Forord
Omsider var denne opgave færdig. Det har været en lærerig proces, selv om vejen til tider
syntes meget lang. Jeg kunne ikke have gennemført dette projekt alene og derfor er det på sin
plads, at takke dem som takkes bør.

Først og fremmest en stor tak til min vejleder Alf Odden, der gennem hele forløbet, har givet
mig konstruktiv og jordnær vejledning og holdt mig på nogenlunde rigtig kurs, gennem hele
forløbet. Det imødekommende og hjælpsomme personale ved HiT’s bibliotek, skal have en
stor tak for fantastisk god og hurtig service. En stor tak til alle informanter og respondenter, der
har bidraget til mit projekt - uden jeres engagement og interesse var der ikke meget at skrive
om. Tak til redaktøren for magasinet Padling, Edmund Mongstad og daglig ansvarlig i NPF
Sven N. Anderssen - I hjalp mig med at få sendt min spørgeundersøgelse ud i kajakmiljøet. Til
alle der har kommet med indspil til mit projekt og haft tålmodighed til, at høre på mine klager
når det gik trægt – tak!

Det er blevet til meget tid ved en PC de sidste måneder og den kommende tid skal der skrives
meget mindre og padles meget mere.

”The greatest resource of the ocean is not material but the
boundless spring of inspiration and well being we gain from
her”
Jacques Cousteau

Skulle nogen have spørgsmål/kommentarer i forhold til opgaven, så tøv ikke og send mig en
mail på: simonjeppesen@gmail.com

Bø 2011

Simon Karstoft Jeppesen
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Sammendrag
I denne masteropgave analysere jeg friluftsaktiviteten padling i havkajak. Havpadling har
oplevet en voksende popularitet gennem de sidste 10-15 år. I Norge er der i år 2011, ca
150.000 aktører der padler en eller flere kajaktyper, her af padler langt størstedelen havkajak.
Jeg har forsøgt at finde årsager på for den store tilslutning til aktiviteten. Jeg har taget
udgangpunkt i at aktivitetens store popularitet skyldes flere faktorer. Jeg har benyttet mig af
metodetriangulering, for at kunne opfange disse faktorer. Jeg har indhentet data fra tre kilder:
1. Deltagende observation: jeg er selv aktiv havpadler og har et personligt kendskab til
aktiviteten og miljøet omkring aktiviteten. Jeg kan bruge mine egne observationer og
erfaringer som kvalitative data.
2. Kvalitative interview: jeg har gennemført 7 interview med 8 respondenter. Fokus har
været på informanternes kropslige oplevelse af aktiviteten, samt miljøet omkring
aktiviteten.
3. Kvantitativ spørgeundersøgelse: jeg har udarbejdet et spørgeskema, som er blevet lagt
ud på internettet, hvorefter information om spørgeundersøgelsen er blevet spredt ud i
kajakmiljøet. Jeg modtog lidt over 300 besvarelser af spørgeundersøgelsen. Hoveddelen
af spørgeundersøgelsen bestod af en 28 REP1-skala spørgsmål.
I analysen af mine indsamlede data, har jeg benyttet en hermeneutisk-fænomenologisk
fremgangsmåde til, at analysere interviewene. Jeg har anvendt Jean-Paul Sartres begreber
fakticitet, projekt, situation og autentisk eksistens, samt flow-teori i analysen. I analysen af de
kvantitative data har jeg anvendt begreber fra Pierre Bourdieu og Anthony Giddens. Jeg har
anvendt dataprogrammet SPSS i analysen af REP-data.

Essensen af de kvalitative og kvantitative data er at: 1) Den gennemsnitlige havpadler er ca 40
år, mand, højt uddannet og har padlet ca 30 gange det sidste år. 2) Havpadling har en helt
særlig egenart med potentiale for at give aktøren: store naturoplevelser, kontemplation,
oplevelse af intens tilstedeværelse, mestrings- og flow-oplevelser. 3) Havpadling er naturligt
inkludernde fordi den fysisk belastning er relativt lille. 4) Havpadling kan udøves i nærmiljøet
(næsten) året rundt de fleste steder i Norge. 5) Havpadling har potentiale til at være en livsstil
og give aktøren identitet. 6) Havpadling dækker de fleste motiver knyttet til både det
traditionelle friluftsliv og det nye friluftsliv.
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Kapitel 1 Indledning, opgavens indhold og rammer

1.1 Indledning
I løbet af de sidste 10-15 år har norsk friluftsliv gennemgået ganske omfattende forandringer –
nye aktiviteter er kommet til og den demografiske fordeling af udøvere af de forskellige
aktiviteter har ændret sig. Havpadling er én af disse nye aktiviteter, der har oplevet en kraftig
vækst. Min forhåbning er at jeg med denne masteropgave kan placere havpadling på friluftslandkortet.

Baggrunden for at jeg har valgt at fokusere på havkajakken er en undring og nysgerighed som
har bygget sig op over lang tid. Jeg er selv aktiv og ivrig havpadler, men jeg har ikke tidligere
tænkt nærmere over aktivitetens egenart – det var hovedsageligt bare sjovt, interessant og
udfordende af padle havkajak. I høsten 2008 startede jeg på masterforløbet på IFIF, hvor jeg
har fået udvidet mit kendskab til sociologi og teorier anvendt i samfundsforskningen. I takt
med min nyvundne teoretiske indsigt øgede min undring over de sociologiske og kulturelle
aspekter af friluftsfænomenet. Jeg begyndte at se havkajakkens popularitet i et større
perspektiv. Spørgsmålene stod i kø og krævede i stigende grad et teoretisk velfunderet svar –
”hvorfor padler jeg selv havkajak?”, ”hvorfor padler andre havkajak?”, ”hvorfor har
havpadling fået så stor en tislutning, indenfor en kort tidsperiode?”. Jeg havde ikke tidligere
tænkt nøjere over, at jeg selv var en del af den forandring som friluftslivet har gennemgået de
sidste 10-15 år. Efter at have fulgt valgmodulet ”Friluftsliv, kultur, samfunn” på masterstudiet
kunne jeg bedre se friluftsfænomenet som en udenforstående.

Havkajakken er ikke noget nyt fænomen i Norge. Friluftsikonet Fridtjof Nansen var ivrig
fortaler for havkajakken og dens fortræffeligheder2. Norges første kajakklub blev stiftet i 1931.
Men havpadlingen levede en stille tilværelse i udkanten af friluftslandkortet frem til for relativt
nyligt. I løbet af 1970’erne skete der en hastig udvikling af kajakdesign og nye materialer blev
taget i brug. I løbet af 1980’erne og 1990’erne begyndte havkajakken at få en vis, men fortsat
beskeden, udbredelse (Hansen 2004). Efter ca år 2000 har havpadling imidlertid oplevet en
eksplosion i antallet af aktører. Data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser, at siden 1999 er
importen af kanoer/kajakker steget ganske voldsomt. Fra ca 3000 i 1999 til det foreløbige
2

Jeg vender tilbage til det historiske i kapitel 4
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toppunkt i 2007, hvor der blev importeret ca 13.000 kanoer/kajakker til Norge3 - en vækst i
importen på mere end 400 % fra 1999 til 2007. Dagens 104 organiserede klubber i Norges
Padleforbund (NPF) har ca 16.000 medlemmer. Der er ialt ca. 150.0004 kajakpadlere i Norge i
dag, hvoraf langt størstedelen er havpadlere. Havpadling er således i dag en udbredt aktivitet
og det er nærliggende, at undre sig over, hvilke faktorer i samfundet der tydeligvis favoriserer
de kvaliteter havpadling rummer. Havpadling er således indlejret i en mere generel udvikling
norsk friluftliv har oplevet de sidste 10-15 år, hvor en række friluftsaktiviteter har fået en
væsentligt større tilslutning.

Forskning viser at det særligt er ungdom der søger mod disse nye aktiviteter (Odden 2008:180).
På trods af, at havpadling har gennemgået nogenlunde samme udvikling som flere andre nye
friluftsaktivitete
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, oplevede

jeg

selv både

gennem kurs og kajaksamlinger
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gennemsnitsalderen blandt havpadlere var ganske høj. Det er tydeligvis ikke havpadling der
tiltrækker ungdommen. Det fik mig til at tænke over, hvilke kvaliteter havpadling rummer og
hvilke aktører disse kvaliteter tiltrækker. Jeg har over de sidste to år været instruktør på ca 20
kajakkurser. Denne masteropgave var en god mulighed for at grave dybere i de mange
spørgsmål havde artikuleret overfor mig selv, omkring havkajakken og miljøet omkring
aktiviteten.

1.2 Afgrænsning af opgave samt begrebsafklaring
Det er fristende at forsøge at dække så stort et felt som muligt og at læse så stor en bid af
friluftslandkortet som muligt. Men konsekvensen bliver at opløsningen bliver dårligere og
færre detaljer bliver sat på kortet. Så afgrænsning af mit emne er vigtig for, at jeg kan tegne et
læsbart og detaljeret udsnit af det store friluftslandkort.

Som mange andre friluftsaktiviteter har også padling i kajak har været udsat for en
differenciering. I dag kan man købe, havkajakker 6, racerkajakker 7, turkajakker 8, fiskekajakker,
3

Data hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Jeg kommer tilbage til data hentet fra SSB i kapitel 4
Tal er indhentet fra Thomas Pindard, leder for ”Teknisk komite hav” et udvalg i Norsk Padleforbund.
5
Med ”nye aktiviteter” mener jeg den håndfuld af aktiviteter der er blevet meget synlige i løbet de sidste 10-15 år.
Det drejer sig fx om kiting, elvepadling, mountainbiking, freeride skiing.
6
Det som er specielt ved havkajakken er, at den har lufttætte pakrum foran og bagved cokpittet, det betyder at
kajakken ikke bliver helt fyldt med vand ved vælt hvor padleren må svømme, det betyder at kajakken ligger højt i
vandet og er forholdsvis let at tømme for vand uden at måtte på land. I tillæg har havkajakken knæstøtter der gør
det muligt, ved vælt at ”rulle” op uden at padleren må ud af cokpittet og svømme. I tillæg har de fleste
havkajakker liner på langs med kajakken som bruges ved redninger
4
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jagtkajakker, surfkajakker, sit-on-top kajakker, grønlandskajakker9, elvekajakker og den sidste
nye kajaktype kaldes for en surfski. Nogle kajakklubber har kun racerkajakker, men i de fleste
klubber vil man finde en blanding af havkajakker og racerkajakker. Masser af aktører finder
glæde i, at padle flere typer af kajakker. Kvalitativt er der stor forskel på at padle en let
racerkajakk

sammenlignet

med

en

tungere

havkajak.

Havkajakken

har

et

stort

anvendelsesområde og er godt egnet til at padle i store bølger ude på havet, men er også egnet
til at padle på roligt vand på havet, i fjorde og på søer. Jeg vælger at koncentrere mig om
aktiviteten ”padling i havkajak”. Jeg udelader dermed de mange andre kajaktyper fra min
undersøgelse, selv om hver kajaktype i sig selv kunne have givet stof nok til en masteropgave.

Igennem opgaven vil jeg bruge flere betegnelser for padling i havkajak. Det er almindeligt at
bruge betegnelsen ”havpadling” for padling i havkajak. Havpadling kan, mærkligt nok, også
foregå i fjorde og på søer. En ”havpadler” er altså en person der padler havkajak, men ikke
nødvendigvis på havet.

For at gøre det lettere for læseren, kalder jeg de personer jeg har intreviewet for informanter,
og de personer der har besvaret min spørgeundersøgelse for respondenter. Særligt i kapitel 6
blander jeg data fra interveiw og spørgeundersøgelse og bruger begge betegnelser.

NPF og klubmiljøerne har gjort meget for at fremme havpadling. Der bliver lagt et stort arbejde
i at optimere sikkerheden, tiltrække nye aktører, og skabe et inkluderende miljø. I løbet af
opgaven vil jeg skrive mere om det organiserede kajakmiljø i Norge. De mange tusinde
havpadlere der ikke er organiserede gennem klubmiljøer, kaldes i det organiserede miljø
for ”svartpadlere”. Betegnelsen er på ingen måde nedsættende, men indikerer at det er svært at
vide ret meget om denne gruppe. Svarpadlerne er en meget stor gruppe og padler sandsynligvis
af de samme årsager, som de organiserede padlere. NPF har gjort en stort arbejde i forhold til,
at udarbejde gode sikkerhedsrutiner for havpadlere og gennem en kursstige
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lærer

kursdeltagere god og sikker adfærd i havkajakken.
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Bruges hovedsageligt til træning.
Turkajakken kaldes nogle gange også for skærgårdskajakker eller hyttekajakker.
9
Grønlandskajakker er lavet af et træskelet med nylon eller sejldug trukket udenpå og er efterligninger af de
oprindelige kajak-design som de grønlandske Inuiter har bygget gennem flere tusinde år.
10
Denne kursstige består af 5 kurser hvor der stilles stadig større krav til kursus-delatagerne.
8
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Jeg har indsamlet data i sommerhalvåret 2009, dvs at de data jeg får fra interview og
spørgeundersøgelse er ca to år gamle når denne opgave er færdig. Der har selvsagt foregået en
udvikling gennem disse to år. Jeg har indhentet data fra SSB og fra NPF fra de sidste to år og
nogle af mine statistiske data er dermed ganske opdaterede. Jeg er dog ganske overbevist om at
mine data fra 2009 fortsat repræsenterer et realistisk billede af aktiviteten i 2011.

1.3 Problemstilling
Jeg ønsker at finde ud af, hvilke motiver aktører har for at drive med aktiviteten havpadling og
hvorfor aktiviteten har haft en øgende tilslutning de seneste 10-15 år. Jeg ønsker at analysere
selve den konkrete padling i havkajak samt hvordan aktører oplever at sidde i en havkajak på
vandet. Min hypotese er at den voldsomme tilslutning til havpadling, skyldes at aktiviteten
rummer nogle kvaliteter, der kan give en delvis forklaring på populariteten. Min første
hovedproblemstilling bliver dermed:

1. Hvilke kvaliteter rummer padling i havkajak?

I tillæg er jeg interesseret i miljøet omkring havpadling. En stor del af den nyere forskning på
friluftsliv antager at friluftsliv, i al hovedsag, er en kulturel konstruktion der præges af det
omgivende samfunds tidsmæssige, sociale og kulturelle dynamik. Friluftslivet formes af
storsamfundet og afspejler således også socio-materielle ændringer i kulturen. Friluftsliv som
fænomen eksisterer ikke i et kulturelt vakuum, men påvirkes af strømninger og ændringer i det
omgivende samfund (Tordsson 2003, Odden 2008, Richardsson 1994, Bischoff 1996, Pedersen
1999). Det ikke er tilfældigt at havkajakken er blevet populær akkurat nu hvor en række andre
nye friluftsaktiviteter er vokset frem inden for en kort tidsperiode. Jeg ønsker, at finde en eller
flere forklaringer på, hvorfor aktiviteten har oplevet vækst de sidste 10-15 år. Min anden
hovedproblemstillinger bliver da:

2. Hvorfor har havpadling oplevet vækst de sidste 10-15 år?

Mine to hovedproblemstillinger repræsenterer to forskellige synsvinkler på den samme
aktivitet. Den første problemstilling går tæt på selve aktiviteten og den kropslige oplevelse af at
være på vandet i en havkajak. Den anden problemstilling sætter havkajakken ind i en større
kulturel kontekst.
9

For at konkretisere mit forehavende inddeler jeg mine to hovedproblemstillinger i en række
arbejdsspørgsmål. Min forhåbning er at jeg i løbet af opgaven kan komme med en
perspektivering af centrale temaer i forhold til emnet havpadling. Jeg ønsker at besvare
følgende arbejdsspørgsmål i løbet af opgaven:


Hvilke motiver har aktører for at beskæftige sig med havpadling?



