
Utviklingstrekk i friluftsliv
Hvordan kan inntekt, utdanning og 

minoritetsbakgrunn forklare forskjeller i 
deltakelse?
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Stabil utvikling i norsk friluftsliv

Perioden 2001 – 2011:

• Lite endringer, 

stabilt.

• Fotturer mest 

vanlige 

• Utdanning, inntekt 

og bosted er det 

som skiller mest

• Innvandrerbakgrunn
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Noen viktige endringstrekk

• Friluftsliv alminnelig 
først fra 70-tallet av

• Jevnt stigende 
deltakelse fram til 
århundreskiftet

• Andelen kvinner økte særlig 
fra 80-tallet av

• Samlet sett er kvinner i dag 
noe mer aktive enn menn
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Noen viktige endringstrekk

• Svak nedgang i 
deltakelse, men de som 
deltar gjør det oftere og 
mer variert

• Spesialisering, 
differensiering, 
kommersialisering

• Gråsone 
friluftsliv/trening - livsstil 
og identitet

• Eldre er mer aktive
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Noen viktige endringstrekk

•Ungdommer faller 
fra i tradisjonelle 
aktiviteter, men 
dominerer i en del 
nye aktiviteter

•Visse segmenter 
blant de med 
innvandrerbakgru
nn er mer aktive.

Mer fokus på 
friluftsliv i by og 
nærmiljø
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Samlet deltakelse 2001-2011

2001 2004 2007 2011 Differanse 
2001-2011

Deltakelse (%) 96 95 93 92 -4

Utøvelses-
frekvens 90 94 86 108 +18

Samlet deltakelse i befolkningen (16-74 år i prosent, og 

gjennomsnittlig utøvelsesfrekvens (antall ganger per år) for 
friluftsaktiviteter i perioden 2011-2011. Kilde: Alf Odden (2012).
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Friluftsliv får konkurranse?

• Fritidsaktiviteten innendørs 

 Store boliger

 Teknologi

• Innendørs trening

 Kommersialisering av fritiden

 Tidsklemma

• Ingen sikre holdepunkter for hvordan dette 
går utover deltakelse i friluftsliv
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2000 2010 2000 2010 2000 2010

Samlet Gutter Jenter

Idrett /friluftsliv 32 36 34 42 30 29

Underholdning/

kultur

20 9 17 5 24 14

Sosialt samvær 82 64 74 54 89 74

Lesing 31 20 22 16 40 24

TV 73 53 80 75 74 71

Dataspill 14 20 23 36 5 7

Internett 19 58 19 54 18 61

Fritidsreiser 70 62 72 62 67 62

Tidsbruk blant 19-åringer 2000-2010 (%) 

(Kilde: SSB, Samfunnsspeilet 2/2013).
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Friluftsliv en miljøversting?

• «Det enkle 
livet i luksus! 

• Enorm økning i 
forbruk av 
friluftslivsklær 
og annet 
utstyr.

• Energiforbruk 
(reiser, hytter, 
anlegg)
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Fritidsboliger og friluftsliv

• Antallet fritidsboliger/hytter økt med ca. 40 % fra 
2000 til 2015. 

• Lettere tilgjengelig, oftere brukt, mye bilkjøring

• Bidrar til å opprettholde deltakelse i deler av 
friluftsliv, spesielt blant de med høy inntekt og 
utdanning.

År Antall Gjennomsnittlig kvm

2000 4 098 75

2015 6 733 85
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Forskjeller

• Inntekt

• Utdanning

• By og land

• Innvandrerbakgrunn

• Kjønn har jevnet seg mye ut, med unntak av 
enkelte aktiviteter
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2009)
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Inntekt og utdanning

• Relativt klar tendens til at jo lengre utdanning 
og høyere inntekt, desto mer aktiv er folk

• Foreldrenes utdanning avspeiler seg tydeligere 
i barns friluftslivsaktiviteter, enn det husholds-
inntekten gjør. Hvorfor?

