Friluftsliv og etnicitet i et dansk unge
perspektiv
Af Sandra Gentin, Ph.d., Landskabsforvalter, Videncenter for Friluftsliv og Naturforvaltning, Skovskolen, Københavns Universitet.
I et fornyligt afsluttet ph.d.-projekt undersøges ligheder og forskelle blandt unge danskeres og indvandreres friluftsliv. Resultaterne viser både ligheder og forskelle blandt unge danskeres og unge indvandreres friluftsliv. Undersøgelsen viser bl.a. at unge, uanset deres etniske tilhørsforhold, kommer næsten lige
meget ud i grønne områder og hyppigere bruger grønne områder for at socialisere og mødes med vennerne, mens naturoplevelsen som motiv ikke er så vigtig for de unge. Forskellene mellem danske og etniske unge ligger bl.a. i hvilke områder de unge bruger til friluftsliv, hvilke aktiviteter de unge deltager i og
hvilke motiver de har for at deltage.
I denne artikel præsenteres og diskuteres en række af undersøgelsens resultater: de unges brug af grønne
områder, deres aktiviteter og motiver, samt barrierer og ikke brug. Artiklen afsluttes med en diskussion af
friluftsliv og integration. Ph.d. projektet er baseret på en spørgeskemaundersøgelse om unges friluftsliv i
hhv. København NV og Ringkøbing-Skjern kommune blandt 449 unge i alderen 14-16 år: 365 unge med etnisk dansk baggrund og 84 unge med anden etnisk baggrund end dansk.
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Friluftsliv og etnicitet
Forskning om friluftsliv og etnicitet er et forholdsvis lille og nyt forskningsfelt i Europa sammenlignet med
den mængde forskning, der er udført i Nordamerikansk sammenhæng. Forskningen har bl.a. vist, at der er
en sammenhæng mellem etnicitet og friluftslivspraksis, forstået på den måde, at ens kulturelle baggrund
påvirker ens friluftspraksis. Således er der forskel på eksempelvis motiver for friluftsliv, aktiviteter, og hvilke
typer af områder der foretrækkes til friluftsliv, når majoritetsbefolkningens friluftslivsmønster sammenlignes med minoriteters friluftsliv. En hollandsk undersøgelse viste for eksempel, at personer med ikke-vestlig
baggrund foretrak mere velplejede områder, parker og marker med tydelig spor af menneskelig aktivitet,
fremfor de mere vilde landskabstyper, som eksempelvis skov og overdrev. Dette underbygges også af en af
de få danske undersøgelser på feltet – hvor skove anses som dystre og ikke egnede til friluftsliv, mens byparker opfattes som mere åbne og indbydende med gode muligheder for socialt samvær (Gentin, 2006;
Gentin, 2011).
Vores viden om unge danskeres (og indvandreres) friluftsliv er sparsomt, da de hidtidige undersøgelser om
befolkningens friluftsliv hovedsageligt fokuserer på den voksne danske befolkning. Unge indvandrere er i
denne sammenhæng særlig interessante, eftersom de lever mellem to kulturer: den danske og deres forældres hjemlands kultur. Derfor var formålet med det netop afsluttede ph.d.-projekt at undersøge ligheder og
forskelle blandt unge dansker og indvandrere mellem 14-17 år i to forskellige områder: København NV og
Ringkøbing-Skjern kommune.