Hvem padler, unge/ældre, kvinder/mænd, høj/lav uddannelse?



Hvilke kulturelle faktorer har gjort havkajakken populær?



Hvordan bruges havkajakken i samfundet?



Hvordan ser fremtiden ud for aktiviteten?

Jeg fortager altså et nedslag på friluftskortet, med den forhåbning, at skabe en dyberegående
indsigt i en specifik aktivitet. Forhåbentligt kan jeg samtidigt sige noget mere generelt om
udviklingen i norsk friluftsliv.

1.4 Nogle faglige perspektiver
For at kunne besvare mine hovedproblemstillinger, har jeg valgt at indsamle både kvalitative
og kvantitative data. De mange og forskellige typer data er således en stor mundfuld at
analysere. Min forhåbning er ikke at lave en knivskarp skildring af èn side ved havpadling,
men snarere at forholde mig åbent og nysgerrigt overfor flere teoretiske indfaldsvinkler.
Jeg vil således komme inden om ”forstående teorier” når jeg skal analysere mine informanters
motiver for at beskæftige sig med havpadling. Forstående teorier fokuserer på den enkeltes
handlinger i samfundet. Forskeren søger at forstå og fortolke intentionen bag individers
handlinger i lyset af handlingens kontekst. Dette perspektiv kan betragtes som et mikroniveau,
hvor individers oplevelser analyseres (Grønmo 2007:48). Et mere overordnet, makroorienteret
niveau udgøres af ”strukturalistiske teorier” der søger at beskrive og forstå større mønstre af
handling i samfundet, samt de indbyrdes relationer mellem disse handlingsmønstre i samfundet
(Grønmo 2007:49). I denne opgave ønsker jeg at bekrive havpadlingens placering og betydning
i en nutidig samfundsstruktur.
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Det er således mange bolde jeg forsøger, at holde i luften i denne opgave. I stedet for at
minimere antallet af bolde og at betragte mine data fra ’en teoretisk platform, vil jeg forsøge at
skabe en lidt mere smidig proces, hvor jeg vil forsøge at balancere mellem flere
forståelsesmodeller. Jeg ser for mig at fænomenologien og hermeneutikken vil være gode
værktøjer til at lokalisere havpadlingens kvalitative værdier.

Når det gælder et mere

overordnet strukturalistisk niveau har både traditionel sociologi og senmoderne sociologi noget
at bidrage med. I tillæg skal jeg foretage en statistisk analyse af mine kvantitative data ved
hjælp af programmet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

1.5 Opgavens struktur
Jeg har valgt at give denne opgave en lidt anden form end den typiske masteropgave-struktur,
hvor opgaven er fire-delt i 1. teori, 2. metode, 3. resultat og 4. diskussions. Siden jeg benytter
mig af to forskellige teoriapparater, oplevede jeg det som ulogisk at teoridel og diskussionsdel
havnede så langt fra hinanden i opgaven.

Jeg har valgt at starte med metodedelen og derefter at holde gennemgangen af hvert af de to
teorigrundlag sammen med den tilhørende analyse. Jeg mener at jeg med denne struktur gør
hele opgaven mere smidig og imødekommende overfor læseren.

Kapitel 1
Her beskriver jeg min indfaldsvinkel til opgaven og fremlægger min problemstilling. Jeg vil
beskrive mine perspektiver på opgaven og lave en afgrænsning af mit arbejde.

Kapitel 2
Her begrunder jeg mit valg af metode og redegør for min fremgangsmåde og tanker omkring
processen. Jeg vil diskutere min undersøgelses repræsentativitet og generaliserbarhed.

Kapitel 3
I dette kapitel vil jeg opsummere den hidtidige forskning på norsk friluftsliv. Hensigten er at
danne mig et overblik over den kontekst som havpadling er en del af. Når jeg senere skal
forsøge at beskrive havkajakkens plads på friluftskortet vil det være værdifuldt at have en
overblik over den generelle udvikling som friluftslivet har gennemgået de sidste 10-15 år.
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Kapitel 4
Her vil jeg kontekstualisere havpadling og indsætte havpadling i en historisk ramme. I tillæg
vil jeg fremlægge data fra SSB og NPF, der er beskrivende i forhold til havpadling som
aktivitet i Norge i dag.

Kapitel 5
I dette kapitel vil jeg gennemgå relevant fænomenologisk teorigrundlag samt flow-teori. Jeg
anvender Sartres version af fænomenologien, samt Csikszentmihalyi’s flow-teori til at
analysere mine interview. I analysen ønsker jeg at indkredse relevante motiver blandt mine
informanter og lokalisere havpadlingens egenart.

Kapitel 6
Her vil jeg gennemgå relevant teorigrundlag bag Pierre Bourdies og Anthony Giddens
respektive syn på individ og samfund. Jeg vil benytte dette teorigrundlag til at diskutere
havpadlingens funktion i samfundet. En del af denne diskussion bliver analysen af statistik
baseret på besvarelser af min spørgeundersøgelse om motiver blandt havpadlere.

Kapitel 7
I dette afsluttende kapitel vil jeg opsummere resultater fra min kapitel 5 og 6 og besvare mine
to hovedproblemstillinger.
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Kapitel 2 Metode, dataindsamling
I dette kapitel vil jeg beskrive, hvordan jeg har gået frem for at få svar på mine to
hovedproblemstillinger. Jeg vil beskrive nogle af mine overvejelser og oplevelser omkring
interviewsitutationen. Spørgeundersøgelsen er baseret på en REP-skala (Recreational
Experience Preferences) der rummer nogle fordele og ulemper. REP er egnet til at indhente
kvantitative data der kan analyseres i programmet SPSS. Jeg vil beskrive nogle overvejelser
jeg har haft omkring REP-skalaen, og kort nævne noget af den kritik, der har været fremsat
mod bruge af REP-skalaer.

2.1 Metodevalg
I min egen undersøgelse har jeg valgt at betragte havpadling fra flere forskningsmæsige vinkler.
Hensigten er at optimere mit indsyn i de motiver der findes blandt aktive havpadlere.
Menneskelig adfærd er kompleks og nuanceret og det er let at overse centrale elementer fra et
enkelt teoretisk standpunkt. Derfor kan det være en fordel at kombinere metoder (Grønmo
2007). Så jeg har valgt at lade både ord og tal tale deres forskellige sprog i mit data-grundlag. I
min undersøgelse har jeg tre typer af data:

1. Jeg har selv været deltagende observatør og mærket mit forskningsemne på egen krop.
Jeg har været sammen med andre aktører og gjort observationer som jeg kan bruge som
kvalitative data.
2. Jeg har udført en række forskningsinterview der ligeledes har givet mit kvalitative data.
3. Jeg har indsamlet kvantitative data gennem en netbaseret spørgeundersøgelse.

Grønmo (2007) nævner at deltagende observation i kombinationen med andre typer data typisk
er knyttet til feltforskning.

Feltforskning forudsætter at forskeren kan gå ind og deltage

indenfor den kultur der undersøges. I analysen af de indsamlede data må forskeren stille sig
udenfor kulturen. At træde ind og ud af en kultur, i forbindelse med et forskningsprojekt, kan
være problematisk. Særligt hvis men foretager undersøgelsen i egen kultur – vil man
overhovedet være i stand til at betragte kulturen udefra? Det har været et kontroversielt emne
om man overhovedet kan foretage feltarbejde i egen kultur (Paulgaard 1997).
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2.2 Feltarbejde i egen kultur
Jeg er selv ivrig havpadler og aktiv i kajakmiljøet. Jeg har valgt denne del af min egen
virkelighed som emne for en undersøgelse. Dermed kan mit projekt beskrives som et
feltarbejde i egen kultur (Wadel 1991). Betegnelsen egen kultur indikerer at forskeren har
noget tilfælles med forskningsområdet. Det kan være svært at sige hvad dette noget er. At
tilhøre en kultur vil sige, at dele kundskab på et uudtalt og ubevidst niveau. Det kan dermed
være vanskeligt at se sin egen kultur fordi den tages for givet (Ibid). Anthony Giddens kalder
denne kollektive ubevidste kulturelle viden for ”mutual knowledge”, som af Wadel (1991)
oversættes til ”fælles-kundskab”. Fælles-kundskab kan medføre, at spørgsmål der ville være
naturlige, at stille i en fremmed kultur, ikke kommer frem ved feltarbejde i egen kultur fordi de
er så selvsagte. For at undgå denne faldgrube og ikke stille de mest grundlæggende spørgsmål,
må forskeren se på sig selv og sin kultur som mærkelig (Ibid).

Jeg oplever at det har været en styrke, at have kendskab til miljøet omkring havpadling. Der er
grader af hvor meget du er indlejret i et miljø, selv inden for et miljø vil der være små forskelle
mellem mindre sub-miljøer - fx findes der forskellige klubkulturer og der er grupperinger af
havpadlere der fokuserer på forskellige sider af havpadling. Nogen prioriterer den rolige
sociale side af padlingen. Andre prioriterer den mere krævende og mestringsbetonede padling i
store bølger og tæt på skær. Jeg mener at det har været gunstigt for mig, at have kendskab til
denne store variation indenfor miljøet.

2.3 Kombination af kvantitative og kvalitative data
Min fremgangsmåde har været at udføre de fleste interview før jeg konstruerede min
spørgeundersøgelse. De første interview gjorde mig opmærksom på temaer jeg ikke oprindeligt
havde overvejet og min interviewguide udviklede sig løbende eftersom jeg fik lavet flere
interview. Jeg har således brugt interviewene som en eksplorerende fase, hvor hensigten har
været at danne mig et vist empirisk grundlag før jeg satte min spørgeundersøgelse sammen.
Denne fremgangsmåde er typisk for feltforskning (Grønmo, 2007).

2.4 Metodetriangulering
I mit projekt har jeg benyttet mig af flere metoder til at indsamle data. Derved får jeg flere
forskellige indfaldsvinkler til mit felt og kan sige mere om feltet end med bare havde én
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indfaldvinkel. En kombination af metoder kaldes også for metodetriangulering 11 (Grønmo
2007). Metodetriangulering er en relativ ny metode sammenlignet med rent kvalitative eller
rent kvantitative metoder. Metodetriangulering er fortsat under udvikling som metode
(Creswell 2003). Grønmo (2007) skriver om feltforskning og metodetriangulering:
”Disse studier bygger som regel på induktive opplegg der siktepunktet ikke er å
teste hypoteser som er avledet fra foreliggende teorier, men derimot å generere nye
hypotese og utvikle ny teoretisk indsigt”

Det hensigtsmæssige ved metodetriangulering er netop at belyse komplekse sociale fænomener
fra flere vinkler. Kombinationen af forskellige typer data og metoder giver et teorimangfold,
der kan skabe en teoretisk integration hvor forskellige teorier kan prøves mod hinanden eller
bekræfte hinanden (Ibid). Metodetriangulering kan i tillæg styrke tilliden til metode, data og
resultater, hvis de forskellige teorier medfører ensartede konklusioner. I tillæg åbner
metodetriangulering op for en faglig fornyelse, hvor kombinationer at teorier, metoder, data og
tolkninger kan generere nye teorier og nye former for integration mellem teorier (Ibid).

2.5 Deltagende observation
Jeg padler selv havkajak og har gennem egen deltagelse i feltet fået et indblik i aktiviteten og
miljøet omkring aktiviteten. Jeg har deltaget på større havkajaksamlinger, været på private
kajakture – både dagsture og ture med overnatninger. Jeg har selv været på kajakkursus og har
fungeret som instruktør på kajakkurser. Jeg har på denne måde fået et personligt forhold til
havpadling og miljøet omkring aktiviteten. Jeg kan dermed bruge mig selv og mine erfaringer
som en kilde (Kvale 1997).

En udfordring i kvalitative sociologiske studier er hvordan forskeren skaffer sig adgang til et
felt. Sociologiske fænomener har oftest fine nuancer, der kan være svært at fange i interview.
Det kan derfor være en fordel at forske på en kultur man allerede har kendskab til (Grønmo
2007:143). Som akttør og forsker vil jeg være bedre stillet i forhold til at stille de rigtige
spørgsmål, samt at forstå de underliggende meninger og nuancer i de svar informanter giver i
interview. Men dette er en vanskelig balancegang og jeg må samtidigt formå at distancere mig
11

Ordet triangulering bruges i landmåling og navigation. Det er en metode hvor man bruger to punkter til at finde
afstanden til et tredie punkt - en udemærket metafor for at bruge flere metoder til at nuancere indsigt i et givet
emne.
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tilstrækkeligt, ikke tage noget for givet og stille mig undrende og nysgerrig overfor aktørers
adfærd (Ibid:141).

Jeg har ved flere anledninger haft uformelle samtaler med aktører, hvor jeg har stillet de
samme spørgsmål, som jeg sideløbende brugte i mine interview. Denne deltagende observation
har giver mig en bedre forståelse af mine interview. En metaforisk beskrivelse af styrken ved
deltagende observation er, at du lærer mere om et landskab du selv bevæger dig i og samtidigt
hører andres beskrivelser af samme landskab, sammenlignet med blot at høre andre beskrive
landskabet (Kvale 1997).

2.6 Interview
En anden forskningsvinkel består af, kvalitative data indsamlet som interview. I interviewene
har jeg spurgt ind til disse aktørers motiver for at beskæftige sig med havpadling. Jeg har
udarbejdet en interviewguide og brugt det halvstrukturerede interview, som beskrevet hos
Kvale (1997) som metode. Genne analyse af interview vil jeg forsøge at lokalisere og beskrive
aktørernes centrale motiver. Interviewene vil jeg bruge som redskab til, at konstruere et
spørgeskema der kvantitativt kan belyse en større gruppe aktørers motiver for at beskæftige sig
med havpadling. Grønmo (2007:210) nævner at det er en udbredt procedure, at benytte
kvalitative undersøgelser som en forberedelse til kvantitative undersøgelse. Grønmo betegner
dette som en tyk etnografisk beskrivelse (Ibid:356).

