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Genom årets omvärldsrapport löper en röd tråd – el-
ler flera röda trådar. Det handlar om den kompli-
cerade relationen mellan subkulturer och main- 

streamkulturen. Men det handlar också mer generellt om 
den minst lika komplicerade relationen mellan gemen-
skap och utanförskap. Och inte minst om den grundläg-
gande principen att kunna vara annorlunda och ändå bli 
behandlade som likar. Som en liten bonus avslutas om-
världsrapporten med ett inskickat trendkort om det ök-
ande intresset för att vistas i naturen.

Sedan 2013 bedriver kultur- och fritidsförvaltningen ett 
systematiskt omvärldsarbete. Syftet är att göra såväl för-
valtningen som kultur- och fritidsnämnden medvetna om 
förändringar i omvärlden, så kallade trender, för att bättre 
kunna möta dessa. En särskild omvärldsgrupp med en 
representant från varje verksamhet arbetar på uppdrag 
från förvaltningens ledningsgrupp. Under hela året spa-
nar omvärldsgruppen efter trender i omvärlden och när-
världen. Här tar omvärldsgruppen också hjälp av övriga 
förvaltningen i form av trendkort som skickas in av med-
arbetarna. Sedan sammanställer omvärldsgruppen spa-
ningarna och analyserar dem. Dessa trender presenteras 
sedan i form av två rapporter –  en omvärldsrapport, som 
beskriver den värld som förvaltningen som aktör inte di-
rekt kan påverka, och en närvärldsrapport, som beskriver 
den sfär där förvaltningen agerar som central aktör, med 
möjlighet att påverka i konkurrens med andra.
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Dock finns det fortfarande skillnader i att 
leva som hbtq-person. Det finns en större 
utsatthet. Den psykiska ohälsan är högre. 
Diskriminering, hot om våld och våld är 
vardag för denna grupp. Utsattheten skapar 
en exkludering istället för att jobba med ett 
inkluderande mångfaldsperspektiv. Det finns 
en uttalad kunskapsbrist inom området. Ge-
nom en ökad kunskap minskas exkludering 
och inkluderingen ökar. 

Å andra sidan den 23 maj 2015 arrangerades 
den andra Prideparaden i Lund. Från att ha va-
rit runt 500 deltagare 2014 räknade arrangö- 
rerna att över 4000 deltagare deltog. Den 1 
augusti deltog 40 000 deltagare i Stockholms 
Pride och runt omkring på gatorna följdes 
arrangemanget av över 400 000 personer. 
Antalet Prideparader ökar år från år. Sedan 
2009 har det skett en kontinuerlig ökning – 
”en snöbollseffekt”. I år är det över 30 orter 

i Sverige som arrangerar Prideparader innan 
året är slut. 

Aktörer
Civilsamhället – Frågorna berör inte längre 
enskilda personer eller aktivister utan det 
har skapats ett större samhällsengagemang. 
Flera organisationer inom olika sektorer – 
till exempel fackföreningar, idrottsorganisa-
tioner från centrala Riksidrottsförbundet till 
den enskilda föreningen på orten, Scouterna 
och andra föreningar jobbar aktivt med både 
mångfaldsfrågor och hbtq-frågor.

”Det sprider sig ut i civilsamhället och är inte 
längre en fråga som berör några få i en klubb 
för inbördes beundran. I Lund har det funnits 
ett uppdämt behov att jobba med frågorna. 
Det finns ett intresse bland lundaborna. Ur ett 
Sverigeperspektiv strävar vi efter att vara ett 
jämlikt samhälle. Dessutom påverkas vi alla 

Mångfald i allmänhet
- hbtq i synnerhet

Å ena sidan pågår det en kontinuerlig diskussion kring mångfaldsfrågor i all-
mänhet och då utifrån flera perspektiv - likabehandlingspolicy, funktionshinder-
politiska program och program för ökad jämställdhet. Men även frågor som rör 
hbtq får ett öka intresse. 

Trend 1
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av de negativa händelserna som sker runt om-
kring i världen. Då är det många som ställer 
sig upp och manifesterar att vi behöver ett 
mer jämlikt samhälle.” 
Albin Junhede, Stolt i Lund

Näringslivet – är kanske inte en stor aktör i 
nuläget men det finns ett embryo till att vara 
delaktig i samhällsbygget i mångfaldsfrågor 
i allmänhet och hbtq-frågor i synnerhet. Idag 
erbjuder RFSL möjligheten till certifiering för 
företag och organisationer. Vad står det för? 
Vilken makt har enskilda organisationer att 
sätta gränser och bestämma innehållet? Idag 
finns det en monopolställning på certifie-
ringsarbetet men det finns även andra aktörer 
som kan vara med och utveckla arbetet. Det 
finns säkert ett utrymme för att vidga begrep-
pen. I nuläget utgår man från en normdiskus-
sion. I sig är det bra men det behöver breddas. 

Enskilda företag väljer att certifiera sig. Andra 
företag verkar för ett socialt ansvarstagande 
– att skapa arbetsplatser där trakasserier och 
diskriminering oavsett vilket likapolicyområ-
de det handlar om inte är accepterat. En annan 
väg att gå handlar om att företag är delaktiga 
genom sponsring och därmed ger möjligheter 
i en viktig samhällsförändring. Idag är det hett 
att delta i en Prideparad även som represen-
tant för näringslivet.

Offentliga sektorn – Kommuner och myndig-
heter fortsätter gå före och jobbar aktivt med 
mångfaldsfrågor i ett större perspektiv. Det 
finns handlingsplaner för olika likabehand-
lingsområden och där behöver hbtq-perspek-
tivet ha en fortsatt naturlig plats. 

”Mångfaldsfrågorna har funnits med på den 
politiska agendan länge men diskussionerna  
har inte haft någon större framfart. Nu är det 
på uppgång.” 
Albin Junhede, Stolt i Lund

Mottrender
Alla i samhället tycker inte att mångfaldsfrå-
gorna är viktiga och behöver inte ha en natur-
lig plats i den fortsatta samhällsutvecklingen. 

”Det finns politiska åsikter som växer sig star-
kare. Det skapas ytterligare exkludering. Det 
skapas en större intolerans. Det skapas vi- och 
dom-kulturer. Det skapas subgrupper som 
skapar motsättningar med andra minoriteter.”  
Nicklas Centring, ordförande Regnbågs-
scouterna

Samhället behöver vara moget för förändring 
– det handlar exempelvis om ett samhälls- 
ekonomiskt ställningstagande. Kunskaps- 
inhämtning kostar. Investeringar i kommu-
nala anläggningar innebär en prioriterings-
diskussion. 

Drivkrafter
Till en början har det handlat om många indi-
viduella personers engagemang som i sin tur 
har skapat en samhällsförändring och på så 
sätt skapat ett öppnare samhälle för frågorna. 
Personernas engagemang har skapat en rö-
relse och har landat i många organisationer 
– RFSL, Scouterna, Riksidrottsförbundet och 
fackföreningar.