Unges brug af grønne områder
Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen viser, at unge, uanset deres etniske tilhørsforhold, kommer relativt meget ud i grønne områder. Etnisk danske unge bruger i gennemsnit 157 dage/år ude1, mens unge
med etnisk minoritetsbaggrund bruger ca. 137 dage/år ude. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er statistisk sikker forskel mellem grupperne i antallet af dage, de unge bruger på friluftsliv. At visse unge med etnisk minoritetsbaggrund bruger naturen på nærmest daglig basis stemmer meget godt overens med britiske studier (Woolley & Amin, 1999; Ravenscroft & Markwell, 2000), der viser samme tendens, mens denne
viden er ny set i en dansk sammenhæng. Kvantitative danske studier af den voksne danske befolknings friluftsliv fra 2010 har nemlig vist, at personer med ikke-vestlig baggrund besøger naturen og byens grønne
områder i mindre grad end etniske danskere (Schipperijn et al, 2010). Ligesom personer med ikke-vestlig
baggrund oftere er bange for vilde dyr – en frygt der kan afholde dem fra at besøge den danske natur (Jensen, 2010).
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Indledningsvis blev de unge spurgt om: Hvilke områder bruger du til friluftsliv i hverdagen. Her var valgmulighederne:
(1) Park, grønt område i byen; (2) legeplads, (3) grønt område/gården ved blokken/lejligheden; (4) Sportsplads/fodboldbane; (5) Skov i nærheden af byen; (6) Strand i nærheden af byen og (7) andet. Efterfølgende skulle de unge angive hvor ofte de havde været ude i grønne områder i løbet af de sidste 12 måneder.
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Der er dog forskel på, hvilke områder de unge bruger til friluftsliv – baseret på deres etniske tilhørsforhold
(se figur 1), ligesom der også er forskel på hvilke aktiviteter de unge deltager i og hvilke motiver de har for
at deltage.
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Figur 1: Brug af grønne områder til friluftsliv. Stjernerne angiver, at forskellene er statistisk sikre

Som det fremgår af Figur 1 brugte unge med etnisk dansk baggrund oftere sportspladser til friluftsliv, mens
unge med anden etnisk baggrund end dansk oftere brugte grønne områder eller byparker, legepladser og
det grønne område ved blokken/lejligheden til friluftsliv. Denne forskel kan måske forklares ud fra, hvor de
unge bor – eftersom antallet af byparker er større i København end i Ringkøbing-Skjern – og de fleste unge
med anden etnisk baggrund end dansk i denne undersøgelse kom fra København NV.

Grønne områder – planlægning for ”specielle brugergrupper”
I et planlægningsperspektiv er disse resultater interessante. Unge - uanset etnisk baggrund - er en vigtig
brugergruppe at planlægge for, eftersom de faktisk kommer ud i de grønne områder, der stilles til rådighed,
ligesom de kan karakteriseres som fremtidens brugere af grønne områder. Unge er særligt sårbare i forhold
til fx afstand til de grønne områder, fordi de ikke er så mobile som den voksne del af befolkningen. Strukturelle barrierer som fx dårlige adgangsforhold, eksempelvis at krydse en befærdet vej, eller lang transporttid
til det grønne område vil således resultere i mindre eller intet friluftsliv, og dermed ”ikke-brug” af grønne
områder. For at understøtte de unges aktive (frilufts-)livsstil er det vigtigt at stille lokale grønne områder til
rådighed, hvor der er gode adgangsforhold. Udover at være et rum for rekreative aktiviteter, kan byparker i
områder med en divers etnisk befolkningssammensætning også udgøre et rum, hvor områdets beboere
mødes uformelt og dermed bidrage til den sociale integration i området.
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Aktiviteter og motiver
Både danske og udenlandske undersøgelser har vist, at etniske minoriteter med ikke-vestlig baggrund har
et andet friluftslivsmønster end personer med vestlig baggrund. Eksempelvis griller etniske minoriteter med
ikke-vestlig baggrund oftere end personer med vestlig baggrund, ligesom gruppestørrelsen også oftere er
større, sammenlignet med personer med vestlig baggrund. Etniske minoriteter med ikke-vestlig baggrund
tillægger også ”at mødes med andre” større værdi end personer med vestlig baggrund.
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Figur 2: Aktiviteter deltaget i, i mindst én årstid (forår, sommer, efterår eller vinter). Statistisk sikre forskelle mellem
de to grupper er markeret med en stjerne.