Jeg vil føre interviewene som en naturlig samtale, hvor jeg vil lede informanten inden om en
række relevante temaer. Efter de første interview tilføjede jeg et par relevante spørgsmål til
inteviewguiden.

2.6.1 Intervieweren som minearbejder eller som rejsende
Her vil jeg redegøre for to forskellige teoretiske forståelser af interviewet som metode. Den
første metode har sit ophav i naturvidenskabelig positivisme. Metoden bygger på
behaviourismen og repræsenterer en rendyrket kvantitativ forståelse af viden, hvor informanten
udtrykker en sandhed der ligger uden for informanten selv. Den anden metode har sit ophav fra
socialvidenskaben og betragter viden som kvalitativ og relationel. Informantens opfattelse af
sin omverden udtrykkes som en individuel indre sandhed.
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Kvale benytter minearbejder-metaforen for en behaviouristisk tilgang til interviewet. Den
behaviouristiske tilgang er en rendyrket stimuli-respons opfattelse af interviewsituationen og
udveksling af spørgsmål og svar. Forskeren kan gennem interview søge objektive
kendsgerninger og samler ”klumper af essentiel mening”. Den objektive viden renses og
raffineres og i den endelige transkribering fikseres den rene, uforanderlige og objektive viden.
Som en klump ædelmetal kan den objektive viden derefter analyseres, måles og vejes (Kvale
1997). Den behaviouristiske metode forudsætter en høj grad af standardisering. Informanters
respons på et spørgsmål er kun sammenlignelige, hvis stimulien er den samme. Spørgsmålene
må stilles på samme måde, i samme rækkefølge og med samme tonefald og adfærd fra
forskeren. Denne forståelse udspringer af en positivistisk ontologi, hvor interviewet ses som en
kilde til kvantitativ viden (Ibid). Undersøgelser af interview-forløb, der efterstræber stimulirespons-modellen, har vist at op til 40 % af spørgsmål-svar sekvenserne ikke kan leve op til
kravet om sammenlignelighed og at resultaterne dermed ikke er valide data i positivistisk
forstand (Mishler 1991). Hvis man ønsker pålidelige kvantitative data er forsknings-interviewet
altså en risikabel vej at gå.

Den alternative Rejsende-metafor beskriver forskeren, som en rejsende fortæller på vandring
gennem et landskab. Forskeren træffer indfødte i landskabet, taler med dem, stiller spørgsmål,
og forsøger at forstå deres livsverden, skikke og adfærd. Forskeren samler samtalerne sammen
og rejser hjem igen. Gennem tolkning og reflektion forsøger forskeren at sige noget samlende
og konsistent om de indfødtes skikke, selvopfattelse og kultur. I tolkningsproseccen kan
forskeren både lære noget om sig selv, sin egen kultur og bidrage til en øget selvforståelse hos
de indfødte, hvor forskeren foretog sin rejse (Kvale 1997). Spradley beskriver den åbne
fænomenologiske tankegang hos den rejsende forsker således:

Jeg vil gerne forstå verden fra dit synspunkt. Jeg vil gerne vide, hvad du ved, på
samme måde som du ved det. Jeg vil gerne forstå betydningen af dine oplevelser,
være i dine sko, føle tingene ligesom du føler dem, forklare tingene, ligesom du
forklarer dem. Vil du være min lære og hjælpe mig til at forstå? (Spradley 1979 i
Kvale 1997:129)

Rejsende-metaforen læner sig op af en postmoderne, konstruktiv forståelse, og har en kvalitativ
tilgang til interviewet (Kvale 1997).
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Grundlæggende tiltaler den behaviouristiske tilgang til interviewet mig ikke. Jeg tror at mange
mennesker ville reagere negativt på en klinisk standardiseret interviewsituation. Jeg mener at
en behaviouristisk tilgang til forskningsinterviewet meget let bliver et udtryk for en forældet
forståelse af menneskets indre liv. Dette leder mine tanker hen på Descartes opfattelse af dyr,
som komplicerede maskiner der altid vil udvise samme respons på en given stimuli – jf.
Pavlovs savlende hunde (Hangaard Rasmussen 1996). Jeg ville også have meget svært ved at
standardisere interviewsituationen i en grad der ville kvalificere til denne type interview.
Derfor er det naturligt for mig i denne sammenhæng at støtte mig til rejsende-metaforen i
interviewene. Kvale (1997:61) understøtter mit eget synspunkt når han nævner, at det
kvalitative forskningsinterview er særligt egnet, når det drejer sig om at undersøge hvordan
mennesket forstår og oplever sin egen verden.

2.6.2 Interviewguide og ledende spørgsmål
Umiddelbart før et interview fortalte jeg om mit projekt og nævnte at informanten selv kunne
komme med indspil, idéer og erfaringer. Jeg havde på forhånd udarbejdet en interviewguide12.
Jeg har flere gange afveget fra interviewguiden og spurgt yderligere ind til et tema, hvis jeg
fornemmede, at informanten havde mere, at fortælle. Jeg har i et begrænset omfang benyttet
mig af ledende spørgsmål. Specielt i forhold til de kropslige oplevelser i havkajakken, kørte
informanterne fast i deres formuleringer. For at bringe samtalen videre, gav jeg stikord som
informanten selv kunne bygge videre på. Kvale skriver om hvordan ledende spørsmål kan
anvendes i en interviewsituation (Kvale 1997: 156). Kvale er af den opfattelse, at ledende
spørgsmål bruges for lidt i kvalitative interview (Ibid:157).

2.6.3 Informanter og interviewkontekst
Fog (1994) inddrager repræsentativitets-begrebet der almindeligvis er knyttet til kvantitativ
forskning. Fog har omfortolket repræsentativitets-begrebet, så det kan bruges i forbindelse med
kvalitativ forskning. For at kunne kalde informanter repræsentative, må forskeren være nøje
med, at udvælge informanter med indgående kendskab til det undersøgte felt (Fog 1994).

12

Interviewguiden findes som bilag bagerst i opgaven som bilag 1.
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I forbindelse med mine egne interview, har jeg forsøgt at sikre repræsentativiteten ved, at
udvælge informanter med bred padleerfaring og god indsigt i miljøet omkring havpadling.
Under udvælgelsen af informanter har jeg brugt følgende kriterier:

1. Informanterne bør være mere end gennemsnitligt aktive havpadlere.
2. Informanter skal have et reflekteret forhold til aktiviteten og erfaring med de
forskellige muligheder som havpadling rummer.
3. Informanter skal have kendskab til det etablerede miljø i kajakklubber og
NPF
4. Informanter skal repræsentere begge køn og med et bredt alderspektrum.

Jeg havde ikke bestemt antallet af inerview på forhånd. Jeg fortsatte med at lave interview
indtil jeg selv vurderede, at jeg havde en solid beskrivelse af hvordan det opleves at padle
havkajak. Samt havde indkredset et bredt udvalg af motiver blandt informanterne. Kort sagt,
fortsatte jeg med at lave interview, indtil der ikke længere dukkede noget nyt op. Det endte
med ialt 7 interview - heraf 6 enkeltinterview og 1 dobbeltinterview. Ialt 8 informanter i
alderen 28-60 år heraf 3 kvinder og 5 mænd. 7 informanter fra sydnorge og 1 informant fra
vestlandet. Det første interview var et prøveinterview. Interviewenes længde varede fra ca 25
min. til ca 60 min.

Prøveinterviewet foregik i et møderum ved Høgskolen i Telemark (HiT). Interviewet med
informanten fra vestlandet blev foretaget som et telefoninterview. Jeg har været i Oslo og
foretage et interview i en informants lejlighed. Dobbeltinterviewet blev udført på færgen
mellem Larvik og Strømstad. Et interview blev optaget på Teksten Camping i Gvarv. Et
interview blev foretaget på en kajaksamling i Greppestad i Sverige. Et interview blev foretaget
på en kajaksamling på Hvaler. Interviewkonteksterne har dermed været vidt forskellige for alle
interviewene.

2.6.4 Brug af voice-recorder
Jeg har optaget alle de 7 interview på en lille Olympus voice-recorder. Ingen af informanterne
modsatte sig, at jeg optog interviewet. Min Voice-recorder er ganske lille, og det er min
opfattelse at informanterne, efter nogle minutters interview, glemte at den var der. Rent
metodemæssigt tror jeg, at det kan være en fordel at have små og anonyme optagere, frem for
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ældre og mere voldsomt apparatur, hvor en mikrofon peger truende på informanten. Brugen af
voice-rocorder gjorde det lettere for mig, at koncenterer mig om at føre interviewet som en
almindelig samtale. Jeg mener at det, trods alt, er naivt at tro at informanterne er upåvirkede af,
at interviewet bliver optaget. Selv om interviewet gennemføres som en samtale er der fortsat en
klar rollefordeling, hvor det er intervieweren der stiller spørgsmålene og informanten der
svarer. Graden af ”forhørs-præg” kan dog nedtones i interviewet - men en helt normal samtale
bliver det ikke.

2.6.5 Transkribering
Der gik lidt tid fra jeg havde gennemført interviewene, til jeg fik dem transkriberet. Denne
hvileperiode gjorde, at jeg kunne forholde mig til interviewene med fornyet interesse, da de
endelig skulle transkriberes. Med tidsmæssig afstand til interviewene, oplevede jeg
transkriberingen som en interessant proces, da interviewene i en vis fortand var ”nye” for mig.
Jeg kunne se nuancer, som jeg ikke havde været opmærksom på under selve interviewene.

I dag er det mest almindeligt at få interview transskriberet til skrevne tekster. Da der altid vil
være tale om tolkning, når tale oversættes til skrift, er der nogle faldgruber (Kvale 1997). Én af
faldgruberne er, at når interviewet først er transskriberet, er der en tendens til at betragte
transskriptionerne, som de emperiske data. Det skriftliggjorte interview er et konstrueret
værktøj, skabt gennem oversættelse fra en kontekst til en anden - fra tale- til skrift-sprog.
Enhver

transkription

af

et

interview,

må

nødvendigvis

indebærer

tolkning

og

inkludering/ekskludering af information (Ibid). Skulle alle åh’er og øh’er, pauserlængder,
ordtonationer, suk, fnisen og latter også transskriberes, ville transskription være en umulighed
– kortet er og bliver aldrig landskabet.
dilemma

således:

”Hvis

man

Kvale (1997:167) tydeliggør og understreger dette

ignorerer

transskriptionsproblemerne,

brolægges

interviewforskerens vej til helvede med udskrifter ”. Jeg har i mine transskriptioner været
optaget af at tydeliggøre informanternes meninger og pointer. Samt at producere en
sammenhængende og let læsbar version af hvert enkelt interview.

2.6.6 Analyse af interview - Hermeneutik
Gennem transkription af de 7 interview, har jeg ”oversat” talte ord til tekst. Med disse
interview som grundlag ønsker jeg at finde et svar på opgavens 1. problemformulering. Gilje
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og Grimmen (1993) skriver at når datamaterialet består af meningsfyldte fænomener (fx
handlinger, mundtlige udsagn og tekster) er hermeneutikken er en relevant tilgang. I min
analyse ønsker jeg at benytte begreber hentet fra fænomenologien. I den forbindelse skriver
Østerberg (1993) om Sartres brug af begreberne, projekt og fakticitet, og at det dynamiske og
relationelle forhold mellem disse begreber kun er tilgængeligt for hermeneutikken.

Denne proces, hvor man forstår detaljen ud fra helheden og helheden ud fra detaljen, betegnes
også som den hermeneutiske cirkel eller hermeneutiske spiral. Kvale (1997:58) skriver om
hermeneutikken i forhold til tekstfortolkning:
”Med udgangspunkt i en ofte uklar og intuitiv forståelse af teksten som helhed
fortolkes dens forskellige dele, og ud fra disse fortolkninger sættes delene på ny i
relation til helheden osv. I den hermeneutiske tradition opfattes denne cirkularitet
ikke som en ”ond cirkel”, men snarere som en circulus fructuosis eller spiral der
muliggør en stadig dybere forståelse af meningen. Problemet ligger ikke i at
komme væk fra cirkulariteten i udlægningen af meninger, men i at komme rigtigt
ind i cirklen.”

I min egen hermeneutiske tolkning må jeg både forholde mig til helheden og de enkelte dele og
søge en konsistent ”mening” der ligger gemt i disse interview. Jeg må skiftevis se på detaljer i
det enkelte interview og derefter træde et skridt tilbage og se på helhede. Denne proces
fortsættes indtil jeg har en meningsfuld tolkning af mine informanters beskrivelser af hvordan
de oplever havpadling.

Hermeneutikken tilsiger at der altid vil være tale om tolkning og at nogen objektiv sandhed
ikke findes. Denne tolkning vil altid være influeret, af forskerens eget ståsted og
virkelighedsopfattelse. Derfor er det vigtigt at forskeren er sig bevidst, om eget ståsted før
tolkningsprocessen starter. En af den moderne hermeneutiks fædre Hans-Georg Gadamer
(1900-2002) bruger begreberne, forforståelse eller for-domme, om forskerens egen
virkelighedsopfattelse i relation til det undersøgte felt (Gilje og Grimmen 1993).
Ordet ”fordomme” er negativt ladet i daglig tale og bindestregen i ”for-domme” betyder at her
er tale om noget andet. Det vil altså være rimeligt, at jeg beskriver min forforståelse og mine
for-domme om havpadling forud for tolkningen af mine interview.
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2.6.7 Mine egne forforståelse og for-domme om havpadling
Som det allerede fremgår af indledningen til denne opgave, går jeg ikke ind i dette projekt som
en tabula rasa. Jeg er selv aktiv havpadler, kajakinstruktør og har kendskab til kajakmiljøet og
NPF. Jeg har mine egne meninger om havpadling og hvorfor det er blevet en populær aktivitet.
Herunder vil jeg gøre læseren opmærksom på nogle synspunkter jeg har på havpadling og
kajakmiljøet.

Jeg har selv været aktiv havpadler i ca 4 år. Jeg har holdt ca 20 kajakkurs for NPF gennem de
sidste 3 år. Jeg er ikke aktiv i nogen kajakklub13, men har lidt indsigt i nogle klubmiljøer og
NPF. I tillæg har jeg godt kendskab til elvekajak og kanopadling på fladt vand og elv. Jeg har
dermed god erfaring med vand, både på elv, sø og hav. Jeg finder stor glæde, mening og
mestring i disse vandaktiviteter. Jeg er altså i udgangspunktet meget positivt indstillet overfor
aktiviteten havpadling.