”Den starkaste drivkraften finns hos unga 
hbtq-personer som inte känner sig välkom-
na i samhället. De driver på för att ta mer 
plats. De driver frågorna för deras rättigheter. 
Icke-hbtq-personer stödjer dessa personer 
och då skapas också en drivkraft för frågor-
na.” 
Linnea Wedelin, ledamot Regnbågsscouterna

Genom att fler organisationer, företag med 
fler hjälps åt är det många som ser vikten 
av att jobba med mångfald. Ett exempel är 
hotellkedjan Scandic som stöttade Regn-
bågsfestivalen i Malmö och som samtidigt 
utbildade sin personal inte bara i Malmö utan 
utvidgat till fler hotell i regionen i mångfalds-
frågor och hbtq-frågor.

Konsekvenser
På kort sikt skapar ett förändrat synsätt/
förhållningssätt ekonomiska konsekvenser 
och då genom främst behovet av kunskap-
sinhämtning/utbildning för berörd personal. 
Men även utifrån ett investeringsbehov finns 
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det en rad kostnader då befintliga kommunala 
lokaler behöver byggas om – ombyggnatio-
ner av omklädningsrum och duschar som ett 
konkret exempel som påverkar Kultur och 
Fritid i Lunds kommun. 

På längre sikt finns det en samhällsekono-
misk vinst – den psykiska ohälsan minskar 
inom gruppen – fler mår bättre, fler produ-
cerar mer och fler vågar ge mer av sin egen 
drivkraft.

Framtiden för trenden
Framtiden för trenden ser ljus ut. Det kom-
mer att hända mycket under de närmaste 
10-15 åren. Det blir naturligare att prata om 
hbtq-frågor. Det blir ett annat tankesätt. Kun-
skapsnivån har höjts. Det kommer bli mer 
synligt. 

Det finns en tydlighet i behovet av en hbtq-in-
kludering exempelvis inom fritidsverksam-
heten men även inkluderat Internet som på-
verkar även andra verksamheter inom kultur 
och fritid. Som en del i hbtq-inkluderingen 
finns självklart hbtq-kompetens men även 
närvaro av förstående vuxna som skapar 
möjligheter för inkludering, öppenhet och att 
minska de negativa effekterna på den psykis-
ka ohälsan. Att jobba med naturliga mötes-
platser för barn och ungdomar är en del av 
det fortsatta utvecklingsarbetet.

Samtidigt utifrån ett Pride-perspektiv kan det 
finnas en risk för att det kan komma uppstå 
en mättnadskänsla av att delta. Det är viktigt 
nu och de närmaste åren att vara en viktig 
medspelare men kommer det att vara lika 
viktigt om 10 år? 

Trendens utvecklingshastighet är svårt att sia 
om. Det kan ta 5-10 år om de olika aktörerna 
kan och vågar satsa på utbildning, investering 
i byggnader – både om-, till- och nybyggna-
tion i en snabb takt men det kan också ta 
mellan 10-20 år beroende på engagemang, 
samhällsekonomisk utveckling och eventu-
ella mottrenders effekter. 

”Trenden kommer att fortsätta. Även om den 
försvinner, som en trend, så finns det en för-
hoppning att det har gjort ett tydligt avtryck i 
samhället och har skapat en förändring. Dis-
kussioner har också lett till en ökad medve-
ten där personerna har lärt sig på nytt sätt.” 
Linnea Wedelin, ledamot Regnbågsscouterna

Referenser
Ungdomsstyrelsen Om unga hbtq-personer 
hälsa Stockholm: Ungdomsstyrelsen 2012
Ungdomsstyrelsen Om unga hbtq-personer 
fritid Stockholm: Ungdomsstyrelsen 2012
Anna-Carin Jansson & Maria Jacobsson  Fritt 
fram för en god arbetsmiljö homo, bi & hetero 
på jobbet Stockholm: RFSL 2007
Rickard Henley Inkluderad en liten bok om 
facket & sexuell läggning Stockholm: RFSL 
2005
Frida Darj, Mathilda Piehl och Fia Hjelte  
Hbtq och idrott ungdomars erfarenheter och 
villkor inom svensk idrott Stockholm: Riks- 
idrottsförbundet 2013

Elektroniska referenser
Pride Parad – www.stockholmpride.org
Rekordmånga Pridefestivaler i år (20150617) 
– www.gp.se
Pride: Så började det (20110729) – www.
dn.se
Viktiga frågor lyfts på Pride (20150731) – 
www.sverigesradio.se

Intervjuer
Albin Junhede, Stolt i Lund, arrangör av Lun-
dapride och ordförande Stolt i Lund
Nicklas Centring, ordförande Regnbågs-
scouterna 
Linnea Wedelin, ledamot Regnbågsscouterna

Bildkälla   
Erica Joy (Creative Common)
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Men under senare år har det hänt något. Nör-
den har fått en renässans.  En TV-serie som 
Big Bang Theory visar upp ett gäng fullblods-
nördar där man till den gamla bilden också 
lagt en betydande framgång på arbetsmark-
naden och ett betydande välstånd.

Exempel
SAOL:s definition av nörd var tidigare: nörd 
-en, -ar (ibland nedsättande) enkelspårig och 
löjeväckande person, tönt. 

Men i den senaste upplagan har den ändrats 
till: nörd s –en –ar är en person med ett stort 
specialintresse.
Denna ändring beror på en intressant fö-
reteelse som dök upp på gymnasieskolan 

NTI-gymnasiet för några år sedan; Nördupp-
roret.
Eleverna på skolan upplevde sig som nördar, 
men såg inget negativt i det. Med hjälp av re-
klambyrån Rodolfo inleddes en kampanj för 
att få SAOL att ändra sin definition.

Creative Planner Sven-Ludwig Jonsson från 
Rodolfo om nörden:
– Det är en engagerad person med ett stort 
specialintresse. Jag tror att alla har en nörd 
inom sig, även om alla inte har hittat den 
ännu, säger Ludwig. Själv anser han sig vara 
en nörd på kommunikation och grottar gärna 
ner sig i hur människor fungerar.

– Det går lite över styr, jag plöjer mycket stu-

Trend 2
Det våras för nördarna

Begreppet nörd är väl etablerat sedan mer än femtio år. Traditionellt brukar 
det i filmer och på TV vara en person att driva med. Han, för det är oftast en 
kille, är blyg och bortkommen socialt. Glasögon är ett måste. Flickvän är 
otänkbart.  Han får aldrig ligga och har tydliga problem med de sociala ko-
der som styr vardagen för oss alla. Han är intelligent och kan allt men ingen 
brukar bry sig.
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dentlitteratur trots att jag inte pluggar längre. 
Att kunna lite om allt är annars status i dag, 
men spetskompetenser är underskattat menar 
Ludwig.
Mitti.se 2013-03-07

SAOL har nu ändrat sig.  Redaktören 
Sven-Göran Malmgren sade om processen:
– Ordets betydelse har säkert ändrats en del 
sedan 2006 och blivit mer neutralt. Vi kom-
mer att titta på om definitionen behöver änd-
ras, säger SAOL:s huvudredaktör Sven-Gö-
ran Malmgren till DN.se.
DN.se 2012-11-02

Men denna glidning i ordets betydelse är inte 
helt ny. 
”Konsumtionsforskaren Sofia Ulver-Sneist-
rup vid Lunds universitet menar att nörden 
blev cool redan i slutet av 90-talet och början 
av 2000-talet under IT-boomen.

