en apa 

i skogen - det va skojigt.”
- Flicka, 13 år 

4    Sandell & Sörlin 2000, Christensson 2002.
5    Christensson 2002.
6    Den första ur och skur förskolan startade 1��5. Sandell & Sörlin: 2000:2��.
�    Den historiska tillbakablicken bygger helt på litteraturstudier. De källor som 
använts redovisas i litteraturförteckningen, som även kan fungera som litteraturtips 
för den som vill fördjupa sig ytterligare i ämnet.
�   Christensson 2002, Frykman & Löfgren 1���.
�   www.linnaeus.uu.se/online/, Sandell & Sörlin 2000.
10  Uddenberg 2001, Frykman & Löfgren 1���.
11  Aronsson 2000, Sandell & Sörlin 2000, Uddenberg 2001, Frykman & Löfgren 
1���. 
12  Pehrsson 1��6:�.
13  Pehrsson 1��6:1�-21.
14  Löfgren 1���.
15  Ehn, Frykman, Löfgren 1��5:�4.
16  Sandell & Sörlin 2000, Frykman & Löfgren 1���, Sundberg & Öhman 2000:106.
1�  Ehn, Frykman, Löfgren: 1��5, Arvastsson 1��4:1�3, Löfgren 1���.
1�  Frykman & Löfgren 1���: 56-5�.
1�  Sandell & Sörlin 2000, Frykman & Löfgren 1���. Ehn, Frykman, Löfgren 1��5.
20  Johannisson 1���: 221-25�, Hultman 2000:1�5, Sandell & Sörlin 200:65, 
Eskilsson 2000: 6�,�1.
21  Sandell & Sörlin 2000: 65, Eskilsson 2000: �3, www.naturvardsverket.se.
22  Sandell & Sörlin 2000.
23  www.naturvardsverket.se.
24  Sandell & Sörlin 2000: 120, Ahlström 2000:1�0.
25  Sandell & Sörlin 2000. 
26  Nationalencyklopedin, jfr Sundberg & Öhman 2000:106-10�.
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Av alla dem som intervjuades i den etnologiska un-
dersökningen berättade majoriteten, oavsett etnisk 
och kulturell bakgrund och ålder, att de brukar vis-
tas i naturen i Sverige.27 Vad intervjupersonerna gör, 
varför de ger sig ut, vilka typer av platser de besöker 
när de ”är i naturen” och vad människor upplever 
att naturen gör med dem varierar däremot.

Människor har olika preferenser, erfarenheter 
av och tankar kring naturen som gör att vår tids 
friluftsliv är uppdelat i många olika kulturer. Fri-
luftsliv kan ses som en del i människors livsstilsval, 
en av många byggstenar i människors identiteter. 

Intervjumaterialet avspeglar naturens betydelse 
som symbol. I intervjumaterialet står den som symbol 

 Friluftsliv i Sverige år 2005

Ornitologer i Kristianstadstrakten, 
våren 2005
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för frihet, gemenskap, det estetiska, äventyrliga, 
farliga, fantasieggande, rena, kravlösa, lugnande, 
festliga, helande och hälsobringande – beroende 
på vem berättaren är.28 

De värden vi människor tillskriver naturen, på-
verkar hur vi väljer att använda den – vilken bety-
delse den får i vårt identitetsskapande, i vår livsstil 
och vardag. 

Med Linnés blick på naturen      
Jag vill lära mig så mycket som möjligt. Det finns så 
mycket som man inte känner till.  (Kvinna 72 år, från 
Sverige)

Man tittar ju hela tiden. Ser att där är det blåsippor och 
vitsipporna har kommit och där är det underbart vackert. 
Jag spanar efter fåglar också. (Kvinna från Sverige)

Det vi kan kalla den Linnéanska traditionen; att 
ge sig ut för att upptäcka naturen och lära sig olika 
arters namn, lockar många ut till skog och mark. 
Flera av de informanter vi träffat genom projektet, 
berättade att de brukar ge sig ut i naturen för att 
titta på blommor, lavar, fåglar och insekter. Att 
hitta ovanliga växter och djur ”på fel ställe” tillhör 
höjdpunkterna. Framförallt naturföreningsaktiva 
pensionärer, lärare och ungdomar, som tidigt in-
troducerats till naturumgänge genom sina föräldrar, 

berättade att de ägnade sig åt denna form av frilufts-
liv. Här framstår naturen som en livsstil, lärobok och 
outsinlig källa till ny kunskap och fascination. 