Min egen generelle oplevelse af, særligt kano og kajak er, at i en indlæringssituation er
progressionen af færdigheder meget hurtig. Padling kræver ikke nødvendigvis stor fysisk
styrke, eller særlig god fysisk form. Dermed er aktiviteten grundlæggende meget inkluderende.
Den hurtige progression betyder også, at padling kan være et enkel vej til mestringoplevelser.
Når jeg bevæger mig i kajakmiljøet oplever jeg, at der er mange lidt ældre folk i miljøet. Jeg
tror at ældres deltagelse, har en baggrund i, at aktiviteten ikke er så fysisk krævende.

Den relativt lette vej til mestringsoplevelser tror jeg, har et uudnyttet potentiale i forhold til
både fysisk og psykisk rehabilitering. Jeg har selv holdt 3-timers kajakkurs for tidligere
stofmisbrugere. Der var i en proces, hvor de efter en periode med misbrug skulle genetablere et
stoffrit forhold til den fysiske verden. Min oplevelse var at disse folk, nogle med en reduceret
og skrøbelig fysik, var lidt nervøse i starten, men oplevede mestring efter bare et par timers
oplæring i padling. Generelt var de meget taknemmelige for oplevelsen ved kursets afslutning.

Nogle af de kvaliteter ved havpadling, jeg har nævnt ovenfor, skyldes at vand som element har
andre egenskaber ind den faste landjord. Det er vanskeligt at skade sig/slå sig på vandet i en
kajak. De fleste landbaserede aktiviteter rummer muligheden for at slå sig, pga landjordens
fasthed. Konsekvensen af at fejle på landjorden, fx falde på ski/cykel/til fods/under klatring, vil
13

Jeg kan derfor karakterisere mig selv som ”svartpadler”
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ofte være at kroppen udsættes for fald, slag og vrid der let kan medføre skader. At ”falde”, altså
vælte, i en kajak har ikke samme konsekvens pga vandets blødhed - du kan så til gengæld
drukne. Vand er ofte i bevægelse og padleren må kunne læse vandet og bevæge sig koordineret
sammen med vandet. Dette tror jeg har stor betydning for følelsen af at være en del af
naturelementet. Overførslen af energi fra bølgerne til padleren, samt den meget direkte
interaktion med havets bevægelser, indlejrer padleren i naturmiljøet. Jeg tror at dette samspil
med havet, har betydning for padlerens oplevelse af samhørighed og nærhed til naturen.

Jeg har selv oplevet at grænsen mellem krop, kajak og hav bliver lidt diffus ved padling i
bølger – oplevelsen af at grænsen mellem krop og omgivelser bliver lidt diffus er ofte
forbundet med flow-oplevelser. I interviewene har jeg spurgt ind til om mine informanter
oplever flow under padling. Overordnet set, tror jeg at den kvalitative forskel mellem land og
vand har betydning for at havpadling er blevet populært.

Jeg har en fornemmelse af, at havpadling er forbundet med en vis social status. Samfundet er
gennem de sidste tiår, generelt blevet mere individualiseret, materielt rigere, mere
komplekst/uoverskueligt, mere socialt/helsemæssigt polariseret, og med større fokus på
præstation.

I kajakken er du alene og bekræfter din individualitet. Der er rigeligt med

kajaktyper og gadgets at investere i og vise frem til omgivelserne. I kajakken ude på havet,
opleves det komplekse storsamfund som fraværende. Padleteknisk er der en verden af
muligheder og du bliver aldrig udlært. Der er et meget synligt hels-sigalt i at padle havkajak.
Jeg mener at denne cocktail af kvaliteter knyttet til havkajakken stemmer godt med de værdier
og kulturelle mønstre, der findes i norsk kultur i dag. Kajakkens popularitet, tror jeg, har en
forklaring, der går ud over de rent kvalitative værdier i aktiviteten, og skyldes til dels et
sammenfald med kulturelle strømninger i storsamfundet.

Jeg har nu beskrevet mine egne for-domme omkring havpadling. I min analyse er det vigtigt at
jeg er mig bevidst om disse for-domme og forforståelser af aktiviteten havpadling

2.7 Spørgeundersøgelse
Som en tredie vinkel på havpadling har jeg valgt, at benytte en spørgeundersøgelse til at
indsamle kvantitative data. Spørgeundersøgelsen er fremstillet efter at jeg havde udført de
første 6 interview. Jeg har konstrueret spørgeundersøgelsen således, at hoveddelen af
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spørgsmålene er baseret på en REP-skala 14 . REP-skalaer er før blevet anvendt i norsk
friluftsforskning af fx Odden (2008), Skår et al. (2008), samt SSBs Levekårsundersøgelse fra
2001. Ud over spørgsmål baseret på en REP-skala indeholdt spørgeskemaet i tillæg 9
spørgmål15 angående centrale socio-økonomiske forhold som køn, alder, uddannelsesniveau,
mm.

Jeg producerede spørgeskemaet i programmet Opinio (et program til oprettelse af netbaserede
spørgeundersøgelser). Næste udfordring var at gøre havpadlere opmærksomme. Min
spørgeundersøgelse har været tilgængelig for besvarelser på nettet fra 01.06.09 til 01.10.09 altså 4 måneder.

En forudsætning for at få besvarelser er at aktøerne kan se en mening i at bruge tid på at lave
en besvarelse. Det er almindelig praksis at skrive et følgebrev (cover letter). I følgebrevet
præsenterer man sig selv og beskriver undersøgelsens formål og forsøger at motivere aktøren
til at svare. Det er ofte en god ide, at forsikre aktøren om anonymitet og fortrolig behandling af
personoplysninger. Det er vigtigt, at nævne vigtigheden af at man faktisk tager sig tid til at
svare. Ved at tale til den enkelte, og understrege vigtigheden af aktørens erfaring og indsigt i et
emne, kan man øge den enkelte aktørs motivation for at svare (Thomas & Nelson 1996).

2.7.1 Spredning af spørgeundersøgelse
Jeg tog kontakt til redaktionen for det norske magasin ”Padling”, der er det eneste norske
magasin, der kun omhandler padling og primært havpadling. Magasinet har udkommet 8 gange
årligt siden 2002. I 2010 var magasinet på Narvesens ”ti-på-topp” liste over magasiner inden
for sin genre. Magasinet har et oplag på 5.500-7000 eksemplarer/udgivelse. Ca. 2000
eksemplarer går til faste abonnementer og resten sælges i løssalg (mailkorrespondance med
redaktøren for Padling - Edmond Mongstad).
Jeg fik en lille tekst16 trykt i Padling nr 4/2009, der udkom 6. juli 2009. I tillæg blev teksten
lagt ud på magasinets hjemmeside: www.padlesiden.no. Jeg sendte den samme tekst med små
ændringer til præsidenten for NPF, Sven N. Anderssen. Teksten blev langt ud på forbundets
14

REP står for Recreational Experience Preference. Jeg beskriver REP mere detaljeret senere i dette kapitel samt i
kapitel 6.
15
De 9 spørgsmål findes bagerst i opgaven som bilag 5
16
Teksten jeg fik trykt i Padling findes som bilag 2 bagerst i opgaven.
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netside www.padling.no. Jeg sendte yderligere teksten ud til en række større og mindre
kajakklubber. I alt sendte jeg teksten ud til 17 kajakklubber 17.

Klubberne valgte forskellige måder at sprede min tekst på. Nogle lagde teksten ud på klubbens
hjemmeside, andre sendte min tekst til alle medlemmers e-postadresse, andre har sat nogle
udprint af teksten i klubbens lokaler. Efter at jeg havde sendt teksten ud til klubberne, havde
jeg ingen kontrol over, hvorledes den enkelte klub har spredt teksten og information om min
spørgeundersøgelse blandt sine medlemmer.

2.7.2 Recreation Experience Preference (REP)
Jeg har valgt at benytte mig af en såkaldt REP-skala til at måle respondenters motiver. REPskalaerne blev udviket inden for motivations-forskning sidst i 1960-erne af Driver og Tocher
(Manfredo et al 1996) og har siden gennemgået en lang udvikling. REP-skalaen er udviklet på
baggrund af hypotesen om ”unmet needs” (uopfyldte behov) (Manfredo et al. 1996, Skår et al.
2008). Denne hypotese antager, at folk søger en ideel fysisk og psykisk tilstand. En person vil
gennem sin deltagelse i rekreative aktiviteter, søge at opretholde/genoprette den ønskede
fysiske og psykiske tilstand - fx vil en stresset, hårdtarbejdende person være motiveret for at
tage på en rolig fisketur. Personens motivation for at deltage i en rekreativ aktivitet skabes
gennem et uopfyldt behov for fred og ro. Ved hjælp af fisketuren kommer personen væk fra
stress og forpligtelser kan dermed at genoprette en fysisk og psykisk balance i sit liv (Manfredo
1996). Den rekreative oplevelse er dermed den samlede pakke af ønskede fysiske og
psykologiske stimuli, som aktøren mere eller mindre bevidst ønsker fra sin rekreative aktivitet.
Fra denne teoretiske baggrund forklarer den rekreative oplevelse 1) hvorfor folk søger
rekreation 2) hvad folk søger gennem rekretion, 3) giver indsigt i hvordan rekreation kan gavne
folk (Manfredo et al 1996). Rekreation- og oplevelses-præferencer kan kombineres i
klynger ”clusters”. Disse clusters kaldes for domæner og samler ensartede præferencer i
samme domæne (Payne et al 2004). Internationalt er denne metode velafprøvet og flere REPskala-undersøgelser er blevet gjort, på baggrund af de overordnede domæner og de specifikke
oplevelses-præferencer der er knyttet til hvert domæne (Ibid).

17

En liste over kajakklubberne findes som bilag 3 bagerst i opgaven.
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REP-delen af min spørgeundersøgelse bestod af 28 spørgsmål. Hvert spørgsmål havde
svarmuligheder fra 1 (ikke viktig) til 5 (svært vigtig). REP-skalaerne består af 43 forskellige
skalaer fordelt på 19 overordnede domæner, der i litteraturen kaldes for recreation preference
domains (Driver et al. 1992). Til spørgeundersøgelsen valgte jeg 28 spørgsmål18 fra ialt 12
domæner.

2.7.3 Kritik af REP-skalaer
REP-skalaerne er blevet mødt med en række kritikpunkter. En overordnet kritik er brugen af
kvantitative metoder indenfor motivationsteori - er det overhovedet muligt at kvantificere
menneskers motiver. REP-skalaernes teoretiske grundlag er også blevet kritiseret. En
fundamental svaghed er, at man ikke kan antage at respondenter kan udtrykke deres motiver,
behov, roller , følelser og værdier (Weiner 1992 i Skår et al 2008). Skalaer der virker på folk
fra en bestemt kultur, virker muligvis ikke på folk fra en anden kultur. Vi har ofte mange
muligheder at vælge imellem, og det vil ofte være tilfældigt hvilken adfærd, af flere mulige, vi
ender med at vælge. Når forskeren blot fokuserer på respondentens udviste adfærd, medtages
ikke respondentens motiver for en alternativ adfærd. Kritik har også været rettet mere generelt
mod forskning i motiver for rekreation. Nogen betragter disse studier for at være for empiriske,
for ureflekterede og for styret af forvaltnings-spørgsmål (Olwig 1992, Kuentzel 2000,
Tordsson 2003, i Skår et al 2008).

Ikke desto mindre bruges REP-skalaerne hyppigt i både Norske og internationale motivationsstudier (Driver et al. 1992, Aasetre et al 1994, Manfredo et al 1996, Skår et al 2008). På trods
af svagheder ved brugen af REP-skalaerne, har disse studier bidraget med en indsigt i, hvilke
typer motiver der ligger til grund for, at aktører bruger tid på friluftsaktiviteter. Denne type
REP-studier er blevet foretaget på flere forskellige typer aktiviteter og brugen af REP-skalaer
gør det muligt at sammenligne data med studier med tilsvarende metodisk grundlag (Skår et al.
2008).
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De 28 REP-spørgsmål jeg har brugt i spørgeundersøgelsen findes bagerst i opgaven som bilag 4.
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2.7.4 SPSS – analyse at REP-data
I analysen af mine REP-data vil jeg benytte programpakken SPSS19. SPSS er et af de mest
anerkendte og anvendte statistiske værktøj på markedet. SPSS tilbyder en vifte af statistiske
analysemuligheder, der bruges inden for sociologisk forskning. Muligheden for at behandle og
kombinere data, samt at kunne udtrykke disse data grafisk, gør SPSS til det foretrukne
analyseværktøj blandt en lang række samfundsvidenskabelige dicipliner (Ntoumanis 2001).

2.8 Repræsentativitet og generaliserbarhed
Kvalitativ forskning vil sjældent producere resultater som kan generaliseres. Der stilles da
heller ikke samme krav til hverken repræsentativitet eller generaliserbarhed, som i den
kvantitative forskning. Jeg har foretaget 7 interview, hvilket næppe er et repræsentativt antal
som der kan generaliseres ud fra. I tillæg har jeg valgt en interviewform som ikke kan
kvantificeres. Det vil være forkert, at sige at mine interview udgør repræsentative data. Men
det er også forkert, at sige at interviewene ikke rummer information, der siger noget centralt
om havpadlere og havpadling. Fog (1994) mener at kvalitative data kan være repræsentative i
én forstand – hun kalder det, ”kvalitativ repræsentativitet” fremfor den normale kvantitative
forståelse af repræsentativitet, som en statistisk repræsentativitet. Fog mener at man kan opnå
en kvalitativ repræsentativitet, ved omhyggeligt at vælge sine informanter og kunne begrunde
sine valg (Fog 1994). Jeg har tidligere i dette kapitel begrundet mit valg af informanter og
mener, at jeg har opnået en kvalitativ repræsentativitet i de 7 interview.

Samtidigt med at jeg sendte mit spørgeskema ud I verden mistede jeg også kontrollen over
hvem der besvarer mit spørgeskema. Jeg kan ikke med sikkerhed vide om besvarelserne er
repræsentative for hele populationen af havpadlere. Jeg har ønsket at maksimere samplingstørrelsen på min undersøgelse, for at øge validiteten og repræsentativiteten. Jeg har forsøgt at
sprede spørgeundersøgelsen i både det organiserede miljø og blandt svartpadlerne, for derved
at øge repræsentativiteten. I forsøgsdesignet for spørgeundersøgelsen har jeg givet afkald på at
sikre tilfældig sampling. Jeg har dermed svækket den interne og eksterne validitet – hvilket
betyder, at jeg må være forsiktig og ydmyg i forhold til, at udtale mig for bastant om
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SPSS står for “Statistical Package for the Social Sciences”. I 2009 skiftede SPSS officielt navn til PASW

Statistics (Predictive Analytics SoftWare), men omtales fortsat som SPSS (http://no.wikipedia.org/wiki/SPSS).
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resultaternes generaliserbarhed. Min spørgeundersøgelse kan karakteriseres som kvasieksperimentel (Thomas og Nelson 1996).