Unges aktiviteter og motiver
Når det kommer til hvilke friluftsaktiviteter de unge deltager i eller dyrker, finder man flere forskelle end
ligheder blandt de to grupper unge: ”At gå en tur”, ”at grille” og ”tage på tur med familien” er aktiviteter
begge grupper deltager i hyppigt, i mindst en årstid (forår, sommer, efterår eller vinter) – men de ovennævnte aktiviteter nævnes oftere af unge med anden etnisk baggrund end dansk (se figur 2). Danske unge
deltager derimod oftere i aktiviteter som ”drikke øl med vennerne” og ”tage solbad”. Forskellene i aktiviteterne bliver større, når man ser på om aktiviteterne har været udført i både forår, sommer, efterår og vinter – altså hele året – hvor forholdsvis flere danske unge deltager i aktiviteter som ”cykling”, ”at gå med
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hunden”, ”idræts- og legeaktiviteter” og ”drikke øl” (se figur 3). De etniske danske unge deltager altså mere
regelmæssigt i en række friluftsaktiviteter end unge med anden etnisk baggrund end dansk. Dette kan måske også forklare forskellen i antallet af dage brugt på friluftsliv når de to grupper sammenlignes.
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Figur 3: Aktiviteter deltaget i hele året rundt. Statistisk sikre forskelle mellem de to grupper er markeret med en
stjerne.

Motiver for friluftsliv
Begge grupper unge nævner oftest sociale motiver som ”at være sammen med vennerne” og ”at være sammen med familien” som et vigtigt motiv for at dyrke friluftsliv eller motiver, der relaterer sig til helbred og
sundhed som ”at motionere” eller ”at stresse af” (se figur 4, på næste side). Den eneste statistisk sikre forskel mellem de to grupper er, at unge med anden etnisk baggrund end dansk oftere nævner ”at være sammen med familien” som et vigtigt motiv for at dyrke friluftsliv sammenlignet med de etnisk danske unge.
Dette stemmer fint overens med andre europæiske undersøgelser, der har vist, at det for personer med
ikke-vestlig baggrund er vigtigere at deltage i sociale aktiviteter som ”at grille” og ”mødes med andre”, end
det er for personer med vestlig baggrund. Når ovenstående resultater sammenholdes med resultater fra
andre danske undersøgelser af den voksne danske befolknings friluftsliv, nævner de unge oftere ”sociale”
motiver for at dyrke friluftsliv, mens den voksne danske befolkning oftere nævner ”at opleve naturen/grønne områder” som motiv for at dyrke friluftsliv. Dette understøttes også af andre Europæiske undersøgelser, der har vist at unge (uanset etnicitet) hyppigere bruger grønne områder for at socialisere og
mødes med vennerne, mens naturoplevelsen som motiv ikke er så vigtig for de unge.
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Figur 4: Unges motiver for friluftsliv. Statistisk sikre forskelle mellem grupperne er markeret med en stjerne.