Naturen med sinnena
När jag tänker på naturen ser jag en skog och porlande 
vatten framför mig, för det är alltid trevligt att höra vatten 
i naturen. Och tystnad. (Man från Spanien)

En del ger sig ut i naturen tack vare alla upple-
velsevärden naturen i sig har att bjuda på. Att ta del 
av skönhetsupplevelser är viktigt för många. Man 
ger sig ut för att betrakta vackra träd, blommor och 
solnedgångar och för att möta en klorofyllsprängd 
nyutslagen skog. Att känna havets dofter eller upp-
leva sand som sinnligt rinner mellan tårna är andra 
motiv för att ge sig ut, liksom att lyssna på fåglar, 
prasslande löv och vattenporl. 

Naturen som äventyr            
Andra ägnar sig åt att använda landskapen som are-
nor för upplevelser och äventyrssporter som fors-
paddling, telemarks- och snowboardsåkning, vilket 
ofta kräver högteknologisk specialutrustning.29 
I klättrarens ögon blir stora klippblock utmanande 
”problem” som skall lösas – med enbart krita och 
en tjock matta som redskap. 

Helande rum
När jag är lite trött eller orolig, går jag ut och tar en pro-
menad på det gröna området vi har i närheten. (Kvinna 
från Irak)

I samhället avspeglas ett ökande intresse för na-
turen som terapeutisk miljö. Aktuell forskning av 
Patrik Grahn, professor och landskapsarkitekt, visar 
att naturkontakt kan ha en positiv inverkan både 
på barns koncentrationsförmåga och motoriska ut-
veckling, likväl som för människor som drabbats av 
utmattningsdepression. I Alnarp finns sedan 2002 

En doft av hägg, fågelkvitter 
och gökhoanden – våren har 

kommit till Hommentorp!
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en terapiträdgård dit människor kan söka sig för 
rehabilitering.30 

I boken Naturkraft från år 2006, skriver förfat-
tarna Åsa och Mats Ottosson, som intervjuat män-
niskor kring naturumgänge, att många uppsöker 
naturen för att ”söka och finna sig själv”. Ett an-
daktsrum och en kravlös miljö där man kan bear-
beta livskriser av olika slag. För en av projektets 
informanter fungerade naturen som ett helande 
rum som hon besökte regelbundet under en längre 
sjukskrivningsperiod. 

Naturen som arena för motion
Fysisk inaktivitet är i dag en av de enskilt största risk-
faktorerna för ohälsa och för tidig död. En viktig uppgift 
för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet 
är att öka befolkningens fysiska aktivitetsnivå. Samti-
digt är friluftsliv en av de vanligaste formerna för fysisk 
aktivitet i Sverige. Forskning visar att närmiljön har en 
avgörande betydelse för om man är fysiskt aktiv, vistas 
ute och bedriver friluftsliv. En av naturvårdspolitikens 
uppgifter är därför att se till att det finns tillräckligt med 
tillgänglig attraktiv mark och vatten för friluftsaktiviteter, 
såväl i och nära tätorter och städer som i miljöer som fjäll 
och skärgårdar.31

År 2006 var ett av regeringens mål att alla ska ha 
möjlighet att aktivera sig i naturen, för att motverka 
de folkhälsoproblem som en stillasittande livsstil 
kan föra med sig. Just hälsoeffekten av fysisk akti-
vitet, framstår som en anledning att ge sig ut i na-
turen för många av projektets informanter. En man 
använder bostadsområdets skog som vandringsstråk 
för att hålla figuren i trim, samtidigt som aktiviteten 
innebär ett tillfälle att umgås med en vän.
Min kompis är sjuk, han har diabetes. Han brukar alltid 
ringa mig elva eller tolv på natten för att han vill prome-
nera. Han måste promenera fyra eller fem kilometer om 
dagen och han tycker det är tråkigt att promenera ensam. 

 Bouldering på Kjugekull.

Kajakpaddling –  både lugn 
och spänning.
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”När jag var sjukskriven för 
utbrändhet blev grönskan, oavsett 

om den var ute i naturen eller i 
en trädgård, någonting att hålla 
sig i. Det var en snabbverkande 
medicin om jag mådde dåligt… 
En närkontakt med jorden och 

grönskan. Jag ville känna den mot 
min hud. Det var verkligen som ett 

behov, som att äta eller dricka.”    
- Kvinna från Sverige, 37 år

”De brukar kalla oss Antikrundan 
när vi kommer, själva kallar 

vi oss Gustavorna.” 
- Kvinna från Finland
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Han undrar om jag vill komma. Vi brukar gå in i skogen 
på natten, elva eller tolv, det spelar ingen roll. Han vill 
promenera för att må bättre med sin diabetes. Jag följer 
gärna med för att jag vill gå ner om min mage! (Skrattar).  
(Man från Irak, 39 år) 