2.9 Opsummering
Overnfor har jeg redegjort for metodikken i min undersøgelse. Som beskrevet i min
problemstilling har jeg valgt at betragte havpadling både fra et mikroniveau – informantens
oplevelse af den konkrete padling. Samt et makroniveau – en netbaseret spørgeundersøgelse
om motiver relateret til havpadling. Som jeg har påpeget har min undersøgelse svagheder der
gør resultaterne mindre repræsentative og mindre generaliserbare. En styrke ved min
undersøgelse er, at jeg benytter mig af flere faglige indfaldsvinkler, og har indhentet både
kvalitative og kvantitative data, der kan understøtte eller modsige hinanden.

Som jeg skrev i indledningen er min hensigt ikke at tegne et knivskarpt billede af havpadling.
Men snarere at tage det første nøjere kig på en aktivitet, der har vundet stor tilslutning gennem
de sidste 10-15 år. Havpadling deler træk med andre nye friluftsaktiviteter, men skiller sig også
ud på nogle punkter. Min forhåbning er at bane vejen for andre, der kunne være interesseret i,
at se nøjere på aktiviteten havpadling.
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Kapitel 3 Friluftsfeltets forskningsstatus
I dette kapitel vil jeg lave en overordnet fremstilling af den hidtidige forskning på friluftsliv.
Friluftsliv er et mangfoldigt og sammensat fænomen, der har været under forandring de sidste
årtier. Forskningen på norsk friluftsliv peger i forskellige retninger, men jeg vil forsøge, at
identificere nogle tendenser i udviklingen. Hensigten er, at skabe et overblik over den kontekst
som havpadling er indlejret i. På denne måde kan jeg sammenligne mine resultater fra
havpadling med mere generelle tendenser indenfor norsk friluftsliv. Min forhåbning er at denne
oversigt hjælper mig til at besvare, hvorfor havpadling har oplevet en stor tilslutning gennem
de sidste 10-15 år.

3.1 Et samfund i ændring
Efter 2. verdenskrig har det norske samfund ændret sig drastisk. Særligt efter ca 1970 har
ændringer i samfundsstrukturen, sat sit præg på det norske samfund. Den store økonomiske
vækst har præget alle sider af det norske samfund, og dermed også det norske friluftsliv. Den
øgede velstand, har bidraget til en øget deltagelse i friluftslivet, og skabt et grundlag for den
store differenciering og specialisering af aktiviteter vi ser i dag (Odden 2008. Vorkinn et al.
2000)). Data fra SSB giver nogle ”markører” der viser til nogle få af de store strukturelle
ændringer i det norske samfund i perioden 1970-2007.
1970

2007

Husholdningsforbrug

116.800 kr

345.600

Antal privatbiler

780.000

2.000.000

Antal hytter

191.000

383.000

Omsætning detailhandel udstyr

<1 milliard

9 milliarder

Tabel 1. Markører for store strukturelle ændringer i norsk samfund fra 1970 til 2007 (tabel lånt fra Odden)

Af tabel 1 fremgår det at, den enkeltes husholdnings forbrug er steget med ca 300 %. Antallet
af biler er steget med næsten 300 %. Antallet af hytter er steget med næsten 200 %.
Detailhandlen er steget med mere end 900 % i samme periode. I en rapport fra 2007 fra
Vestlandsforskning fremgår det at 24 % af nordmænds energiforbrug er knyttet til
fritidsforbruk (Aall et al 2007). Disse nøgletal indikerer nogle fundamentale socio-økonomiske
ændringer i det norske samfund i perioden fra 1970 og frem til i dag.
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3.2 Er friluftslivet under forandring?
Siden sidst i 1990’erne har der været fokus på ændringerne i norsk friluftsliv. Det er fortsat
uklart, hvilken typer ændringer der er tale om og hvor dybtgående disse ændringer er. Er norsk
friluftsliv præget af stabilitet eller ændring eller begge dele? Odden (2008:8) har lavet en god
oversigt over forskning på disse mulige ændringer. Den første forskningrapport der slog fast at
friluftslivet var under ændring var Vorkinn et al (1997) - denne rapport analyserede norske
friluftslivsundersøgelser fra perioden 1970-1996. Rapporten viste en faldende tendens i unges
(16-24 år) tilslutning til traditionelle 20 friluftsaktiviteter. Disse iagttagelser er senere blevet
bekræftet af en række andre undersøgelser (Odden 2008, Vorkinn et al 2000, Skår 2002).
Tordsson (2003) har i sin doktorafhandling analyseret friluftslivets skiftende meningsindhold
siden år 1900. Tordsson konkluderer med, at de strukturelle ændringer i friluftslivet ikke er
markante, men at meningsindholdet i dagens, ændres mod en stærkere individualisering
Tordsson (Ibid:331). Teigland (2000) stiller sig kritisk til ændringernes omfang og betydning.
Baseret på to studier fra 1986 og 1999, hvor 29-79 åriges friluftsvaner er blevet registreret,
fastslår Teigland, at friluftslivet er præget af stabilitet og ikke ændring (Ibid). Der er således
stor debat om, hvorvidt der rent faktisk er tale om markante ændringer, både hvad angår
aktivitetsmønster og indhold.

I løbet af de sidste 10-15 år er der kommet en række nye aktiviteter til som sandsynligvis
eksisterede tidligere, men knapt var synlige på friluftslandkortet. For 10-15 år siden var det de
færreste der havde hørt om frikøring, downhill cykling, terræncykling, juving, kiting, surfkiting, elvekajak og mange flere aktiviteter. Gennem de sidste 10-15 år har disse aktiviteter
opnået en kraftig eksponering i forskellige typer medier. De samme aktiviteter er også blevet
genstand for store kommercielle interesser og tiltrækker særligt ungdom (16-24 årige).
(Bischoff og Odden 2000, Odden 2008, Tordsson 2003)

Statistisk centralbureau (SSB) foretog sin første egentlige dataindsamling omkring det
folkelige friluftsliv i 1970. Siden er det blevet til i alt 14 landsrepræsentative undersøgelser der
kortlægger deltagelsen i friluftsliv. De 14 undersøgelser spænder over perioden 1970-2007
Datamateriale er unikt i international sammenhæng, både i bredden af kortlagte
friluftsaktiviteter og tidsrummet undersøgelserne dækker (Odden 2008). Dataene er siden
blevet anvendt i en række forskningsprojekter og analyser af det norske friluftsliv. Odden
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Det er almindeligt antaget at de traditionelle aktiviteter indbefatter bærplukning, indlandsfiske, vandring og
skiturer.
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(2008) leverede i sin doktorafhandling ”Hva skjer med norsk friluftsliv?” en grundig
kvantitativ analyse af datamaterialet fra de 13 første undersøgelser og tre overordnede
konklusioner fra afhandlingen er:

1) Ændret adfærd blandt ungdom - Gruppen af 16-24 årige står for den største ændring i
friluftslivet siden 1970.
2) Demokratisering - Heri ligger en ændret demografisk og socio-økonomisk tilslutning
til de forskellige friluftsaktiviteter
3) Begyndende differenciering - Herunder øgende mangfold af aktiviteter, øgende
specialisering af aktiviteter og tegn til øgende sosiale forskelle i befolkningen.

Herunder vil jeg gennemgå disse tre hovedpunkter Odden (2008) nævner i sin afhandling. I
dette kapitel vil jeg forholde mig til de kvantitative data fra SSB, som Odden præsenterer i sin
afhandling. Jeg vil ikke forholde mig særligt til betydningen af disse ændringer – blot
konstatere, at der er sket både strukturelle og demografiske ændringer i friluftslivet. Samtidigt
med min gennemgang af udviklingtræk i friluftslivet vil jeg kort nævne nogle tendenser, fra
min egen undersøgelse. En nøjere analyse af min egen undersøgelse kommer i kapitel 5 og 6.

3.3 Ændret adfærd blandt ungdom
Ungdom er blevet kaldt en seismograf for social ændring, fordi ungdom er den gruppering i
samfund der reagerer hurtigst, når samfundet ændrer sig. Derfor er det interessant at
ungdommens (16-24 årige) friluftsliv har ændret sig efter 1970. Den ændrede adfærd ses som
en stærk nedgang i en række af de store traditionelle friluftsaktiviteter, fx skiturer, fisketurer, ro
og padleturer, bær- og svampe-ture. De unge er for flere aktiviteters vedkommende blevet
overhalet af øget tilslutning blandt de ældre (55-74 årige) (Odden 2008).

Udviklingen siden 1970 er et brud med en generel udvikling gennem de sidste 100 år, hvor
unge har været den mest aktive gruppe, for de fleste aktiviteter. På figur 1 ses et eksempel på,
hvordan de ældre har overhalet de unge, når det gælder skiturer. En tilsvarende udvikling
findes for vandreture (Odden 2008). I undersøgelsen ”Ung i Norge” fra 2004 indhentede man
landsrepræsentative data om 13-19 åriges friluftsliv. De indsamlede data bekræfter nedgangen i
unges deltagelse i traditionelle aktiviteter (Strandbu & Øya 2004). Til gengæld har unge i stort
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omfang tilsluttet sig de nye aktiviteter. I 2007 deltog 31 %, af de unge, i en eller flere af de nye
aktiviteter, der har vokset frem siden 1970 (Odden 2008).

Figur 1. Deltagelse i skiturer blandt ungdom (16-24 år) og
ældre (55-74 år), 1970-2004 (Data fra SSB)
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Der findes en række forklaringer på, hvorfor unge har ændret adfærd i forhold til friluftslivet.
Det at være ung før og efter 1970 er på mange måder to forskellige ting. Samfundet har været i
hastig udvikling, teknologien har udviklet sig med accelererende hastighed, husholdningernes
økonomi har oplevet en stor vækst samtidigt, med at generelle leveomkostninger er blevet
lavere. Flere husholdninger har fået adgang til bil, kommercielle interesser påvirker unge
gennem en lang række medier (Odden 2008). Tordsson (2003) nævner at dele af dagens
friluftsliv delvist er medieskapt virkelighet. Reklame og medier spiller en betydelig rolle i
skabelsen af mening og symbolværdi. Udbuddet af kommercielt profilerede, trendy og smarte
aktiviteter er vokset og de unge har råd til at købe det specialiserede udstyr og tid til at være
aktiv i det nye friluftsliv.

Det er ikke bare friluftslivet der har gennemgået en hastig udvikling. Generelt er udbuddet af
forskellige fritidsaktiviteter eksploderet de seneste 20 år. Mange unge vælger formentligt at
kaste sig over mange andre ikke-frilufts-aktiviteter. Særligt skærmaktiviteter opsluger ganske
meget af de unges tid – i 1994 sad de 16-24 årige 2.04 (timer og min.) foran en skærm på en
gennemsnitsdag, det tilsvarende tal for 2006 var 4.36 (timer og min.) (Vaage 2007b). Det er
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meget stillesiddende fysisk inaktivitet. Det er da også velkendt at norske unge er blevet
markant tungere og i dårligere form de sidste 20 år (Larsen og Bjørnboe 2002).

Det er meget tænkeligt, at for mange unge er deres krop og dårlige fysisk form, en hindring for
kunne deltage i friluftslivet. De mange unge der i dag vokser op uden indsigt eller interesse for
friluftsliv, vil sandsynligvis ikke socialisere deres egne børn til friluftslivet. Dermed er
friluftslivets rekrutterings-grundlag truet - nedgangen i unges tilslutning til traditionelt
friluftsliv er muligvis bare er starten på en større nedgang de kommende årtier (Odden 2008).
I forhold til unges adfærd og kommercielle interessers ”værdiladning” af havpadling, har jeg
lagt mærke til at der er forbløffende få billeder af havkajakker i store bølger, på surfbølger og
tæt på skær i oprørt vand. Typisk udstiller kommercielle billeder af de nye aktiviteter fart,
spænding og risiko – budskaber som helt sikkert opfanges af ungdom. Billeder af havkajakker
er oftest taget under ferielignende forhold, eksotisk natur, sol og blå himmel, roligt vand,
feriesmil, bikini og badebukser – signalet er langt fra mestring, risiko, fart og spænding 21 .
Havpadling har fået en anden medie-diskurs 22 end mange andre af de nye aktiviteter. De
diskurs jeg fremlægger her er dog under ændring, og jeg har på det seneste set flere billeder af
havpadling, som ligner samme aktion-diskurs de andre nye aktiviteter har fået. Det
kommercielle billede af havpadling er ikke særligt henvendt mod ungdom. Det er helt sikkert
at ungdommen opfanger dette signal og dermed ikke drages mod havpadling. Havpadling har
indtil for nyligt haft et ”gammel-far” image, men det image er langsomt under ændring. Min
undersøgelse viser også at det er påfaldende få unge der er aktive indenfor havpadling.

3.4 Demokratisering
Fremvæksten af det norske friluftsliv begyndte for ca 150 siden og var de første mange år
forbeholdt mænd fra overklassen i de større byer. Igennem 1900-tallet blev stadig flere
samfundsgrupper involveret i friluftslivet. Efter 2. verdenskrig fik friluftslivet sin brede og
folkelige forankring i det norske samfund (Tordsson 2003). I perioden fra 1970 til 2004 steg
befolkningens deltagelse23 i friluftsliv fra 91 % → 94 % (Odden 2008). Samfundsgrupper, som
21

Jeg udfordrer læseren til selv at se denne havkajak-diskurs. Næste gang du læser fjell og vidde, ute, frilfuftsliv
eller andre friluftsmagasiner der henvender sig til den brede befolkning. Havkajak bliver oftest fremstillet
væsentligt anderledes end andre af de nye aktiviteter.
22
Her opfatter jeg diskurs som en kommercielt konstrueret værdiladning af havpadling
23
At være deltager er her defineret, som at have deltaget i en friluftsaktivitet én gang i løbet af et år – altså ikke
nogen imponerende friluftsudøvelse er påkrævet for at være med i denne statisik.
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ældre, kvinder og bygdefolk, der tidligere var underræpresenterede har nu indhentet resten af
befolkningen. Denne 150-årige udvikling viser en demokratisering af friluftslivet, hvor aktører
i dag er langt mere jævnt fordelt i hele befolkningen, sammenlignet med udgangspunktet.
Blandt de med mindre uddannelse og lav inntekt har der imidlertid ikke været en tilsvarende
vækst i deltagelse i friluftslivet (Odden 2008) - det er måske dermed mere rigtig at tale om en
delvis demokratisering.