”Motiver for friluftsliv” i en planlægningssammenhæng
I en planlægningssammenhæng er viden om motiver særlig relevant, eftersom denne viden kan sige noget
om, hvorfor man deltager i friluftsliv. Man kan som planlægger derved bedre få en forståelse af baggrunden
af forskellige brugergruppers brug af grønne områder. Viden om motiverne kan bidrage med informationer
om, hvilke behov der bør dækkes, når nye grønne områder designes eller planlægges, og videre også hvilke
faciliteter, der med fordel kan stilles til rådighed. Samtidig kan viden om brugernes motiver for friluftsliv
også give en forklaring på, hvorfor nogle aktiviteter foretrækkes frem for nogle andre – for eksempel kan
motiver for friluftsliv forklare hvorfor nogle faciliteter bruges mere eller mindre af de forskellige brugergrupper.
Når personer med ikke-vestlig baggrund primært har sociale motiver for at dyrke friluftsliv, er det vigtigt at
der stilles faciliteter til rådighed, hvor det er muligt at være flere sammen – hvis man ønsker at tilgodese
den befolkningsgruppes behov. Samtidig har andre danske undersøgelser vist, at personer med ikke-vestlig
baggrund ofte opholder sig relativ lang tid i det samme grønne område. Det stiller således krav til faciliteterne som eksempelvis bedre siddemuligheder og mulighed for at komme på toilet. De rette faciliteter kan
således fremme brug af grønne områder.
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Barrierer for friluftsliv
Britiske undersøgelser har vist, at tidsmangel er en af de hyppigst forekommende grunde til ikke at bruge
naturen oftere blandt personer, der allerede bruger naturen til friluftsliv, mens ”ikke interesseret” oftest
næves som barriere af personer, der aldrig kommer ud i naturen.
Der findes kun få danske undersøgelser om, hvilke barrierer der er for at dyrke friluftsliv. Vi ved dog, at
nogle befolkningsgrupper bruger naturen i mindre grad end andre: Der er forholdsvis flere ”ikke-besøgende” blandt personer med ikke-vestlig baggrund, ligesom husstande uden bil også kommer mindre i naturen. Hvad de nærmere grunde er for de færre besøg blandt disse to grupper, er endnu ikke undersøgt i en
dansk kontekst (Jensen, 2014).
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Figur 5: 86 Unge (heraf 26 med etn. minoritetsbaggrund) siger de aldrig kommer ud i grønne områder. Den eneste
statistisk sikre forskel mellem de to grupper er ”der er ingen grønne områder i nærheden af, hvor jeg bor” og er markeret med en *.

Unges barrierer for at dyrke friluftsliv
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De unge, der deltog i denne undersøgelse, blev blandt andet spurgt om, hvor ofte de kommer ud i naturen
og om deres aktiviteter. En svarmulighed var også ”ingen besøg”. 86 unge (heraf 26 med etnisk minoritetsbaggrund) svarede, at de aldrig kom ud i grønne områder. Deres begrundelser for, hvorfor de aldrig deltog i
friluftsliv, var primært subjektive ”uhåndgribelige” barrierer som ”jeg har ikke lyst”, ”jeg synes det er kedeligt at være ude” eller ”jeg har ikke tid”. Ingen af disse barrierer kan relateres til etnisk tilhørsforhold (se
figur 5, på foregående side). Hvis man ser på barrierer på et mere strukturelt niveau - altså de barrierer
man kan gøre noget ved i en planlægningssammenhæng - har flere etnisk danske unge angivet, at de aldrig
kommer ud fordi ”der ikke er grønne områder i nærheden af, hvor jeg bor”.

”Barrierer for friluftsliv” i et planlægningsperspektiv
Britiske undersøgelser om barrierer for friluftsliv
understøtter ph.d.-projektets resultater: den oftest nævnte grund til ikke at bruge naturen til
friluftsliv var ”det interesserer mig ikke”, mens
barrieren for at besøge skovene oftere er ”jeg
har ikke tid nok/ jeg har for travlt”. Barrierer,
der ligesom de unges barrierer i dette ph.d.-projekt også er uhåndgribelige barrierer, som kan
synes vanskelig at gøre noget ved i en planlægningssammenhæng. Fra andre udenlandske studier ved vi, at årsagen til ”ikke-brug” skal findes
i eksempelvis mangel på ressourcer (tid og
penge) eller mangel på egnede grønne områder
i lokalområdet. Andre grunde til ”ikke-brug” kan
være mindre åbenlyse som for eksempel en følelse af usikkerhed eller utryghed ude i det
grønne område. Det væsentlige i denne sammenhæng er, at barriererne føles med forskellig
styrke, og at de påvirker personer i forskellig
grad. Figur 6 (til højre) og 7 (på næste side) viser
to forskellige grønne områder med forskelligt
udtryk. Billedet fra figur 6 er måske meget tiltalende for nogle, hvorimod billedet på figur 7 vil
opfattes mere utrygt og lukket. Figur 6: Et tilgængeligt og åbent område der måske kan
inspirere ikke-brugere til at gå en tur i det grønne.
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Figur 7: For nogle personer vil dette område have et lavere plejeniveau og menneskeligt præg, og
dermed virke mindre tilgængeligt. Alt sammen årsager, der kan virke som barrierer for at komme
ud i det grønne.