– När datanörden plötsligt sprang och fick 
fotomodeller och kunde ligga när som helst 
så blev det coolt med de här datorkillarna. De 
gjorde en uppgradering av sin kunskap till 
något häftigt för att de kunde tjäna pengar på 
det, säger hon.”
Aftonbladet.se 2012-11-02

Men detta är ju så här långt mest en lek med 
ord. Ligger det någon verklig förändring bak-
om detta paradigmskifte?
Ja, kanske. Det finns ett flertal angreppspunk-
ter som utifrån förändringar i samhället kan 
belysa varför detta tidigare förhånade förhåll-
ningssätt nu blivit mera accepterat.

• Pisa-oro. 
De stadigt sjunkande svenska skolresultaten 
oroar många och gynnar inställningen att 
utbildning är viktigt, vilket gör den som vet 
något till en prominent person oavsett person-
lighetstyp. Den förhånade plugghästen har 
blivit ett eftersträvansvärt ideal, i synnerhet 
när pojkar i allmänhet halkar efter:

”Medan lågpresterande pojkar verkar hamnat 
i en ond cirkel av bristande ambitioner och 

oengagemang ser få högpresterande flickor 
matematik och naturvetenskap som möjliga 
karriärområden.

I dagarna rullas den nya Pisastudien ut som 
ska mäta elevernas kunskap i matematik, 
läsförståelse och naturvetenskap. Samtidigt 
diskuteras fortfarande resultaten av den för-
ra studien som vittnade om ett svenskt kun-
skapsras.

– Könsskillnaderna ökar mer i Sverige än vad 
de gör i OECD generellt och de som har förlo-
rat mest är pojkar och generellt lågpresteran-
de pojkar, säger Eva Lundgren, projektledare 
på Skolverket.

Allra sämst presterar svenska pojkar i läs-
förståelse, där 31 procent uppvisade svaga 
kunskaper jämfört med 14 procent av flick-
orna - vilket delvis förklaras med att flickor 
läser mer.”
Sverigesradio.se, 2015-03-05

• Renässans för traditionella pluggkunskaper 
Kunskap av typen Hallands floder är omo-
dern och betonas relativt lite i läroplaner. 
Ungdomar skapar ingen breddkunskap via 
skolan. Det gör att resultatet av de egna, ofta 
mycket specifika, ansträngningarna får en 
större tyngd. Men en mottrend syns nu i sko-
lan, vilket gynnar nördar och nördkunskap:

”På Hjällboskolan i Göteborg har man arbetat 
med den kontroversiella Monroe-modellen i 
tio år. Med ordning och reda och fokus på 
faktakunskaper vill man ge eleverna fram-
tidshopp……. 

…….Målsättningen har hela tiden varit att 
göra en ”syntes av den gamla pluggskolan 
och ett socialt ansvarstagande”.

– Vi har en tydlig inriktning på kunskap och 
mätbarhet. För elever som inte har studiebak-
grund eller hjälp hemifrån är det svårt med 
en skola som bygger mycket på egna arbeten 
och har en diffus måluppfyllelse, säger Peter 
Holmqvist.”
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Carl-Magnus Höglund i ”Chef och Ledar-
skap” 2011-01-31

• Satsa på dig själv-filosofin. 
Idag står det individuella före det kollektiva. 
Var och en har en egen agenda och detta är 
helt accepterat, det ses närmast som ett tecken 
på styrka att gå sin egen väg. Därmed ökar 
också förståelsen för den som går in i något 
på djupet. Men alla älskar inte detta förhåll-
ningssätt:
”….Jag frågar mig: vem är egentligen gene-
ration ego? Som jag ser det har vi svikit den 
unga generationen. Vi måste tänka om och ge 
unga människor bättre redskap för att klara 
sig i livet. Det gäller skolan, arbetsmarkna-
den och det gäller framtidstron. Vi måste sluta 
vara ego och visa unga att det också går att 
satsa på kollektivet. Att om vi går ihop går 
det att förändra och bygga en bättre framtid, 
där vi också kan ta tag i de stora frågorna, de 
som verkligen betyder något.”
Ana Udovic, frilansjournalist och författare 
till boken Generation Ego, GP.se 2014-10-08

• Estetiseringstrenden
Många ganska vanliga konsumenter nördar 
idag in sig på och estetiserar delar av sin kon-
sumtion, alltifrån vin- och whiskysnobbism 
till flingsalt och olivolja. Detta kan också gäl-
la upplevelser i allmänhet. I takt med att detta 
blir allt vanligare avdramatiseras nördighet 
och nördkunskaper.
 
”Jon Bertilsson är ekonomie doktor och ex-
pert på sambandet mellan ungdomskultur, 
konsumtionsvanor och varumärken. Han 
ingår i ett forskningsprojekt som studerar 
nördar och andra med nischade intressen…

Jon Bertilsson tittar på nördar ur ett större, 
sociokulturellt perspektiv.

– Nörden har ett behov av att rama in tillva-
ron.

Det kan också gälla dem som tränar och 
ägnar sig åt att mäta sin motion. Det ger en 

tillfredsställelse. Liksom dem som ägnar sig 
åt ett hantverk, de mår bra av att skapa något 
äkta, som att baka surdegsbröd.

– Det ger oss ett meningsfullt liv. Det kan 
också ses som ett slags flykt från värld, ett 
samhälle som ställer allt högre krav.

Ett genuint intresse ger oss angelägna sam-
talsämnen. Nörden blir hörd och sedd. Det ger 
dem betydelse och sammanhang.
– Många kan idag uppleva att vi saknar kon-
troll över våra liv i ett flytande postmodernt 
samhälle. Då kan det smala intresset och den 
mätbara motionen vara ett ankare.”
www.sydsvenskan.se, 2015-09-17

• Samhällsutvecklingen 
går mot mera stillasittande vid datorn. Att ha 
dataspel och liknande som huvudsakliga in-
tressen är inte längre konstigt.

”Dator- och tv-spel spelas numera av såväl 
barn som vuxna. Det är dock stora könsskill-
nader. 49 procent av pojkar 13 till 16 år spelar 
dator- eller tv-spel varje dag medan motsva-
rande siffra för flickor är 2 procent. ”
statensmediarad.se

• Sociala media 
som företeelse är en dominerande del av 
mångas verklighet. Att stora delar av livet 
levs online kan antas öka förståelsen för dem 
som inte är riktigt närvarande i nuet.