3.4.1 Ældre
Bedre helse, mere tid, bedre økonomi og et ændret syn på alderdom kan være forklaringer på at
ældre er blevet langt mere aktive i friluftslivet. Siden 1970 har de ældre (55-74 år) haft en
kraftig øget deltagelse i friluftslivet. Den største øgning findes for fodturer. I 1970 gik 46%
fodturer og i 2004 gik 78 % fodturer – det udgør en difference på +32 %, hvilket er en ganske
voldsom ændring. Set samlet for en række friluftsaktiviteter deltog 76 % af de ældre i
friluftslivet i 1970 og i 2004 var tallet 92 % - det er en stigning på 16 %. De ældre ligger på
samme niveau eller over de unge (16-24 årige) for flere af de store traditionelle aktiviteter som
fodturer og skiturer (Odden 2008). På figur 2 ses udviklingen af de ældres deltagelse i en
række aktiviteter fra 1970 til 2004.

Deltagelse i %

Figur 2. Vækst blandt ældre (55-74 år) for en række
aktiviteter fra 1970 til 2004 (Data fra SSB)
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I forhold til min egen personlige erfaring er der ganske mange ældre 50+ der er aktive
havpadlere og jeg har selv truffet i hvert fald to 70+ havpadlere der fortsat havde stor glæde af
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aktiviteten og gik for at være dygtige og kompetente padlere. Min egen undersøgelse bekræfter
at der er mange ældre der er aktive havpadlere.

3.4.2 Kvinder
Kvinders ligestilling viser sig også i tilslutningen til flere friluftsaktiviteter. For de store
aktiviteter,fotturer og skiturer, ligger kvinderne i dag på niveau med mænd. Kvinder er også på
niveau med mænd i en række mindre aktiviteter, som bading, cykeltur og tur på skøjter. I
aktiviteterne bær og sopplukking og ridning ligger kvinderne over mændene (Odden 2008). I
forhold til medlemskab af en friluftslivsorganisation er der dog fortsat skævhed mellem
kønnene. I 2001 er 28 % mænd medlem af en friluftslivsorganisation, mens det tilsvarende tal
for kvinder var 12 %. I forhold til jakt og fiske er skævheden endnu større - i 2001 var 16 %
mænd medlem af en jakt eller fiskeforening, mens det kun var tilfældet for 2 % kvinder (Odden
2008). For de nye aktiviteter er der i 2004 også en skævhed mellem kønnene. 21 % mænd
deltager i de nye aktiviteter, men kun 9 % af kvinderne udøver de nye aktiviteter (Ibid).

Det ser ud til at ligestillingen ikke har slået igennem i friluftslivet. Kvinder oplever fortsat flere
hindringer for at deltage i friluftslivet end mænd. Pedersen (1999) har i en stor undersøgelse fra
Finnmark, undersøgt deltagelse i friluftslivet og fundet en række hindringer, der afholder
kvinder fra at være aktive i friluftslivet. Både min egen erfaring, interview og
spørgeundersøgelse bekræfter at kvinder er underrepræsenteret inden for havpadling. Hvad
dette skyldes vil jeg komme ind på i kapitel 6.

3.4.3 Uddannelsesniveau
Tendensen til udligning mellem sociale grupperinger siden 1970, gør sig ikke gældende for
gruppen med lav uddannelse. Der findes således en overraskende stor social skævhed for denne
gruppe (Odden 2008). Figur 3 viser udviklingen i deltagelsen i skiturer blandt de med
grundskole og højere uddannelse.

Sammenlignes grupperne med grundskole-uddannelse og høj uddannelse, er der lidt under
dobbelt så mange med høj uddannelse der deltager i skiturer. Demokratiseringen har altså ikke
nået frem til de med lav uddannelse. Dette er vanskeligt at forklare fordi øgningen i indtægt og
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fritid også har givet lavtuddannede, bedre forhold for at deltage i friluftslivet 24 . Af figur 3
fremgår det at, når det gælder skiture, er højtuddannede ikke blevet mere aktive siden 1970.
Dette stemmer overens med at den generelle øgning i deltagelse i friluftslivet, skyldes større
tilslutning hos de grupperinger der tidligere var underrepræsenteret.
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Figur 3. Deltagelse i skiture viser forskelle i forhold til
uddannelsesniveau (Data fra SSB)
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Fra min spørgeundersøgelse fremgår det, at der faktisk er en stor overvægt af respondenter med
en længere uddannelse. Dette strider både imod min egen opfattelse som deltagende observatør
og hvad mine interview-informanter giver udtryk for – dette vender jeg tilbage til.

3.4.4 Bygdens friluftsliv
Fra 1970 og til nu har befolkningen i bygderne øget deltagelse i nogle aktiviteter. I 2007 er der
fx flere folk fra bygderne og oplandet, der deltager i fodturer sammenlignet med bybefolkningen (bygd 85%; by 81%). Når det gælder fisketurer er deltagelsen større blandt
bygdefolk end blandt byfolk (Odden 2008). Ændringen i bygdernes friluftsliv hænger
formentligt sammen med, at bygdelivet ligner byliver mere i dag end det gjorde i 1970. Flere
arbejder i staten som funktionærer og bureaukrater, færre arbejder indenfor landbruget og færre
har tungt fysisk arbejde (Ibid).
24

Her kan muligvis findes forklaringer der går på sub-kulturelle forhold hos de med midre uddannelse –
Bourdieus begreb habitus kan måske være værdifuldt begreb her. Jeg vender tilbage til Bourdieu i kapitel 6.
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3.5 Begyndende differenciering
Siden 1970 har en række nye aktiviteter vokset frem i det norske friluftsliv. Fremvæksten af de
nye aktiviteter er sket ved en differensiering af traditionelle aktiviteter 25. Et typisk kendetegn
ved de nye aktiviteer er en kraftig specialisering, der kræver brug af helt særligt udstyr og
stiller store krav til tekniske færdigheder (Odden 2008).

Tabel 2. Tilslutning til de nye aktiviteter
(tabel lånt fra Odden 2008)
Alder:

Kjønn:

Bosted:

Utdanning:

% deltagelse

16-24 år

36 %

25-44 år

19 %

45-74 år

4%

Mann

21 %

Kvinne

9%

Spredt bygd strøk

10 %

Tettbygd strøk

13 %

Stor by

22 %

Grunnskole

10 %

Videregående skole

13 %

Høgskole / Universitet

18 %

Skiturer har udviklet sig til frikjøring, alpinanlæg, jibbing, storfjellkjøring, skiseiling,
snowboard. Fotturer har udviklet sig til nordic walking og topsamling. Cykling har udviklet sig
til terrengcykling og downhill cykling. Padleturer har udviklet sig til elvekajak, whitewater
kano, havkajakk. Af tabel 2 fremgår det at det i høj grad er ungdom (16-24 år), folk i byerne og

25

Det er blevet diskuteret hvorvidt de nye aktiviteter står helt løsrevede fra de traditionelle aktiviteter eller om de
kan betragtes som en viderudvikling af ellerede eksisterende aktiviteter, Bischoff og Odden (1999, 2000) var en
overgang talspersoner for det første perspektiv. En række studier har siden vist at der er klare forbindelser mellem
de nye og de traditionelle aktiviteter, se fx Odden (2002, 2004) og Skår et al (2008)
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de med universitets/høgskole uddannelse der deltager i disse specialiserede nye aktiviteter. Det
fremgår også at mænd er overrepræsenteret i de nye aktiviteter (Odden 2008).

Som jeg allerede har nævnt i indledningen til opgaven, findes der et væld af kajaktyper.
Kajakpadling har gennemgået en ganske stor differenciering. Havkajakken er bare én gren af
differencieringen. Som jeg skal komme ind på i kapitel 6. ser det ud til, at også havpadling er
under differenciering.

3.6 Institutionaliseringen af friluftslivet
Det folkelige friluftsliv har ændret sig drastisk siden 2. verdenskrig og særligt efter 1970.
Rammerne omkring friluftslivet har også ændret sig. Frem til ca 1970 var friluftsliv at regne
som en uformel tradition. Før 1970 blev friluftsliv og oplæring til friluftsliv blev praktiseret
inden for familien, kammeratgruppen eller frivillige organisationer (Tordsson 2003). Efter
ulykkespåsken i 1967, hvor 18 mennesker omkom i fjeldet under ekstreme vejrforhold, blev
samfund og politikere opmærksomme på befolkningens faldende evne til at begå sig sikkert i
fjeldet. Dette var den direkte årsag til, at Nils Faarlund i 1967 grundlagde den første norske
formelle friluftsuddannelse ved ”Norges Høgfjellsskole” i Hemsedal. I tillæg var man i starten
af 70-erne opmærksom på, at tilslutningen til friluftslivet var faldende. Konsekvensen blev at
efter 1970 kom friluftslivet på den politiske agenda og Norge fik en officiel friluftslivspolitik,
hvilket fik store konsekvenser for organiseringen af friluftslivet (Repp 1993). Èn af
konsekvenserne var at friluftsliv kom ind i skolernes læreplaner og at der blev etableret mange
nye lejrskoler og de fleste folkehøgskoler oprettede friluftslinier. I tillæg kom friluftsliv ind i
læreruddanelsen og der blev etableret friluftsstudier ved flere høgskoler (Ibid)

3.7 Opsummering – et sammensat billede
Udviklingen de seneste årtier giver et meget sammensat billede, og man kan diskutere om det
er stabiliteten eller ændringerne der er det mest fremtrædende. Friluftslivet står fortsat meget
stærkt i norsk kultur og norsk selvforståelse – men noget er på gang i norsk friluftsliv og vi kan
stå ved starten er større forandringer. (Odden 2008, Tordsson 2003). Mange grupper er blevet
mere aktive og samlet set er der sket en lille stigning i tilslutningen til friluftslivet siden 1970.
Den lille stigning i deltagelsen, skyldes hovedsagligt større tilslutning til en række lav-tærskel
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aktiviteter, som fx bading og korte vandreture i nærmiljøet. Ungdommens faldende deltagelse
er dog noget mere bekymrende, og kan få konsekvenser for fremtidens friluftsliv . Samlet set
går de seneste 20-30 års udvikling, ifølge Odden (2008) mod:

1. Et mere mangfoldig friluftsliv
2. Mod et mere magelig friluftsliv
3. Sviktende oppslutning om det traditionelle friluftsliv

Jeg har gennemgået nogle typiske træk ved de nye aktiviteter, der har fået større tilslutning de
sidste 10-15 år. Hvis det skal siges kort, så er den overordnede tendens, at det er unge under 35
år med høgskole/universitetsbaggrund fra byerne, der er mest deltagende i disse nye aktiviteter.
I kapitel 5 og 6 fremlægger jeg mine egne data og sætter dem ind i en kontekst og kan dermed
holde mine resultater op mod den mere overordnede udvikling som Odden (2008) m.fl.
beskriver.
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Kapitel 4 Havkajakkens indlejring i norsk friluftsliv
Jeg har i forrige kapitel redegjort for tendenser friluftslivet har gennemgået de sidste 10-15 år.
Før jeg begynder at analysere mine egne data ønsker jeg, at kontekstualisere havpadling og
beskrive den historiske baggrund for havpadling i Norge. Markører fra SSB og NPF viser at
havpadling har gennemgået en stor vækst de seneste 10 år. Jeg viser at også havpadling har
gennemgået en institutionalisering – og der undervises nu i havpadling på en række
folkehøgskoler og høgskoler.

4.1 Et ultrakort historisk tilbageblik
Havkajakken har en meget lang historie bag sig. Præcist hvor lang den historie er vides ikke
med sikkerhed. Arkæologiske undersøgelser tyder ikke på, at de første bosættere af Grønland,
Palæo-eskimoerne, benyttede kajakker. Man mener dog at det senere Dorset-folk indvandrede
til Grønland omkring år 0 og at de havde kendskab til brugen af kajaken, men sikre beviser
mangler. Omkring år 1000 kom Thule-folket til Grønland og de bragte kajakken med sig.
Kajakken havde en central plads i kulturen, og Inuiterne brugte kajakken til fangst og
rejse/transport. Alle kulturer cirkumpolart der har levet kystnært i arktiske strøg har deres egne
kajaktyper der er udformet og tilpasset til sted-specifikke forhold – med andre ord findes der et
væld af oprindelige modeller (Petersen 1997).

4.2 Havkajakken i norsk friluftsliv
Friluftsliv er i dag et vigtigt element i mange nordmænds hverdag og i nordmænds kulturelle
selvforståelse. Friluftslivet opstår som følge af, at aktiviteter knyttet til det daglige arbejdsliv i
bygderne løsrives fra en oprindelig kontekst og genopfindes som fritidsaktiviteter af, i første
omgang, engelsk overklasse og derefter af norsk overklasse. Fra at være en aktivitet for byens
overklasse, har friluftslivet udviklet sig til en vigtig aktivitet for store dele af den norske
befolkning (Breivik 1978).

I norsk sammenhæng starter kajakkens historie, som så meget andet af norsk friluftshistorie,
hos Fridtjof Nansen. I 1888 krydsede Nansen med følge, Grønlands indlandsis, fra øst mod
vest og gennemførte den første dokumenterede krydsning nogensinde. Ekspeditionen ankom til
målet for ekspeditionen, Godthåb (Nuuk) d. 3. oktober 1888. Dette var for sent til at nå årets
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sidste båd til Europa, hvilket ellers var planen. Ekspeditionsdeltagerene måtte således
overvintre vinteren 1888-89. Nansen brugte tiden på at studere Inuiterne og lærte meget om
brugen af kajak, jagt fra kajak og overlevelse under ekstreme forhold. Efter hjemkomsten til
Norge skrev han to bøger om turen til Grønland, ”Paa ski over Grønland” udgivet i 1890
og ”Eskomoliv” udgivet i 1891. I Eskimoliv skriver Nansen om den grønlandske kajak at:
”Har man først faat den fornødne øvelse, kan man til gjengæld ved hjælp af den
tobladede aare i al slags veir tvinge sig frem gjennem vandet med en forbausende
hurtighed, og kajaken er uden sammenligning den ypperste enkeltmands farkost,
som findes” (Nansen, 1891)
Nansen fik flere gode venner blandt Inuiterne og lærte sproget på rekordtid. En af Inuiterne,
Arkaluk, udtaler sig således om Nansen:
”Da de så hadde fått visshet for at de måtte overvintre her, skaffet de seg straks
kajakker og dro ut på havet når været var noenlunde bra. Til å begynne med hadde
de tatt forholdsregler som skulle beskytte dem mot å kantre, men det var
merkverdig hvor snart de fikk øvelse. Nansen rodde snart uten vanskelighet akkurat
som vi grønlændere”. (Kleivan, 1961)
Under sit ophold omkring Godthåb blev Nansen, med andre ord, overordentligt begejstret for
kajakken (billede 1). Man kan derfor undre sig over at der efter hjemkomsten til Norge og
udgivelsen af Eskimoliv ikke var mere interesse for det ”ypperste enkeltmands farkost, som
findes”.