Hvis man kombinerer forskellige årsager til ”ikke-brug” og dermed barrierer for friluftsliv, kan man som
planlægger med få virkemidler måske vende ”ikke-brug” og barrierer til et aktivt friluftsliv. For at minimere
transporttiden er det vigtigt at der stilles nærrekreative områder til rådighed. Et andet væsentligt punkt er
et fokus på hvorvidt et grønt område fremstår åbent eller lukket og dermed om man føler sig tryg eller
utryg i det – noget der kan være afgørende for, om man bruger et nærrekreativt område eller ej. Med øget
fokus på etableringen af og kvaliteten i de nærrekreative områder og generelt gode adgangsforhold til disse
områder, kan man som planlægger måske bidrage til, at flere vil gøre brug af dem. Såfremt man ønsker at
gøre yderligere, kan den manglende interesse måske vendes med oplysningskampagner om de muligheder,
der er i det nærrekreative område.

Afsluttende tanker – Friluftsliv og integration
Danmarks første nationale friluftspolitik Alle tiders friluftsliv – Redegørelse om Danmarks friluftspolitik fra
maj 2014 indeholder en række forskellige friluftspolitiske pejlemærker. Et pejlemærke er Friluftsliv for alle
og indebærer, at hele befolkningen skal have friluftsliv tæt på: ”Hvis ikke vi kan komme ud i naturen, så er
det meget svært at få glæde af friluftslivet. […] Derfor skal vi som samfund stræbe mod fri og lige adgang til
naturen”. Når der planlægges ”friluftsliv for alle” på statens arealer skal der også tages hensyn til den demografiske udvikling i Danmark. Der skal med andre ord også stilles muligheder for friluftsliv til rådighed for
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eksempelvis børn, ældre og etniske minoriteter. Dette fremhæves også i friluftspolitikken: ”Naturen giver
særligt gode muligheder for at invitere alle grupper i samfundet til at være en del af fællesskabet, fordi naturen har højt til loftet og kan rumme alle”. Selvom der stilles mange og forskellige muligheder til rådighed,
er det stadig op til den enkelte borger at gøre brug af mulighederne.

Viden om muligheder
En vigtig forudsætning for at dyrke friluftsliv er at kende til mulighederne. Det kræver med andre ord viden
for at kunne gøre brug af de friluftsmuligheder, der stilles til rådighed eksempelvis, at vide at den gule prik
på skovens træer fører dig tilbage til start (se figur 8). Er man uvidende herom, kan en skovtur synes uoverskuelig, og en barriere kunne være ”kan jeg overhovedet finde rundt”? Et andet aspekt af ”viden om muligheder” er viden om adgangsregler og adgangsforhold – spørgsmål som: ”Er det tilladt at færdes uden for vej
og sti? Er området jeg går i privat eller offentlig ejet? Hvad må jeg egentlig på netop dette areal?”. Alt sammen spørgsmål man kan komme i tvivl om. Men det kan også være kendskab til de uskrevne regler om,
hvordan man ”bør” opføre sig i naturen eller i byens grønne områder: hvad er acceptabel opførsel, hvad er
ikke, hvor meget må man larme? osv.