”Användningen av internet i mobilen ökar 
kraftigt. Internetanvändningen startar dessut-
om vid allt lägre ålder – nu är den genom-
snittliga debutåldern för internetanvändning 
tre år. Sociala medier är den vanligaste inter-
netaktiviteten bland tonåringar. Samtidigt har 
nyhetskonsumtionen ökat och inställningen 
till nyheter blivit mer positiv de senaste åren. 
Att kunna kommunicera med andra och att 
kunna leva sitt liv på internet, har gjort sociala 
medier populära. Sociala medier som exem-
pelvis Facebook och Instagram påverkar hur 
barn och unga ser på sig själva och hur de 
kommunicerar bilden av sig själva. Vidare 
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påverkar sociala medier hur man skapar och 
upplever sociala gemenskaper i vardagslivet. 
Det är därför viktigt att inte betrakta livet på 
nätet som åtskilt från ”det verkliga livet”, 
barns liv på internet är för dem en del av det 
verkliga livet.”
statensmediarad.se

Aktörer
Grundskolan arbetar med att förbättra elever-
nas studieresultat, bland annat i riktning mot 
mer av gammeldags pluggande.

Tekniska utbildningar arbetar intensivt för att 
dra till sig fler studenter. 

Nördarna själva reagerar med kraft och auk-
toritet mot den gamla töntstämpeln, som i 
nördupproret.

Mottrender 
Den traditionella bilden av nörden som en 
världsfrånvänd tönt finns fortfarande kvar 
och är nog för många alltjämt den förhärskan-
de bilden. Beträffande såväl skolans arbete, 
långsiktiga effekter av mycket tid vid datorn 
som excessivt användande av sociala närverk 
finns det många med starka uppfattningar, åt 
olika håll. 

Drivkrafter  
Den traditionella beskrivningen av nörden är 
negativ och förlöjligande varför det är natur-
ligt att de utpekade söker en motbild. Sam-
hällets ständigt ökande krav på digital kom-
petens verkar till förmån för dem som är hårt 
specialiserade. Kraven på social kompetens 
förändras när många möten inte längre sker 
öga mot öga.

Framtid för trenden 
Trenden är fullt tydlig redan nu, men har ännu 
knappast nått sin kulmen.

Konsekvenser
Att unga med stark inre drivkraft inom speci-
alområden accepteras i allt högre grad borde 
ligga i linje med att samhället ser positivt på 
alla andra grupper som accepteras som de är, 

oavsett social bakgrund, hudfärg, religion el-
ler sexuell läggning. Infogat i denna kontext 
framstår en ökad acceptans av ett mått av 
nördighet som del av en önskad samhällsut-
veckling.

Referenser
DN.se
Aftonbladet.se
Dagensmedia.com
Lokaltidningen Mitt i
Statens medieråd
Lärarnas Nyheter
Ana Udovic, GP.se
Carl-Magnus Höglund
Sveriges radio.se
Sydsvenskan.se

Wikipedia
Facebook
My Newsdesk
YouTube

Bildkälla
Bago Games (Creative Commons)
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I stället ska vi här försöka lyfta blicken och 
vidga perspektivet och försöka se denna trend 
som en del av en större trend som både har 
ett något längre tidsperspektiv och större sam-
hälleliga verkningar – en trend som vi valt att 
kalla ”Bästsäljaren för barn och unga i kon-
vergenskulturen.”

Exempel 
Bästsäljaren är ett omstritt begrepp som har 
använts åtminstone sedan slutet på 1800-talet, 
medan själva fenomenet går längre tillbaka än 
så. Men det var först i och med J. K. Rowlings 
bokserie om Harry Potter (1997-2007) som 
bästsäljaren direkt riktad till barn och unga 
blev ett fenomen, vilket bland annat ledde 
till att The New York Times Book Review 
skapade en egen bästsäljarlista för barn och 
unga. I kölvattnet på Harry Potter har vi bland 
annat sedan, förutom de ovan nämnda bokse-
rierna, sett fenomen som Stephanie Meyers 
Twilight-serie (2005-08) och Rick Riordans 

serie böcker om Percy Jackson (2005-2009). 
Gemensamt för dessa bästsäljarfenomen för 
barn och unga är bland annat att de utkommit 
som bokserier, befinner sig inom genrer som 
fantasy eller science-fiction och ofta dessut-
om ger upphov till lika publikt framgångsrika 
filmserier. Men gemensamt för dessa är också 
att de bidrar till en rad olika former av nya 
kreativa uttryck som forskare har försökt be-
skriva med ord som ”konvergenskultur” eller 
”deltagarkultur”.

I sin bok Konvergenskulturen: Där gamla 
och nya medier kolliderar, från 2006, beskri-
ver den amerikanske medieforskaren Henry 
Jenkins hur i dagens medielandskap olika 
medieplattformar konvergerar eller går in 
i varandra. Gamla medier som böcker, film 
eller TV konvergerar med nya digitala me-
dier, vilket möjliggör för berättelser att röra 
sig ”transmedialt” mellan olika medieplatt-
formar. Detta har också skapat ökade möj-

Trend 3
Bästsäljaren för barn och unga i 
konvergenskulturen

Under de senaste åren har en våg av bästsäljande postapokalyptiska och dys-
topiska böcker riktade till unga sköljt över oss, till exempel Suzanne Collins 
romantrilogi Hungerspelen (2008-10), James Dashners bokserie The Maze 
Runner (2009-12) och Veronica Roths trilogi Divergent (2011-13). Kanske är 
den postapokalyptiska och dystopiska litterära vågen bara ett snabbt övergå-
ende litterärt mode i bokförlagens jakt på nästa kassako, kanske svarar den 
mot underliggande samhälleliga rädslor för undergång, men det ska vi inte 
ta ställning till här. 
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ligheter för det som Jenkins beskriver som 
”deltagarkulturella” uttryck där fans, med 
utgångspunkt från berättelserna, iscensätter 
dem på nya sätt. Jenkins spårar den moderna 
fankulturen till 30-talets science fiction-tid-
skrifter och deras insändarsidor, där läsarna 
diskuterade genren och böckerna. Inom kort 
började läsarna brevväxla och cirkulera egna 
berättelser och man började också organisera 
olika så kallade ”konvent” för att träffas och 
diskutera vidare. På 60- och 70-talen fortsat-
te fenomenet med fokus till exempel kring 
tv-serier som Star Trek och filmer som Star 
Wars. Och genom utvecklingen av nya digita-
la medier har möjligheterna till både kommu-
nikation och olika typer av egen produktion 
mångfaldigats i form av till exempel:

Fanfiction – berättelser skrivna av fans som 
tar avstamp från och utspelar sig i fiktiva 
universum som böcker, filmer, serier eller 
tv-serier. Världens största webbsajt för fan 
fiction, FanFiction.Net, har över två miljoner 
användare. På 5 i topp-listan över de populä-
raste böckerna som berättelserna utgår ifrån 
återfinns bokserierna Harry Potter, Twilight, 
Percy Jackson och Hungerspelen. Det är värt 
att notera att boksuccén Fifty Shades of Grey 
hade sitt ursprung i en fanfictionberättelse 
som utgick ifrån Twilight-serien.

Fanfilms – motsvarigheten till fanfiction fast 
i form av rörliga bilder. I och med teknik-
utvecklingen och lanseringen av sajter som 
YouTube har utvecklingen av fanfilms explo-
derat både kvalitativt och kvantitativt.

Fanart – bilder gjorda av fans utifrån ett re-
dan existerande fiktivt universum. Även här 
har den tekniska utvecklingen i form av oli-
ka bildbehandlingsprogram som Photoshop 
inneburit att kulturformen spridit sig och 
utvecklats.