Nansens kendskab til kajakkens konstruktion og anvendelse reddede muligvis hans liv da
Nansen og Hjalmar Johansen under Fram-ekspeditionen fandt sig selv strandede på Frans Josef
land vinteren 1895. De to herrer klarede sig igennem vinteren og i løbet af sommeren 1896
fortsatte de over land. I selvbyggede kajakker klarede at komme frem til Kap Flora på den
sydlige del af Frans Josef land (billede 2). Her traf de på en britisk ekspedition ledet af
Frederick George Jackson (Hegge 2002).

Efter krydsningen af indlandsisen havde Nansen etableret sig som norsk folkehelt, og efter
ekspeditionen mod pol-punktet med Fram (1893-1896) var Nansen blevet et nationalt ikon. Det
er lidt mærkværdigt, at ikke flere lod sig inspirere af Nansens begejstring for kajakken. Der var
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nogle entusiaster, hovedsageligt i Oslo der lod sig inspirere og byggede kajakker. Men der
skulle gå flere årtier før kajakken blev en organiseret aktivitet i Norge.

Billede 2 Nansen og Johansen i kajakker ved Frans
Josef Land (www.arkivverket.no)

Billede 1 Grønlandsekspeditionen 1888 ved
Godthåb (Nuuk) (www.arkivverket.no)

Først i 1926 blev den første norske kajakklub etableret ved Nesodden i Oslo. Nesodden
Kajakklub bestod af, mere eller mindre, fastboende sommergæster og engagementet var
derefter. I 1931 blev Bestum Kanoklubb etableret og samme år blev Nesodden Kajakklub og
Bestum Kanoklub splejset i én ny klub OKK (Oslo kajakklub). Fra OKK 75-års jubilæumsbog
(udgivet 2006) er der indsamlet beretninger fra klubbens historie. OKK’s første formand
Ragnar Mørk skriver således i 1941 til OKK’s 10-års jubilæum:
”En må i denne forbindelse på ny undre seg over at Norge, med sine rike
tradisjoner som sjøfarende og båtbyggende nasjon, blev det land i nord- og
mellem-Europa hvor kajakksporten senest fikk innpass. Vår nære tilknytning til
Grønland – kajakkens hjemland – og Fridtjof Nansens begeistrede skildringer av
eskimoernes utrolige ferdigheter i å behandle disse primitive men allikevel
fabelaktige sjødyktige farkoster, satte riktignok atskillige guttesinn i bevegelse
allerede for mange årtier tilbake” (Mørk i Lockert & Øritsland 2006)
Ovenstående citat underbygger at der faktisk var meget lidt aktivitet omkring havpadling i
perioden fra Nansens hjemkomst fra Grønland og udgivelsen af ”Eskimoliv” i 1891 og frem til
192626.

26

Spejderne var relativt tidligt ude med at bruge både kano og kajak – men selv de brugte først disse fartøjer i
noget særligt omfang i 1930-erne. Civilingeniør H.E. Hoel udgav gør-det-selv kano- og kajak-tegninger. Disse
blev udgivet 1920- og 1930-erne var med til at sætte skub i udviklingen (Køhn 2000).
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4.3 Statistisk Sentralbyrå (SSB)
I den nyeste SSB-undersøgelse fra 2007, blev der for første gang målt, hvor mange der har
padlet kajakk i aldersgruppen 16-24 år. Det viste sig. at 12 % af de adspurgte 16-24 årige
havde prøvet at padle kajak inden for de sidste 12 måneder (Vaage 2007). I datasættet fra
undersøgelsen27 ”Ungdom og Friluftsliv” fra 2002, fremgik det at 6 % af de adspurgte unge
(16-24 årige), havde padlet kajak i det sidste år (Odden 2002b). Det er vanskeligt at vide
præcist, hvordan de 6 % og de 12 % fordeler sig mellem forskellige kajaktyper. Men siden
langt størstedelen af de kajakker, der er i omløb er havkajakker, så det er rimeligt at antage at
en stor del af procentsatserne drejer sig om havpadling (- men ikke nødvendigvis på havet).
Figur 4 viser hvordan unges tilslutning til ro og padleturer har udviklet sig og nu er
kajakpadling også kommet med som enkelaktivitet.

Figur 4. Unges (16-24 år) deltagelse i ro- og padleturer
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Importen af kajakker og kanoer (figur 5) er endnu en markør der viser interessen for
havpadling. Jeg har indsamlet data fra SSB, men har ikke kunnet isolere importen af kajakker
alene. Uden at jeg kan bevise det, tror jeg, at det er rimeligt at antage at langt størstedelen af

27

6 % findes ikke fremstillet i undersøgelsen, men findes i datamaterialet på doktor Oddens PC på hans kontor.
Undersøgelsen havde N=427. Jeg har indsæt de 6 % i figur 4.
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væksten i importen siden 1999 udgøres af kajakker og særligt havkajakker 28. I 1999 blev der
importeret 2796 antal kanoer/kajakker og i topåret 2007, blev der importeret 12318
kanoer/kajakker. Faldet i importen i 2008 og 2009 kunne skyldes finanskrisen ,der startede i
2008. Stigningen i importen i 2010 kan være et udtryk for, at forbrugerne har fået troen tilbage
på markedet og øger privatforbruget. Det ser ikke ud til at markedet er mættet og det skal blive
interessant at se om importen fortsætter med at stige de kommende år.

Figur 5. Import af kano/kajak (data fra SSB)
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4.4 Havkajakkens institutionalisering
Samtidigt med at havpadling er blevet populært og kommercialiseret, har aktiviteten også
fundet vej ind i uddannelsessystemet. Der er i dag mange folkehøgskoler der tilbyder
kajakpadling og flere høgskole-friluftsstudier har i dag oplæring i havpadling. Et søg
på ”havkajakk” på folkehøgskolernes fælles netside, ”folkehogskole.no” giver 24 træf og
indikerer, at havpadling er populært i folkehøgskoleverdenen. Jeg sendte en mail ud til en
række høgskoler med uddannelser indenfor friluftsliv og fik bekræftet, at Høgskolen i NordTrøndelag (HINT), Høgskolen i Oslo (HIO), Høgskolen I Finnmark (HIFM), Norges
Idrettshøgskole (NIH) allerede har oplæring i havpadling 29. Fra Høsten 2011 vil Høgskolen i

28

Mailkorrespondance med Thomas Pindard fra NPF bekræfter dette.
Jeg fik ikke ret mange svar på hvor længe disse institutioner har haft havpadling på skemaet, men jeg tvivler på
at nogen har haft det længere end 10 år.
29
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Telemark (HIT) ligeledes starte op med havpadling. Havpadling er med andre ord blevet godt
etableret i udannelsessystemet.
Norges Padleforbund (NPF) blev etableret i 1934 under navnet ”Norges kajakkforbund”,
senere blev navnet ændret til ”Norges kajakk- og kanoforbund” og i dag er navnet ”Norges
Padleforbund”. NPF blev medlem af FRIFO i 1990, og er således blandt de 15 største
friluftsorganisationer i Norge. Antallet af kajakklubber er næsten fordoblet siden 2001 (figur 6),
fra 54 til 104. Medlemstallet er gået fra 6231 i 2001 til 16500 i 2010 (figur 7) (Data hentet fra
www.Padling.no).

Figur 6. Antal klubber i NPF
(kilde: Padling.no)
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Figur 7. Antal medlemmer i NPF
(Kilde: Padling.no)
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Kapitel 5 Havpadling set fra et fænomenologisk perspektiv
Et af mine mål med denne opgave er at prøve at beskrive havpadling set ud fra padlerens
subjektive oplevelse af padlingen. Jeg har foretaget 7 interview med i alt 8 aktive havpadlere.
Ud fra deres svar på mine spørgsmål vil jeg forsøge, at afdække nogle af de motiver
informanterne, har for at være aktive havpadlere. Tordsson (2003) skriver om en
friluftsaktivitets særegne kvaliteter eller ”iboende føringer”:

Hver og en som har erfaring av friluftsliv vet at hver form for utfoldelse i natur
rommer sine egne særtrekk og involverer den enkelte på forskellige måter. De byr
på ulike slag av utfordringer, de påkaller ulike måter for å sanse og fortolke, de
forutsetter forskjellige slags ferdigheter og handlingsmønstre, de kan gi ulike
opplevelser og erfaringer. Seilerens hav, skiller seg fra det som kajakkpadleren
opplever; klatrerens fjell er anderledes enn vandrerens; elvepadleren erfarer elven
på andre måter enn fiskeren gjør. Allikevel har, som nylig vist, den gryende
fagligheten innen friluftsliv vært merkelig blind for disse iboende føringene som de
forskjellige formene for friluftsliv rommer.
Jeg ønske at undersøge om havpadling rummer nogle iboende føringer30 der kan være med til
at forklare aktivitetens popularitet.

Fænomenologien er et metodisk værktøj der at fokuserer på det væsentlige og meningsfulde i
menneskelig

adfærd.

Ofte

er

vore

egne

motiver

for

handling

henlagt

i

det

ubevidste/prærefleksive og vi kan ikke altid forklare motiverne bag vores adfærd.
Fænomenologien er reflektion over menneskets ofte ureflekterede færden i verden. Gennem
denne fænomenologiske refleksion, bringes dybereliggende motiver frem. Godt skjulte
relationer mellem krop og verden kan beskrives gennem denne tilgang (Hangaard Rasmussen
1996). Denne reflektion over det subjektive og relationelle gør fænomenologien godt egnet
som metode til denne del af mit projekt.

Fænomenologisk tænkning er et stort og komplekst filosofisk felt med række specialiserede
discipliner, der stritter i mange teoretiske retninger. Det er ikke min hensigt, at give en udførlig
30

Herunder vil jeg benytte termerne ”iboende føringer” og ”egenart” om den særlige livsverden der opstår i det
relationele forhold mellem havkajak og omverden.
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beskrivelse af, hvad fænomenologisk tænkning rummer. Jeg ønsker kort at beskrive
fænomenologiens historiske baggrund og grundtanke. Jeg vil komme ind på nogle centrale
begreber i fænomenologien. Herefter vil jeg gribe fat i Sartres eksistentialistiske fænomenologi
og nogle af hans centrale begreber.

5.1 Fænomenologi
Fænomenologien blev grundlagt at Edmund Husserl (1859-1938). Ordet fænomenologi er
sammensat af det græske ”phainomenon” (oversat: ”det som viser sig” eller ”det som
fremtræder”) og ”logos” (oversat: ”læren om”). Fænomenologi betyder dermed ”læren om det
der viser sig” (Thøgersen 2004). Husserls fænomenologi var et opgør med en stadig mere steril
positivistisk videnskab, hvor den ”virkelige” verden slet ikke kan opleves. Den verden der
fremstår for individet, er blot sansernes tolkning af en ”virkelighed” vi ikke kan erkende med
vores krop og sanser. Husserl mente at videnskaben havde mistet jordforbindelsen og var
blevet abstrakt og umenneskelig. Han ønskede at videnskaben på ny skulle stå på fast grund, og
relatere sig til den oplevede verden. Som Descartes tager Husserl ikke noget for givet, men
starter uden antagelser og forforståelser og opbygger fænomenologien på et nyt
tankefundament. Husserl kalder denne manøvre for den ”fænomenologiske reduktion”
eller ”epochén”. Vi skal påny fokusere på det vigtige – indholdet i vores bevidsthed og sætte
parentes om al anden viden vi tror vi har. Al vished og viden må gå igennem og komme fra
vores bevidsthed for at få berettigelse (Ibid). ”Livsverden” er et vigtigt begreb hos Husserl og i
fænomenologien generelt. Menneskets livsverden er den kontinuerlige strøm af fænomener,
som viser sig for bevidstheden, det er den verden vi oplever og ser omkring os før vi tolker og
katagoriserer. Eller med Tordssons (2003:37) ord: ”
Det vi erfarer er ikke verden”i sig selv”, men en verden af fenomener. Verden
kommer til syne for oss gjennom disse fenomener. Livsverden er verden, slik som
den direkte og spontant ter seg for oss, i sine konkrete og spesifikke situasjoner”

Jeg mener at både positivisme og fænomenologi som ontologier har sine begrænsninger.
Drevet for langt bliver begge ontologier absurde og meningsløse. Jeg mener dog, at som
metode har fænomenologien sin berettigelse, når det drejer sig om oplevelser og følelser
knyttet til kropslig udfoldelse i fx friluftsliv. Friluftslivet er en måde at lade sig udsætte for de
indtryk og indlejre sig selv i den livsverden, forskellige naturtyper præsenterer for
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bevidstheden. Tordsson (2003:38) beskriver hvordan vi søger den livsverden, som naturen
udgør det meget rammende:
”Vi ferdes i all hovedsak med egen kraft, vi velger enkelt utstyr, vi velger enkle
måter for å tilfredsstille våre primærbehov, vi streber etter en nær kontakt
med ”elementerne”. Med andre ord: vi eksponerer oss for naturen, ”utsetter” oss
for den, lar den virke på vår kropp med alle dens sanser. Vi søker opp situasjoner,
som innebærer at vi kan, eller må, handle. Derigjennom lar vi naturen stille krav til
oss som påvirker oss helhetlig og integrert: kroppslig, intellekturelt og
følelsesmessig”

I forhold til min opgave er fænomenologien en god metode at nærme sig og beskrive mening,
værdier og motiver i havpadling. I kajakken lader man sig, i allerhøjeste grad, indlejre i den
livsverden som havet og kystnaturen udgør.

Husserl grundlægger fænomenologen og hans elev Martin Heidegger (1889-1976) udviklede
Husserls tanker til en form for eksistensfænomenolgi. Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) og
Jean-Paul Sartre (1905-1980) udviklede også fænomenologien i en eksistentielfilosofisk
retning, inspireret af både Husserl og Heideggers fænomenologier.