Figur 8: Det kræver viden - at gøre brug af "den gule prik".
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Udenlandske undersøgelser har vist, at personer i udsatte positioner oftere mangler både viden og ressourcer for at kunne gøre brug af de muligheder, der stilles til rådighed. Det kan derfor være nødvendigt at
støtte nye brugergrupper i deres måske første møde med naturen. Dette kan for eksempel ske gennem ledsagede aktiviteter og en generel introduktion til friluftsliv (f. eks. cykling, gåture mm). Undersøgelserne har
dog også vist, at udfordringen er, at ledsagede aktiviteter ofte ligger uden for, hvad natur- og skovpersonalet har ressourcer til at prioritere i dagligdagen ved siden af de almindelige opgaver. Ledsagede aktiviteter
(her spejderaktiviteter) kan have en meget væsentlig effekt:
”Inden jeg blev spejder, kunne jeg slet ikke lægge mig på græsset. Jeg var så bange for der kunne jo komme
nogen dyr og kravle på mig… Der er jo giftige dyr i Tyrkiet og jeg ved ikke om det er derfor, men vi er opdraget til at passe på. Men nu er det helt naturligt for mig at sove i en skov, det havde jeg aldrig troet på, at jeg
ville gøre nogen sinde. [Griner]. Før var jeg så bange. Jamen jeg kan simpelthen ikke kende mig selv, når jeg
tænker tilbage”. (kvinde, 30-40 år, spejder, Tyrkisk baggrund, har boet i DK omkring 10 år).
Britiske undersøgelser har vist, at grønne områder og meningsfyldte aktiviteter i grønne områder kan bidrage til at flygtninge og immigranter føler en større tilknytning til det nye land. En del af tilknytningen og
forhold til et nyt land kan skabes gennem en genkendelse af landskabselementer – fx bakker, strande, skov
eller andre grønne områder. Set i det perspektiv kan naturen også bidrage til at genskabe minder ”hjemmefra” og dermed bidrage til at skabe en følelse af tilknytning. Når nye danskere ser naturen, kan der måske
skabes en relation til naturen, så ikke alt i det nye land er nyt, men noget er velkendt og vækker minder.

Er der ”adgang for alle”?
Set i ovenstående ”vidensperspektiv” – altså det at man skal kende til sine muligheder, før man kan gøre
brug af dem – kan det diskuteres, hvorvidt der reelt bliver stillet friluftslivsmuligheder til rådighed for alle.
Derfor er det måske ikke altid nok ”bare” at stille grønne områder til rådighed, og lade det være op til den
enkelte at gøre brug af mulighederne. Et forholdsvis enkelt tiltag kan eksempelvis være at pleje områderne,
så de virker endnu mere indbydende, og dermed i højere grad kan fungere som kulisse for socialt samvær
end områder som ikke er plejet i lige så høj grad. Der kan naturligvis være forskel i opfattelsen af ”hvor plejet” et område skal være for at det opfattes trygt og indbydende – figur 6 og 7 på de foregående sider illustrerer dette.
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Om undersøgelsen
Spørgeskemaundersøgelse i to caseområder: Spørgeskemaundersøgelsen blev besvaret af 14-17 årige unge
i 8.-10. klasse i København NV og i Ringkøbing-Skjern kommune. Elever fra både privatskoler og folkeskoler
deltog i undersøgelsen i 2010. I København NV blev 15 skoler kontaktet, hvoraf 4 ønskede at deltage i undersøgelsen. I alt blev 99 spørgeskemaer udsendt til de københavnske skoler, og svarprocenten var 84,8 %.
I Ringkøbing-Skjern blev 14 skoler kontaktet, hvoraf 6 havde mulighed for at deltage i undersøgelsen. I Ringkøbing-Skjern blev 437 spørgeskemaer sendt ud til skolerne, og svarprocenten var her 93,8 %. Det samlede
antal returnerede spørgeskemaer var 494, heraf blev 45 frasorteret, fordi de var mangelfuldt udfyldt. Det
samlede antal spørgeskemaer, der er grundlag for analysen, er således 449, hvoraf 365 havde etnisk dansk
baggrund, mens 84 havde forældre, der er født uden for Danmark – og dermed defineret som ikke-etniske
danskere (jf. Danmarks Statistik).
Ud over spørgsmål om de unges baggrund (fødselssted, statsborgerskab og hverdagsliv hjemme) indeholdt
spørgeskemaet også spørgsmål om de unges friluftsliv i hverdagen. Det var fx, hvilke områder de bruger til
friluftsliv, antallet af dage brugt til friluftsliv og aktiviteter i de grønne områder, motiver til friluftsliv og
spørgsmål om barrierer for friluftsliv.
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