En pensionerad kvinna ger sig ut till Pildamm-
sparken i Malmö, som en strategi för att motverka 
benskörhet. Tillsammans med några kvinnor hon 
lärt känna genom en gymnastikgrupp i Korpens 
regi, går hon på stavgångstur en gång i veckan. 
Aktiviteten rymmer både upplevelser och motion 
– förutom att få stabilare benmassa, innebär det att 
hon njuter av årstidsväxlingar, fågelliv, blomprakt 
och träd. Andra ägnar sig åt att ta en hundprome-
nad, joggar eller vandrar sig genom en tätortsnära 

skog. Det uppfinns ständigt nya fysiska aktiviteter. 
I vissa städer lockar promenadbingo ut människor 
att röra sig i det elbelysta spåret runt sjön.32  
 
Naturen som frihet
Det känns underbart efter utflykten, jag har upplevt fri-
heten. I naturen vill jag uttrycka min glädje med sång och 
dans. (Kvinna från Irak, efter en utflykt till Ekenab-
ben i Kristianstad)

När man kommer från ett land med krig eller kom-
munism blir man van vid att ständigt berövas saker. Men 
promenerandet kan ingen ta ifrån en. Man känner sig 
som en människa, och fri, när man promenerar. (Kvinna 
från Rumänien)

När människor ur arbetarklassen gav sig ut i 
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stadsnära skog och mark för ett sekel sedan, hand-
lade det om en önskan om att få uppleva frihet 
från både överhet, arbete och trångboddhet. Man 
ville också umgås på liknande sätt som man gjort 
förr, då de flesta levde på landsbygden. Naturen 
blev en mötesplats där man kunde vara sig själv.33 
För medelklassens män kunde skogen fungera som 
en plats där man kunde uppleva frihet från stadens 
nedbrytande livsstil och krav. 

Natur? Det är att komma lite bort från civilisationen. 
(Pensionär från Sverige)

Frihet är även ett centralt tema i intervjumate-
rialet. För många handlar mötet med en skog om 
känslan av att slippa ifrån städernas hårda stimuli 
och människoskapade miljöer. En fristad från tvång 
och kulturella koder och en nödvändig motsats till 
det inrutade vardagslivet. 

Naturen är ett ställe utan krav som du kan komma ut 
till när du vill, hur du vill och där det inte finns något 
måste. Där man inte behöver prestera någonting. Ett ställe 
där du kan vara dig själv utan att någon skall säga till dig 
hur du skall vara eller någonting. (Man från Sverige, 
26 år)

Naturen framställs också som ett rum man vill 
besöka för att komma in i andra önskvärda sinne-
stämningar. För en del innebär en vistelse i skogen 
att översvämmas av ett rofyllt lugn inombords. För 
andra lockar samma omgivningar fram lekfullhet. 
Andra upplevde naturen som en frizon, där man 
inte behöver förställa sig inför någon, utan ”kan 
vara sig själv”. 

Man går ut till naturen när man går på utflykt och 
har roligt, man grillar och har det skönt och en bra dag. 
Man släpper rutiner. När jag går ut i naturen känner 
jag att jag kan koppla av i kropp och själ och jag känner 
mig som ett barn. Jag vill leka, springa och spela fotboll.  
(Kvinna från Irak)

Naturen som minnesbehållare
 Upplevelser av naturen kan få människor att tän-
ka på sin hembygd och sitt fosterland. I Wilhelm 
Mobergs roman Utvandrarna ges exempel på detta 
genom Kristina som ömt och kärleksfullt vårdar 
ett astrakanträd som är framsprunget ur en kärna 
från hennes hemtrakter i Småland.34 Trädet är den 
sista fysiska kopplingen hon har till marken hon är 
uppvuxen på. Den blir en symbol för hennes rötter 
i den småländska myllan. 

Även några av projektets informanter berättar 
att naturen blivit betydelsefull för dem på liknande 
sätt, efter flytten till Sverige. Precis som för roman-
figuren Kristina, kan naturen fungera både som 
minnesbehållare och symbol - en känsla av hem-
mahörande och vara viktig för identitetsskapandet 
på en ny plats. 
 En kvinna som flyttade från Thailand för några år 
sedan berättade att en vajande bambu i Tivoliparken 
i Kristianstad lockade fram minnen från barndo-
mens hemtrakter – de gjorde henne behaglig till 
mods. En informant från Kosovo berättade att hon 
tagit med sig en murgröna från hemtrakterna till 
Sverige – med jordklump och allt – för att känna 
en fysisk koppling till sin hembygd.