Cosplay – fenomenet att skapa kostymer och 
klä ut sig till sin favoritkaraktär från japan-
ska serietidningar, Manga, uppstod i Japan 
på 1980-talet, men föregicks av science fic-
tion-fans som började klä ut sig på sina kon-

vent till exempel till karaktärer i Star Trek.

Lajv – levande rollspel som uppstod i slutet 
av 1970-talet som iscensättning av fantasy-
rollspel av typen Dungeons & Dragons med 
kostymer och rekvisita. Många lajv utspelar 
sig i fiktiva universum från böcker och filmer, 
inte minst Harry Potter, Twilight och Hunger-
spelen, men de behöver idag varken ha en för-
laga eller befinna sig inom genrer som science 
fiction eller fantasy.  

Aktörer
Kännetecknande för trenden är att det är 
många aktörer som samverkar i ett kompli-
cerat mönster. Kreatörer som författare och 
filmskapare. Producenter som förläggare, 
filmbolag, distributörer, bokhandlare, bio-
grafkedjor, media, marknadsförare, mässor, 
festivaler etc. Men inte minst konsumenter, 
som alltmer betecknas som ”prosumenter”, 
eftersom dessa läsare och åskådare blir till 
producenter och deltagare genom de olika 
kreativa uttryck som de utövar. 

Mottrender
En mottrend till bästsäljarfenomenet kan sä-
gas vara det som författaren Chris Anderson 
beskriver i sin bok The Long Tail: Why the 
Future of Business Is Selling Less of More. 
Den långa svansen är den mängd av böcker 
som inte är bästsäljare men som tillsammans 
utgör de stora vinsterna för nätförsäljare med 
obegränsat lagerutrymme. Det innebär att 
även smala och nischade titlar kan ses som 
vinstdrivande och ha en möjlig marknad. 

Drivkrafter
Bästsäljarfenomenet har från början varit 
ett möte mellan kreativa och kommersiella 
drivkrafter, och samtidigt drivkraften bland 
läsarna att dela sina läsupplevelser och vara 
en del av en större läsgemenskap. Orsaken 
till att många bästsäljare för barn och unga 
under de senaste åren varit bokserier inom 
science fiction och fantasy råder det många 
olika teorier om och det beror säkert på en 
mängd samverkande faktorer. Men att det bli-
vit så har med stor sannolikhet hjälpt till att 
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popularisera de deltagarkulturella uttrycken 
som ju har sina rötter inom den fangemenskap 
som utvecklades inom science fiction-genren. 
Science fiction och fantasy bygger ju på att 
skapa fiktiva världar eller universum, och att 
leva sig in i och vistas i dessa fantasivärldar 
skapar enligt vissa forskare en grogrund för 
fankulturella eller deltagarkulturella uttryck. 
Och sedan har naturligtvis den teknologiska 
utvecklingen som sagt gjort att möjligheter-
na till såväl kommunikation mellan fans som 
kreativa uttryck ökat lavinartat. 

Framtid för trenden
Det är omöjligt att sia om bokserier inom 
science fiction och fantasygenren kommer att 
dominera bästsäljarlistorna för barn och unga 
även de närmaste åren, men det är i alla fall 
högst troligt att bästsäljartrenden för barn och 
unga är här för att stanna. Och vad gäller kon-
vergenskulturen och de deltagarkulturella ut-
trycksformer som uppstått i dess kölvatten har 
vi nog bara sett början på en utveckling som vi 
idag inte riktigt kan se alla konsekvenserna av. 
Till exempel dröjer det nog inte länge förrän 
fler böcker sprungna ur fanfiction gör Fifty 
Shades of Grey sällskap på bästsäljarlistorna. 

Konsekvenser
Vi har många med oss föreställningen om att 
bästsäljarna är kommersiella och masspro-
ducerade böcker som är dåligt skrivna, med 
strömlinjeformade och förutsägbara berät-
telser och stereotypa karaktärer som passivi-
serar läsaren. En annan föreställning som vi 
bär med oss är att fans är fanatiska, socialt in-
kompetenta, passiva konsumenter. Men båda 
dessa föreställningar har börjat omprövas, 
inte minst inom den akademiska forskningen. 
Idag, särskilt i dessa tider av larmrapporter om 
minskad läsning, ser man alltmer vikten av 
att barn och unga stimuleras till bokslukande 
bland annat genom de bokserier inom scien-
ce fiction- och fantasygenren som dominerat 
försäljningslistorna för barn och unga världen 
över under de senaste femton åren. Och de 
mest inbitna läsarna av dessa böcker ses inte 
längre som hjärntvättade och missanpassade 
existenser utan kreativa personer som dess-

utom delar sina känslor och tankar i en allt 
växande gemenskap av likasinnade.

För oss inom den offentliga kultur- och fri-
tidsverksamheten är det därför viktigt att inte 
stigmatisera fenomen som bästsäljaren för 
barn och unga och fankulturella eller delta-
garkulturella uttryck, utan att istället hitta sätt 
att uppmuntra dem. Att kunna se bästsäljarna 
för barn och unga som effektiva sätt att väcka 
läslust. Att hitta sätt att möta de deltagar-
kulturella uttrycken som ju ofta befinner sig 
utanför de traditionella organisationsformer 
som vi är vana att möta med till exempel våra 
bidragsformer. Och inte minst att kunna nyttja 
det som Henry Jenkins ger uttryck för i sin 
senaste bok, Reading in a Participatory Cul-
ture: Remixing Moby-Dick for the Literature 
Classroom, som bygger på ett större forsk-
ningsprojekt – att i dessa tider av sviktande 
läsning använda sig av deltagarkulturella 
praktiker och uttryck för att motivera barn 
och unga, elever och studenter, till att även 
ge sig i kast med litterära klassiker och annan 
litteratur än bästsäljarna. 

Referenser
Anderson, Chris, Long Tail, Stockholm 2007
HYPE: Bestsellers and Literary Culture, Jon 
Helgason, Sara Kärrholm, Ann Steiner (red.), 
Lund 2014
Jenkins, Henry, Konvergenskulturen: Där 
gamla och nya medier kolliderar, Göteborg 
2008
Reading in a Participatory Culture: Remix-
ing Moby-Dick for the Literature Classroom, 
Henry Jenkins & Wyn Kelley (red.), New 
York 2013 
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Statsminister Stefan Löfvén markerade kraft-
fullt i sitt augustital i år problemen med den 
allt växande polariseringen som sker i Sveri-
ge. Han menar att detta drar isär Sverige. Han 
till och med påtalade att det i sin värsta form 
leder till ökad kriminalitet, våld, smuggling 
av vapen med mera.

Det motsägelsefulla i detta är att vi idag har 
400 000 arbestlösa men samtidigt fler lediga 
jobb än någonsin. Problemet ligger i huvud-
sak i matchning och utbildning av de arbets-
lösa. 

Statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen, 
numera Myndigheten för ungdoms- och ci-
vilsamhällesfrågor (Mucf), som ligger under 
utbildningsdepartementet, gjorde en utred-
ning redan 2003 om unga i utanförskap. ”En 

växande minoritet”, som generaldirektör Leif 
Linde redan då beskrev den som. Detta är 
också den senaste statliga utredningen kring 
unga som varken arbetar, studerar eller ens 
söker ett arbete eller utbildning och därför ris-
kerar att hamna i ett långvarigt utanförskap.

Exempel
Trots kommuners insatser är det cirka 10 
procent av unga i åldern 16-25 som varken 
arbetar eller studerar. Det stora problemet är 
att många av dem behöver insatser och stöd 
under lång tid för att bland annat kunna av-
sluta grundskola och gymnasiet. En del har 
psykiska eller sociala problem. De som de-
buterat i missbruk och kriminalitetet kan få 
särskilda svårigheter.

Trend 4

Polarisering

De som är med i samhället och minoriteten som är utanför. Avståndet ökar 
och minoriteten växer.



17

Aktörer
• Navigatorcentra
• Skol- och utbildningsförvaltningar
• Socialtjänsten
• Arbetsförmedlingen
• Försäkringskassan
• Fritidsverksamheten
• Civilsamhället

Mottrender:
• Jobbsatsningar görs på olika sätt i kom-

munerna. 
• Navigatorcentra med ”en väg in och 

många vägar ut” växer fram i många 
kommuner. Här får de unga hjälp och 
stöd att komma igång med utbildning, 
söka jobb men även med fritidsverk-
samhet.

• Det finns allt fler arbeten att söka.

Drivkrafter 
Drivkraften till trenden beror på flera fakto-
rer. Högt tempo och stora krav på oss vilket 
gör att alla de som inte har förutsättningar att 
hänga med hamnar i ett utanförskap. Avstån-
det, polariseringen, mellan de som är med och 
de som är utanför ökar. De som mår psykiskt 
dåligt blir fler på grund av detta och det krävs 
lång tid och mycket stöd att komma in i ett  
”innanförskap”.  Nyanlända och ensamkom-
mande flyktingar är en grupp som också blir 
fler. De har också svårt att komma in i sam-
hället. Flera faktorer påverkar; språket, kul-
turen, sociala kontakter och att det tar lång 
tid att få medborgaskap för att kunna börja 
söka arbete och utbildning. Vi vet också ge-
nom forskning att man inte behöver vara utan  
arbete eller utanför i andra sammanhang 
länge innan man blir apatisk och hamnar allt 
längre bort. Matchning vad gäller de arbeten 
som finns är en stor utmaning för både sam-
hället och företagen.

Framtid för trenden
Arbete finns men matchning är det stora pro-
blemet.  Att få unga att utbilda sig till där be-
hoven finns är en stor del av problemet men 
även de unga som på ett eller annat sätt har 
multiproblem tar lång tid att få på fötter igen. 

Tyvärr kommer trenden troligen att fortsätta 
och delvis kommer problemet alltid att finnas.

Unga utanför ökar nationellt men i Lund 
minskar det något. ComUng och det sam-
arbete som finns mellan förvaltningar – so-
cialförvaltningen, kultur- och fritidsförvalt-
ningen och utbildningsförvaltningen – samt 
arbetsförmedlingen är en av anledningarna. 
Däremot känner sig de som är utanför i Lund 
mer utanför än de som bor i andra kommuner 
med stor arbetslöshet och där det finns min-
dre tradition att utbilda sig. Det finns mycket 
utbildning och stöd för att fixa sina studier 
i Lund och det finns även gott om arbeten 
för unga. De som är utanför i Lund har ofta 
multiproblem och har någon form av psykisk 
ohälsa eller drogproblem.  Kriminalitet är mer 
ovanligt här som orsak. De som inte har dessa 
problem kommer ofta snabbt ut i arbete el-
ler utbildning i Lund medan de med psykisk 
ohälsa ofta har en lång väg att gå. 

Från regeringshåll arbetas hårt kring dessa 
frågor och man ger stöd till och för dialog 
med kommunerna. De öronmärker medel för 
detta.  Man trycker på samverkan och indivi-
duella lösningar för de unga. Ensamkomman-
de och nyanlända flyktingar är en grupp som 
ökar och har av naturliga skäl specifika behov.

Konsekvenser
Trots alla insatser att stärka ungas möjligheter 
till utbildning och arbete är det ca tio procent 
av de unga i åldern 16 – 25 år som varje år var-
ken studerar eller arbetar. Dessa unga deltar 
från och till i olika åtgärder som görs av stat 
och kommuner.  Temagruppen inom Europe-
iska socialfonden 2007-2013 uppskattade att 
126 000 i åldersgruppen 2009 stod utanför ar-
bete och studier. Det var lika många kvinnor 
som män. Unga utrikes födda var överrepre-
senterade då de utgjorde ca 30 procent av hela 
gruppen. 65 procent tycks enligt temagrup-
pen fastna i ett långvarigt utanförskap. 

Till problembilden hör att många av dem kan 
behöva omfattande stöd under lång tid. Av 
betänkandet ”Unga utanför” (SOU 2003:92) 
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framgår att gruppen som varken studerar el-
ler arbetar är heterogen. Riskfaktorerna kring 
dessa unga är att de:

• Har levt eller lever med svåra hemför-
hållanden, t ex våld i hemmet, psykisk 
sjukdom eller alkoholmissbruk hos för-
äldrar

• Har egna psykiska eller sociala problem
• Har en sjukdom eller funktionsnedsätt-

ning
• Har blivit föräldrar i tonåren
• Har blivit utsatta för kränkningar och 

mobbning i skolan
• Är födda utomlands och har vistats i 

Sverige kort tid
• Har missbruksproblem
• Har erfarenhet av kriminalitetet 

En sammanfattande konsekvens är därför att 

de som idag är utanför och i synnerhet de som 
är utanför i Lund är långt utanför arbetsmark-
naden, saknar utbildning och ofta mår dåligt. 
Stora arbetsinsatser och en väl fungerande 
samverkan mellan förvaltningar, arbetsför-
medling och försäkringskassan med flera är 
ett måste för att möta problemen.  
 
Referenser
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/
article21263259.ab
Statens offentliga utredningar; Unga utanför 
SOU 2003:92 och Långtidsutredningen SOU 
2011:11 
Temagrupperna inom Europeiska socialfon-
den 2007-2013 ; Unga i arbetslivet 2011:2 
Intervju med Eva Ewetz samordnare 
ComUng i Lund
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Makers kombinerar och skapar nya versio-
ner och uppfinningar genom att använda sig 
av ny teknik och traditionella material på ett 
nytt sätt. Grunden är liksom i gör-det-själv 
-rörelsen att vi alla är kreativa individer som 
har förmåga att skapa och tillverka mycket 
av det vi behöver själva utan att ta hjälp av 
köpt expertis. Makerrörelsens framväxt kan 
ses som en reaktion mot att produktionen idag 
flyttat långt bortom vårt synfält. Vi har inte 
längre kunskapen hur saker tillverkas och har 
tappat hantverkskunnandet som var synligt i 
ett småskaligt samhälle. 