• Mange faktorer: Livssituasjon (f.eks. 
ensomhet), identitet, status, bosted, kunnskap
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By og land

Bostedsstrøk Antall ganger

Spredtbygd 75

Under 20 000 84

20 000 – 99 000 96

100 000 eller mer 91

Antall spaserturer, fotturer, skiturer, 

sykkelturer og/eller turer på skøyter til 

2007, etter bostedsstrøk. (Alder 16-79 
år). (SSB, 2009).

• Tilrettelegging 

• Avstander

• Utdanning og 
inntekt

• Lokal/regionale 
tradisjoner?
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Innvandrere deltar mindre

• Lite eksakt kunnskap, usikre tall

• Hva er friluftsliv? 

• Sammenheng med utdanning og inntekt, samt 
bosted.

• Foretrekker parker og tilrettelagte 
grøntområder i nærområder

• Ikke kjent med norsk friluftsliv og norsk natur.

• Indikasjoner på at nye generasjoner trer inn i 
etablerte friluftslivsmønstre?

•
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Hvem er innvandrerne?

• Ikke et lett spørsmål å svare på.

• SSB: Utenlandsfødte og personer med begge 
foreldre født i utlandet.

• Årsaker til innvandring kan være relevant: Flukt, 
arbeidsinnvandring, ekteskap og 
familiegjenforening

• Ikke bare geografisk/kulturell bakgrunn (etnisk 
identitet) som er relevant

 Større forskjeller mellom generasjoner i mange 
innvandrergrupper

 Forskjeller i inntekt og utdanning, bosted
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Natur, friluftsliv og kultur

• Mange ikke vant med å bevege seg ut i naturen 
uten at det har et konkret formål (høsting, besøke 
et minnesmerke eller religiøst sted, sosialt 
samvær)

• Vokst opp med forestilling om at natur er farlig 
(f.eks. ånder, ville dyr)

• Ukjente med hva naturen inneholder (kunnskap)

• Uvant med klima (kulde, snø og is)

• Religiøse og/eller kulturelle normer (kjønn)
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Faren ved stereotypisering

• Innvandrere går lite på fjellturer eller på ski i marka, 
men det betyr ikke at de ikke deltar i friluftsliv. 

• Cricket i parken, eller spasertur til IKEA på Furuset er 
også friluftsliv.

• Innvandrere er ikke bare innvandrere, de er 
personer, samfunnsaktører og borgere

• Identifikasjon av fellestrekk ender fort opp med 
reproduksjon av stereotypier

• Vi forskere må være opptatt av utvikling og endring
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Friluftsliv og identitet

• Norsk «naturnasjonalisme»

• Føler seg klossete, at man skiller seg ut, blir sett 
rart på, rasisme.

• Mange har ønske om å delta, men vet ikke 
hvordan man skal finne innpass.

• Andre blir litt forbanna: Norsk, men uten friluftsliv 
(i hvert fall ikke på den måten som forventes).

• Identitet som f.eks. norsk-pakistansk knyttet til 
andre sider ved det norske enn «typisk norsk 
friluftsliv»?
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Utvidelse av friluftslivbegrepet

• Hegemonisk friluftslivsbegrep – lange turer med 
enkelt utstyr villmarka

• Den mest vanlige friluftslivformen er spasertur i 
nabolaget, men har ikke blitt regnet som 
«egentlig» friluftsliv.

• Nærmiljø og hverdagsfriluftsliv har fått mye større 
oppmerksomhet

• Folk med innvandrerbakgrunn kan være med på å 
endre norsk friluftsliv
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Norsk institutt for naturforskning

• Uavhengig stiftelse som forsker 
på natur og samspillet 
natur–samfunn

• Fristilt fra miljøforvaltningen 
(DN) i 1988

• 222 medarbeidere (2014)

• 332 Mkr i omsetning (2014)
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NINAs tjenester

•Forskning og
utredning

•Miljøovervåking

•Rådgivning og
evaluering

•Dialog og formidling
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