En informant berättade att vissa platser i Kristi-
anstad, genom likheterna mellan Sveriges och hem-
landets natur, förmedlade både hemkänsla och tröst. 
Genom att söka sig till ett område i Kristianstad som 
liknande El Salvador, kunde hon uppleva trygghet 
under ett känsligt skede.
Man kan promenera där (i Vattenriket). Det gjorde jag 
när jag var gravid. Då promenerade jag där varje dag för 
jag kände det som om det påminde mig om mitt hemland. 
Du vet när man blir gravid så blir man ju känsligare 
än vanligt och då gick jag dit för att komma ihåg mitt 
hemland. Eftersom där inte är så många träd utan mest 
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buskar. Så det är nästan som mitt hemland. (Kvinna 
från El Salvador)

En annan informant berättade hur hon upplevde 
vistelser i naturen som en direkt förbindelselänk 
till hemlandet.   
Jag tänker att jag saknar Lettland mindre när jag pro-
menerar mycket i naturen här i Sverige. Jag tittar och ser 
kanske samma träd, samma gräs och samma blommor och 
tänker: ”Åh, det är bara 16 timmar över havet, så är jag 
i Lettland.” (Kvinna från Lettland)

Plats för gemenskap   
Jag vill gärna se fåglar på nära håll för jag tycker det är 
vackert. Det är väl det som drar, att komma ut. Sedan 
träffar man andra fågelskådare så det är socialt också. 
(Man från Sverige, 72 år)

Naturen är också synonym med social gemen-
skap. Många berättar att de ger sig ut till vackra 
platser för att träffas, upptäcka naturen tillsammans, 
umgås och grilla. Både när familjer, vänner eller 
föreningsaktiva ger sig ut tillsammans kan naturen 
fungera som mötesplats. 

För de barn vi träffat har naturen framförallt 
fungerat som platser för fantasilekar. I naturen finns 
allt man behöver. Kottar, vatten och gamla grenar 
kan bli något helt annat i leken och det man läst om 
i en bok kan iscensättas med skogen som kuliss.
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Att anamma nya vanor och perspektiv 
Att flytta till ett nytt land innebär många föränd-
ringar. Det kan handla om mötet med andra na-
turtyper och årstidsväxlingar än man varit van vid 
tidigare, eller att man möter annorlunda kulturella 
föreställningar kring naturen och vad den kan an-
vändas till. För några av de intervjuade som invand-
rat till Sverige, har mötet med det nya hemlandet 
inneburit att de börjat anamma nya fritidsvanor och 
sätt att se på vad naturen kan användas till. 

Min man, han kom två år före oss till Sverige. Jag fick 
brev som berättade om naturen och skogen. När jag kom hit 
tog min man med mig ut på promenader tillsammans med 

barnen varje dag i skogen. Han hade sett att man kunde 
göra det här i Sverige. (Kvinna från Afghanistan)

En kvinna från Mellanöstern berättade hur för-
vånad hon blivit när hon som nyinflyttad upptäckt 
att det fanns en skog som människor promenerade 
i, mitt i hennes nya skånska hemstad. I hennes 
uppväxtmiljö hade skogar funnits i otillgängliga 
bergstrakter, där de fungerat som virkesförråd och 
betesmark för fåren. I viss mån hade skogen också 
varit en lekplats för pojkar. Som flicka hade hon inte 
haft tillträde dit. Kvinnan berättade hur hon sedan 
några år tillbaka börjat använda sig av stadsskogen 
för promenader och lärt sig cykla där. De nya kultu-

Picknick i Pildammsparken,
Malmö 2005
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rella koderna lärde hon sig av sin man, som hunnit 
bo i Sverige några år innan hon kom hit. 

En man som vuxit upp på den afrikanska lands-
bygden i en jordbrukande familj, berättade att 
hemlandets landskap hade varit något man kunde 
omvandla till odlad mark eller använda för jakt. I 
Sverige har han blivit introducerad till skogen av sin 
småländska svärmor, som fått honom att börja se på 
skogen med andra ögon. Idag är han kantarellplock-
are, går ut på hundpromenad och motionsspringer 
i skogen där han bor.

En kvinna som bott i Södra Irak, som följde med 
på flera av projektets utflykter, berättade att hon 
aldrig promenerat i sitt hemland eftersom all för-
flyttning skett med bil och buss. Sedan flytten till 
Sverige har hon blivit promenadvan och tycker om 
att vandra i närnaturen för hälsans skull. 