Makerkulturen blir en motrörelse, en gräsrots- 
rörelse som tar tillbaka kontrollen genom att 

fokusera på eget skapande och praktisk hant-
verkskunnighet kopplat till kompetens i pro-
grammering av digital teknik. Makerkulturen 
kan också ses som en mottrend till konsum-
tionssamhället och en konkret konsekvens av 
insikten om våra ändliga resurser. Makers tar 
själva över produktionen och hittar nya sätt att 
återanvända gamla saker.

Exempel 
Den digitala utvecklingen har på några år gjort 
det möjligt för icke-experten att förflytta sig 
från att vara konsument till att själv vara med 
och lära sig förstå hur saker är tillverkade.  
 
Makers har ett utforskande och gränsöver-

Trend 5
Makers
Makerrörelsen - Den nya industriella revolutionen? 
En modern motsvarighet till punken? Demokratise-
ring av tillverkingsprocesser?

Makers eller makerkulturen är en teknologibaserad version av gör-det-själv-
rörelsen som vuxit sig allt starkare. Traditionellt hantverksskapande kombi-
neras med t ex elektronik, robotteknik och 3-D kopiering. 
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skridande angreppsätt där nya uppfinningar 
kommer till genom att prova, lära och inspi-
reras av varandra. 

Den digitala tekniken idag har också gjort 
det lättare för innovatören och entreprenören: 
Vi kan hitta likasinnade och sprida idéer till 
varandra ett knapptryck bort. Att vara ”Upp-
finnar-Jocke” idag är inte ett ensamt arbete i 
verkstan utan nya uppfinningar eller produk-
ter blir synliga, spridda och kanske produce-
rade och använda av någon som väljer att t ex 
printa ut din uppfinning på en 3 D-skrivare 
någonstans i världen. 

Social gemenskap är en central del i maker-
kulturen som också tar sig uttryck i fysiska 
mötesplatser: Makerspace eller Skaparverk-
städer. Ett Makerspace är en mötesplats för 
kreativa tankar och idéer där människor från 
skilda discipliner kommer samman för att 
utveckla och inspirera varandra i kollektiv 
uppfinnaranda. På ett makerspace lånar man 
varandras verktyg och tar del av varandras ex-
pertis. Det är skaparglädjen och utforskandet 
i gränslandet mellan teknik, konst och hant-
verk som är den gemensamma nämnaren.

Aktörer
Tusentals Makerspace har vuxit fram över 
hela världen, framförallt i USA där rörelsen 
tas på största allvar. Barack Obama lät 2014 
utställningsevenemanget ”Maker Faire” ta 
plats i Vita huset och lyfte i sitt invigningstal 
fram att makerrörelsen och den digitala tekni-
ken bidrar till en demokratisering av tillverk-
ningsprocesser som möjliggör USA att bli ett 
land för egen produktion igen. En tillverkning 
som idag står för en lika stor revolution som 
den internet stod inför för ett par decennier 
sedan, menar han. 

I Sydkorea har myndigheterna satsat på Ma-
kerspace för offentligt nyttjande för att stimu-
lera innovation kopplat till entreprenörskap. 
Intresset för Makerspace har också nått Sve-
rige. Stockholm Makerspace som startade 
2012 genom gräsrotsfinansiering var ett av 
de första. 

Svenska institutet har sett potential i maker-
rörelsens gränsöverskridande sätt att arbeta. 
De har använt sig av makerkulturen för att 
arbeta med barnkonventionen i pilotprojekt 
på temat Barns rätt till kultur och kopplat Ma-
ker-workshops till utställningar i sitt uppdrag 
att sprida kunskap. 

Att skapa tillsammans blir ett alternativ till 
ett traditionellt kunskapsförmedlande byggt 
på sändare och mottagare: 

”Jag ser görandet som en metod för att lära 
och makerrörelsens sätt att jobba som en glo-
bal, gemensam möjlighet (…) Att göra är ett 
sätt att tänka.” 
Åsa Bjering, Svenska Institutet. 

Biblioteken i Kista och Vaggeryd har tagit 
fasta på konceptet att göra besökarna delakti-
ga och medskapande och startat upp Skapar-
bibblor. I Vaggeryd har biblioteket ställt sig 
frågan: Vad kan biblioteket göra för att skapa 
ett bättre samhälle? Där har Skaparbibblan 
blivit en medveten strategi för att skapa en 
utvecklingsarena för skola och näringsliv. En 
möjlighet för kommunen att skapa attrak-
tionskraft och locka till sig idérika människor. 
I Kista arbetar biblioteket med digital inklu-
dering i en mångspråkig kontext - ett arbete 
där lärcenter och makerspace är en del av 
integrationsstrategin.

Mottrender
Parallellt med ett stort engagemang för gör-
det-själv och makerrörelsen finns det tenden-
ser i samhället till ett ökande utanförskap, 
både socialt och digitalt. Skillnaderna växer 
mellan de som är aktivt delaktiga och de 
som står utanför.  En utveckling som – om 
den fortsätter – gör klyftan djupare mellan de 
som är inkluderade och exkluderade i sam-
hällsutvecklingen.

Drivkrafter
Drivkraften för att engagera sig i makerkul-
turen är vårt grundläggande behov av social 
gemenskap, att skapa, vår nyfikenhet att för-
stå och vilja till kunskap. En stark drivkraft 
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är också viljan till att påverka och själv ta 
kontroll.

Konsekvenser
Idéerna runt makerkulturen ligger nära folk-
bibliotekens: Biblioteket är en plats för läran-
de, skapande, utforskande och möten. Bild-
ning och kunskapsförmedling är kärnvärden i 
folkbibliotekens demokratiuppdrag: allas rätt 
till fri informations- och kunskapsinhämtning 
för att kunna delta i det demokratiska sam-
hället. 

Flera folkbibliotek här i landet ser Maker-
space - eller Skaparbibbla - som ett sätt att 
utvidga bibliotekets bildningsuppdrag till att 
inbegripa praktiska vägar till kunskap. Men 
också med syftet att skapandet har ett egen-
värde i sig för att skapa sig förmågor att förstå 
samhället – det fysiska såväl som digitala. 

En väg till en ny form av litteracitet – en ny 
sorts textförståelse – där kunskapen om digi-
tal teknik och programmering ger färdigheter 
för medborgarna att lära-göra-förstå-påverka. 
Att få verktygen till att bli delaktiga och med-
skapande för att i förlängningen kunna påver-
ka och vara en del av samhällsutvecklingen. 

Framtid för trenden
Vi har troligen bara sett början på en stark 
utveckling för makertrenden: Från en rörelse 
där små, hantverkskunniga, digitalt kompe-
tenta producenter växer till något som i grun-

den kan förändra tillverkningsmarknaden 
tror somliga, eller till och med en industriell 
revolution menar andra. I vilket fall är det 
högst sannolikt att trenden är här för att stan-
na, kanske växa och har potential – bortsett 
rent marknadsmässiga incitament – att bli ett 
verktyg för människors skaparlust och ökade 
delaktighet.