Närnaturen    
Varje dag går jag och promenerar ute en stund. Det finns 
en skog som är i Österängområdet och där går jag i skogen 
med min familj. Det är jätteroligt faktiskt. Att känna 
lukterna. Det luktar gott när vi är ute. Det går inte bara 
att vara inne i lägenheten, så vi har en timme, eller 45 
minuter till en timme, som vi är ute varje dag. Vi tycker 
om det så vi går. Man behöver luft. (Man 29 år, från 
Kosovo)35

Samtidigt som friluftslivet idag fortsätter att kom-
mersialiseras och ta nya former lever det breda och 
enkla friluftslivet kvar36  –  vardagsnära naturmöten. 
Stadsbornas berättelser kretsar ofta kring promena-
der och lekar i skogspartiet närmast bostadsområ-
det. De handlar om njutningen i att kunna titta på 
ett grönt träd utanför köksfönstret, att umgås och 
grilla i bostadsområdets gröna mellanrum. Lands-
bygdsborna däremot ger sig ut till skogs och går på 
grusvägar, vilket är deras närnatur.

Att just närnaturen används för naturkontakt, 

kan ha att göra med att det är ställen människor 
känner väl, hittar till och har just nära till. Under 
projektets gång har vi ofta fått höra att det behövs 
ingångar och tips om hur man hittar ut till ännu 
fler platser.

2�  En kvinna som vuxit upp med skogspromenader berättade att hon blivit ”off ” 
på naturen och därför inte brukade ge sig ut. Två informanter som bott i Sverige 
några år berättade att de inte hade tid att ta sig ut i naturen eftersom de saknade 
fritid. 
2�  Jfr O´dell 2002:3�. 2�  Sandell & Sörlin 2000.
30  Ottosson 2006.
31  Uppgiften är hämtad på www.regeringen.se/sb/d/2528/a/13723 (11/8 06).
32  http://www.sandviken.se/kulturfrid/bruksmiljöer/hogbobruk/fritidsomrade.
4.195dd5bfbc985de0b7fff298.html (060829).
33  Jfr Sandell & Sörlin 2000:22�.
34  Christensson, Jakob 2002.
35  Sandell & Sörlin 2000.
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Tack!

Regionmuseet Kristianstad vill på detta sätt rikta ett 
hjärtligt och varmt tack till alla er som på ett oerhört 
generöst och positivt sätt varit med och genomfört 
projektet Kulturell mång fald möter biologisk mång fald. 
Utan er insats hade detta aldrig varit möjligt!

Tack till Kristianstads kommun, Stadsbiblioteket, 
Miljö- och hälsoskyddskontoret, Vuxenutbildningen 
SFI, Integrationsforum samt Integrationskontoret, 
Region Skåne, Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen 
i Kristianstad, Svenska Turistföreningen Nordöstra 
Skånekretsen, Nordöstra Skånes fågelklubb, Afrikanska 
ungdomsföreningen, Kurdiska föreningen, Al Hadi 
kulturförening, Somaliska kulturföreningen, 
Ardhemeria, Serbiska föreningen, Nedre Helegeåns 
fiskevårdsområde, Kristianstad Vattenrike, Nosaby 
scoutkår, Christianstads pensionärsuniversitet, 
Studiefrämjandet Östra Skåne, Folkuniversitetet 
och enskilda personer. 

Tack också till alla er som har låtit er intervjuas 
och fotograferas inom projektet.

Denna rapport har finansierats med bidrag från statliga 
medel till lokala naturvårdsprojekt, LONA och från 
Region Skånes miljövårdsfond.
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Jag upplever naturen på mitt speciella sätt, eftersom jag inte vet vad seende är. 
Jag har mitt eget underbara sätt att njuta av skogen, 
av dofter och marken med trädrötter och stenar och träd. 
Jag hör när jag går förbi ett träd, då slår ekot upp så jag uppfattar det direkt. 
Mina barnbarn säger att ”morfar, han ser med öronen”. 

I sjön Immeln badar jag varje dag under sommaren. 
Jag har en liten apparat som jag hänger på en krok längst ut på bryggan. 
Den tickar så det hörs ut på sjön. Jag simmar rätt ut, tills jag nätt och jämt hör den. 
Och sen simmar jag in och ut, in och ut. Det är mitt sätt att få motion. 

En av mina stora upplevelser är när jag för första gången varje år hör göken. 
Då vet jag att nu är det äntligen ordentligt vår. 
Det är mitt absolut underbaraste sätt att uppleva naturen. 
När jag får höra den första gången, då vet jag att nu är det härliga tider som står framför en.

- Man från Sverige, 84 år
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