Referenser
Chris Anderson, Makers - den nya industriel-
la revolutionen, Stockholm 2013                                  
Annica Kvint, ”Att göra är ett sätt att tänka”, 
DN.se 2015-08-17                                                                                                         
Tobias Carlsson, ”Makerspaces – rum för 
skaparna”, Biblioteksbladet 2013:08                                                                          
Skaparbibblan – om makerspace, digitala 
lab och kreativa rum på bibliotek/Vaggeryd  
http://skaparbibblan.tumblr.com/skapande-
bibliotek                                                                                                               
Youtube: Utbildningsdag om Skaparbibblan. 
Gävle 141215. Föreläsningar av Eleonor 
Grenholm, Ann Östman, Lo Claesson  

Bildkälla
Creative Tools (Creative Common)     
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Allemansrätten ger oss förutsättningar för att 
vistas och färdas fritt i naturen även på privat 
mark och även att tillfälligt uppehålla sig där. 
Stat och kommun värnar och skyddar natu-
ren genom att bilda naturreservat för att det 
anses betydelsefullt för människan, faunan 
och floran. 

Inom litteraturen och konsten målas ibland en 
idealiserad bild upp av naturen. Redan för-
fattaren Rousseau lät på 1700-talet sin Emile 
vistas och växa upp i naturen bortom teknik, 
uppfinningar och ett framväxande modernt 
samhälle. På 1970-talet inföll den så kallade 
gröna vågen. Det fanns en dröm om ett mer 
avstressat liv på landsbygden och många 
människor flyttade ut från en framväxande 
urban miljö för att bo på landet. Bilen kom 
för många att bli en symbol för frihet och en 
möjlighet att ta sig ut i naturen och uppleva 
saker. Familjer gjorde söndagsutflykter med 
hopfällbara bord och campingstolar samt en 
filt för att kunna äta av den medhavda korgen.

Exempel
Jag ser tre delar till att det just nu är en så stark 
trend att vistas i naturen.

• Aktiv livsstil
Det är inne att leva ett aktivt liv. Detta av-
speglas på många olika sätt. När vi är ute i 
naturen vill vi cykla, vandra, skida, kanota, 
plocka bär, fiska och springa i skogen. 

• Uppleva och göra
Utöver att ha en aktiv livsstil och röra på oss 
vill vi göra saker och inte ”bara” uppleva 
det vi ser. Det finns otaliga erbjudanden för 
den som vill ha en aktiv semester. Det ska-
pas mängder av event och upplevelser som 
paketeras till kunden för att ge ett mervärde.

• Lugn och ro – att vara ett med naturen
Människan vill ha balans och lugn och ro 
som kontrast till ett ofta stressat vardags- 
och yrkesliv. I en artikel i Sydsvenskan 
(2015.07.12) står det ”Någonting händer med 
oss när vi vistas i naturen…när du är i rörelse 
ute i naturen kan du efter ett tag inte motstå att 
uppleva omvärlden och upplevelsen genom 
dina sinnen snarare än genom ditt huvud.” 
Det handlar alltså om en existentiell nivå, att 
vara ett med något, att njuta av nuet.

Den inre resan har varit en trend under en 

Trend 6

Naturen - det naturliga valet för aktivitet och lugn
av Mikael Johansson

Intresset för att vistas i naturen är stort. Naturen är i de flesta fall lättillgäng-
lig och att vistas i naturen kostar ingenting förutom eventuella kostnader för 
transporter och utrustning. Sverige har relativt stor yta och landskapet är till 
stora delar täckt av skog, sjöar, öppna landskap, åkermark och fjäll i norr. I 
vårt land finns en långvarig tradition av att vistas ute i skog och mark.
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följd av år. Intresset för new age och andlig-
het har gett sig uttryck både i böcker, CD:s 
och särskilt destinerade resor. Exempelvis 
har det blivit inne att göra pilgrimsvandringar 
och även att ta in på kloster. Men för många 
handlar det framförallt om att koppla av, göra 
något annat och byta miljö för att rensa tan-
karna.

Aktörer
Handeln – Livsstilsföretagen och sportked-
jorna som säljer friluftsvaror och utrustning. 
Semesterarrangörer – De paketerar ofta en 
aktiv livsstil under din semestervistelse kom-
binerat med exempelvis ett besök på en lokal 
vinodling.

Event- och uthyrningsföretag – Det skapas 
ständigt nya events och upplevelser för mål-
gruppen. Det kan handla om en ballongfärd, 
en kanotfärd eller en tur med en dressin.

Det offentliga (stat, landsting och kommun) 
– Investeringar och satsningar har gjorts för 
att höja kunskapsnivån om naturen, samt öka 
intresset för att vistas i naturen. Exempelvis 
Skåneleden, bildandet av nya naturreservat, 
Naturum, nationalparker etc.

Föreningslivet – Föreningslivet är viktiga 
aktörer som fångar upp människors olika in-
tressen och möjliggör att det genomförs fri-
luftsverksamhet under organiserade former. 
Exempel på föreningar är scouterna, frilufts-
främjandet och fältbiologerna.

Mottrender
• Även om antalet personer som har en 

aktiv livsstil ökar är det också allt fler 
som är fysiskt inaktiva

• Det aktivitetsutbud som finns i naturen 
kan skapas på artificiell nivå i stadsmiljö

• Många väljer bort vistelse i naturen ef-
tersom de inte har tillgång till bil eller 
tycker det är för långt att ta sig dit 

• Stadsodling kan ses som en mottrend 
och/eller komplement till att vistas i 
naturen 

Drivkrafter 
De olika aktörerna som påverkar och påver-
kas av trenden har skilda drivkrafter. Indivi-
den vill vara aktiv, kunna koppla av och få 
möjlighet att uppleva saker. De företag som 
tillhandahåller utrustning och som säljer re-
sor vill tjäna pengar och ladda sitt varumärke 
med aktiviteter kopplade till naturen. Stat och 
kommun har uppdraget att skapa ett ökat in-
tresse hos medborgarna för att de ska vistas 
i naturen.

Framtid för trenden
Trenden med att ha en aktiv fritid håller i sig. 
Allt fler kommer vara fysiskt aktiva längre 
upp i åldrarna. Ett allt större utbud av resor, 
aktiviteter och utrustning gör att förutsätt-
ningarna för att vi ska fortsätta vistas i naturen 
är mycket goda.

Konsekvenser
Det är positivt att allt fler vill röra på sig och 
att allt fler har en aktiv livsstil genom hela li-
vet. Om fler intresserar sig för naturen skapas 
rimligtvis ett ökat intresse för miljön och ett 
hållbart samhälle vilket är positivt för kom-
mande generationer. När många målgrupper 
ska samsas om naturen kan det skapa intres-
sekonflikter kring vad man får göra och vad 
man inte får göra i naturen. Jakt och natur-
vårdsfrämjande åtgärder kan ibland stå emot 
exempelvis MTB – cykling i terräng. Men det 
kan också handla om besökare som är ovana 
vid att vistas i naturen och som inte är insatta 
i allemansrätten och ”allemansvetten”. Här 
måste ett arbete ske i samklang med markäga-
re för att öka medvetenheten och kunskapen 
hos brukarna och besökarna.

Referenser
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http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%89mi-
le_eller_om_uppfostran
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B-
6na_v%C3%A5gen
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