Sartre og Ponty udviklede hver deres fænomenologi, der har meget tilfælles, men også
adskiller sig på nogle væsentlige punkter. Merleau-Ponty har et fundament i den præ-refleksive
bevidsthed, hvor egenkroppen er et centralt begreb. Sartre tager sit udgangspunkt i den
refleksive bevidsthed og tager dermed udgangspunkt samme sted som Rene Descartes (15961650). hvilket umiddelbart kan virke lidt besynderligt da fænomenologien i høj grad var en
opgør med den moderne videnskab som Descartes var med til at grundlægge (Hangaard
Rasmussen 1996). Merleau-Ponty var heller ikke sen til at kritisere Sartre for at overse
egenkroppen og ikke tillægge det præ-refleksive nok betydning. På trods af Sartres og
Descartes fælles udgangspunkt, kan Sartres eksistensfilosofi dog fortsat, betragtes som et opgør
med cartesiansk videnskab og subjekt-objekt-dualisme. Hvor Descartes med sit berømte
citat ”cogito ergo sum” mente at bevidstheden kan eksistere uafhængigt af verden, mener
Sartre at vores bevidsthed er bevidsthed om verden - ingen verden, ingen bevidsthed. Her er
Sartre og Merleau-Ponty enige når de siger at mennesket altid befinder sig i situationer, hvor
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verden fremtræder i samspil med individets bevidsthed – der er ingen klar subjekt-objektdualisme. Krop, sind og verden er flettet sammen og uadskellige i fænomenologien (Østerberg
1993, Thøgersen 2004).
Da jeg stod overfor at skulle vælge teori var jeg først optaget af Pontys begreber egenkrop 31 og
kropsskema32 som jeg mener er relevante i forhold til havpadling, hvor det kropsslige og prærefleksive, i allerhøjeste grad er tilstede og virksomt. Ved padling under krævende forhold er
det i høj grad egenkroppens erfaring der gennem et kropsskema styrer kajakken – altså et
komplekst og prærefleksivt handlingsmønster, der tydeligvis er ophav til en række positive
oplevelser hos mine informanter. Jeg oplevede dog at Pontys begrebsverden fremstår som
fremmedartet og svært at håndtere på grund af fraværet af, og modstand mod, dualistisk
tænkning. Merleau Ponty har et meget stærkt fokus på præ-refleksive kropslige handlinger og
kroppens indlejring i verden33. Dette stærke fokus på det prærefleksive harmonerer dårligt med
indholdet i interviewene der i høj grad er refleksive og handler om meget andet end krop og
bevægelse. Når jeg vejer fordele og ulemper ved Sartre og Ponty op mod hinanden, falder det
ud til fordel for Sartre. Ved at bruge Sartre vinder jeg et rimeligt let tilgængeligt
begrebsapperat der kan bruges til mere end de rent kropslige oplevelser. Jeg har dermed i sidste
ende valgt at benytte mig af begreber fra Sartres eksistensfænomenologi der er velegnede til at
analysere padleoplevelsen.

5.1.1 Jean Paul Sartres fænomenologi
Sartre er inspireret af både Husserl og Heidegger. Husserls intentionalitetsbegreb og
Heideggers tanker om eksistentiel angst og frihed er vigtige dele af Sartres fænomenologiske
eksistentialisme. Sartre giver begrebet intentionalitet en lidt anden betydning en Husserl og
understreger menneskets frihed til altid at kunne vælge i en given situation – individet er ikke
31

Egenkrop: begrebet udtrykker en præ-refleksiv, kropslig intelligens som vi ikke kunne eksistere uden. Den
refleksive bevidsthed har en meget begrænset evne til at rumme og behandle information. Den kropslige
intelligens gør det muligt for os at fungere i verden (Thøgersen 2004).
32
Kropsskema: igennem livet udvikler vi en lang række kropsskemaer der gør egenkroppen i stand til at handle
præ-refleksivt i forskellige situationer (Thøgersen 2004). Fx kræves et kropsskema til at styre en havkajak på et
oprørt hav
33
I nogle af sine tidlige værker bruger Meleau-Ponty gestaltpsykologien til at forklare menneskelig perception
som en prærefleksiv handling og ikke en refleksiv handling. Det var blandt andet fra gestaltpsykologien at han
hentede idéen om emergens – at summen er mere end delene. Menneskets perception er altid relationel og kan
udtrykkes som et forhold mellem krop og verden. Med gestaltpsykologien som baggrund udviklede MerleauPonty sin teori om hvordan menneskelig adfærd altid er en menningsfuld kropslig rettethed mod omgivelserne
(Thøgersen 2004)
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bare frit til at vælge, men tvunget til at vælge. Mennesket er frihed og skaber sig selv gennem
sine handlinger. Sartres fænomenologi redegør for menneskets eksistentielle frihed og
mulighed for, at leve som frie individer og skabe sig selv gennem de situationer det møder.
Ligeledes kan vi leve som ufrie mennesker, hvis vi undlader at vælge os selv (Østerberg 1993).
I sit filosofiske hovedværk ”Væren og Intet” fra 1943 med undertitlen ”Et forsøg på en
fænomenologisk ontologi”, udvikler Sartre sin frihedsfilosofi 34. Begreberne situation, projekt,
fakticitet og autentisk eksistens er centrale hos Sartre. I ”væren og intet” udlægger Sartre
dynamikken mellem disse begreber og viser, hvordan de kan forklarer nogle grundtræk ved den
menneskelige eksistens.

Sartre er populær indenfor friluftsforskning og hans frihedsfilosofi er hyppigt blevet brugt som
forklaringsmodel (Odden 2008, Tordsson 2003, Bischoff 2006, Marcussen 2006, Strømme
2005, Telseth 2005 m.fl.). Østerberg anses for at være nordens største fortolker af Sartre.
Østerberg bruger talrige natur og friluftslivseksempler i sin tolkning af Sartres begreber. Den
voksne Sartre selv var indbegrebet af en fransk interlektuel og bestemt ikke noget
friluftsmenneske. Særligt Sartres andet hovedværk ”Kritik af den dialektiske fornuft” er da også
en lang række af beskrivelser af folk i vanskelige og grusomme eksistentielle dilemmaer, det
samme gælder hans noveller. I sin ungdom deltog Sartre dog i en række vandreture og skiturer
i de franske alper (Tordsson 2002:1). Måske er det derfor at Sartre bruger situationer fra skiture,
klatring og vandring til at udlægge nogle af de centrale begreber i hans frihedsfilosofi – en
tradition mange altså har videreført..

5.1.2 Situation
Verden præsenterer individet for en kontinuerlig strøm af skiftende situationer og ndividet er
dermed altid situert. En situation fremstår som noget udenfor os selv, men faktum er at en
situationens særlige karakteristika, opstår gennem det projekt vi møder verden med. Dermed
bliver situationsbegrebet et meget dynamisk begreb, der opstår som en relation mellem den
omgivende verden og dens fakticitet, og det indre projekt 35 (Odden 2008). Situationen er
34

Sartre blev kritiseret af sine samtidige for at mangle en social dimension og for at være for ekstrem i den
eksistentialisme ”væren og intet” udtrykker. I sit næste filosofiske hovedværk ”Kritik af den dialektiske fornuft”
fra 1960 udvikler Sartre sin eksistensfilosofi og imødekommer kritikken ved at indrømme at mange ydre ting,
det ”praktisk-træge handlingsfelt” og ”stivnede projekter” kan hindre menneskets frihed.
35
Jeg vender tilbage til begrebet projekt senere i opgaven
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dermed ikke ”noget derude”, men en del af os selv og den måde hvor på vi indlejrer os selv i
verden. Dermed har Sartres situationsbegreb en stor lighed med Husserls livsverden-begreb,
blot at i situationen, har individet allerede etableret en relation til verden, hvor elementer
fremtræder som en væren-for-sig (Tordsson 2003).
Sartre skiller mellem at være ”godt situeret” og ”dårligt situeret”. At være dårligt situeret
betyder at man mærker sin egen fakticitet og verdens fakticitet 36. Kroppens færdigheder slår
ikke til i situationen, og verdens fakticitet stiller større krav end kroppen besidder (Østerberg
1996).

At være dårlig situeret vil, fx sige at kajakken føles tung og vanskelig at manøvrere. Bølgerne
skråt ind fra agter giver en dårlig oplevelse af balance og kontrol. Kroppen er træt og uoplagt
og vinden gør at kajakken er tung at drive fremover. Nybegynderen uden særlig fornemmelse
for balance i kajakken er dårligt situeret, og vil let vælte og havne i vandet 37.

Vi kan være godt situeret, når vi håndterer de vanskelige bølger og oplever at vi bevæger os
sammen med bølgerne. Nogle af mine informanter beskriver oplevelsen af at danse med
bølgerne. Vi timer padletagene rigtigt og rammer surfbølgen helt rigtigt. Vi formår at rulle op
igen efter at være gået rundt i kajakken. Nybegynderen får efter nogle timers undervisning og
tilvænning til kajakken en god fornemmelse for balance. Efter indlæring af nogle
grundlæggende manøvrer, kan også nybgynderen oplever mestring i situationen

Sartres beskrivelse af at være godt situeret har store lighedstræk med den mentale tilstand som
har fået navne som ”runners high”, ”the zone”, ”peak experience” og ”flow” (Csikszenmihalyi
1990). Jeg skal senere i dette kapitel skrive lidt mere om flow, da jeg mener at det er en vigtig
del af padleoplevelsen. Flow begrebet beskriver ganske konkret, hvilke situationer som skaber
flow-oplevelser.

36

Jeg vender tilbage til begrebet fakticitet senere i opgaven
Det er grunden til at det er smart at tage et kursus så tiden som ”dårlig situeret” bliver så kort som mulig. Efter
et kurs kan nybegynderen føle kontrol og glæde ved at manøvrere kajakken og altså være ”godt situeret”.
37
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5.1.3 Projekt
Hver eneste gang vi handler med en hensigt, befinder vi os med Sartres ord i et projekt. Vi
indgår i situationen med intentionen om, at overskride situationens betingelser – vi ønsker at
lykkes med vores intention. I dette møde mellem intention, situation og fakticitet opstår
projektet. Vores forudsætninger for, at overskride situationen varierer, og nogen gange lykkes
projektet, og nogen gange går det ikke som ønsket. Vores projekter former, hvordan vi
forholder os til vores livsverden. Projekter påvirker hvordan verden fremtræder for os, og
forskellige kvaliteter og egenskaber træder frem afhængigt af projektets natur. Her ses tydeligt
Sartres friheds-filosofi. Gennem vores handlinger, og dermed valg af projekter, bestemmer vi
også hvilken slags mennesker vi vil være (Tordsson 2003).
Sartre mener at når projektet lykkes, så overskrides den fakticitet og tingenes38 mening træder
frem. Mening knyttet til genstanden for projektet, findes ikke uden overskridelsen – først når
det fulde potentiale for genstanden træder frem overskrides verden. Vi ved som oftest selv, når
projektet lykkes og vi oplever at potentialet i situationen udfoldes, gennem det projekt, vi
møder situationen med. Gennem overskridelsen danner vi en relation til os selv, et selvbillede.
Gennem overskridelsen mærker vi vores færdigheder, evner og grænser. Vi lærer vores egen
fakticitet at kende, vi lærer os selv at kende, og vi bliver bedre til at mestre den fakticitet
projektet relaterer sig til (Strømme 2004; Marcussen 2006).

Tordsson (2003) nævner elvepadling som et eksempel, hvor særlige egenskaber ved elven
træder frem. Projektet er at styre kanoen ned gennem strygene og evjer, valser, stående bølger,
strømtunger, bølgetog, strømskiller osv, er dele af elvens fakticitet, der må kendes og
overskrides for at lykkes med padle-projektet.
Hvis projektet er at padle tæt på skær eller over skær 39 i bølgegang må padleren have god
kontrol over kajakken og kunne ”læse” grønt, sort og hvidt vand. Vandets farve indikerer
kræfterne i bølger og vand. Padleren må have føling med bølgernes rytme, refleksbølger, den

38

”Ting” refererer til meget mere end fysiske objekter - Sartre mener genstanden for projektet og det inkluderer fx
at spille musik, kropslig udfoldelse, social interaktion osv. Der er altså tale om mening knyttet til det primære
fokus for projektet.
39
Dette kaldes også for rockhopping og er en aktivitet der oplever stigende popularitet og muligvis er ved at
differenciere sig ud i padlemiljøet.
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store bølge 40 – alt i alt en meget kompleks fakticitet der skal kendes og overskrides for at
lykkes uden alt for mange skrammer på kajakken, en svømmetur eller fysiske skader. Projektet
kan også være at nyde solen på fladt vand og padleren holder sig i læ af bølgerne længere inde
i skærgården og opsøger forhold der passer til projektet – det samme hav, måske det samme
sted og samme dag, men hvidt forskellige intentioner, projekter og livsverdener.

Når vi er godt situerede og overskrider den fakticitet som projekt og situation medføre er vi
godt situerede. Overskridelsen giver os en god følelse af at mestre og vi kan opleve det som
Sartre kalder autentisk eksistens41. At være godt situeret, overskridelse og autentisk eksistens,
synes jeg, nogle lighedstræk med flow-teori 42 udviklet af Mihaly Csikszentmihalyi – jeg
kommer tilbage til denne kopling om et par sider.

5.1.4 Fakticitet
Sartre giver begrebet fakticitet flere betydninger og begrebet tolkes ret forskelligt i
faglitteraturen (Strømme 2005, Nygaard 1995, Marcussen 2006). I denne forbindelse vælger
jeg at lade fakticitet betegne verdens materielle stoflighed og vor egen krops færdigheder eller
mangel på samme. Man kan altså tale om to former for fakticitet - kroppens og verdens
fakticitet (Odden 2008:199)

Med Kroppens fakticitet menes der både de stoflige kvaliteter kroppen har fx køn, alder, højde,
vægt, fysisk styrke osv. Fakticitet dækker også over immaterielle kvaliteter, som fx
færdigheder, erfaringer, kulturel baggrund – alt det som bevidstheden rummer og som er
udviklet gennem det levede liv (Odden 2008, Strømme 2005. I en friluftssammenhæng har
fjeldene, elven, træerne, solvarme klippevægge, snestormen og regnen deres egen fakticitet –
de er som de er og følger fysisk-kemiske-biologiske spilleregler. Sartre siger at verden i sig
selv befinder sig i en ”væren-i-sig” – verden er som den er og yder ikke modstand i sig selv. I
det øjeblik mennesket møder verden i en situation og med et projekt vil dele af omgivelsernes
fakticitet træde frem i en ”væren-for-sig”, en slags relationel fakticitet. Begrebet fakticitet
hænger således nøje sammen med den menneskelige situation og det tilhørende projekt.

40

Med jævne mellemrum kommer der en bølge ind der er noget større end gennemsnitet.
Jeg skriver mere om autentisk eksistens senere i dette kapitel.
42
Jeg vender tilbage til flow senere i dette kapitel.
41
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Dermed framstår fjellet som bratt først når jeg forsøker å bestige det, men som
solid dersom det brukes som ly. Samtidig er det ikke resultat av min
forestillingsevne, det er noe annet enn min bevissthet. Denne væren – det er
fjellets faktisitet (Østerberg i Odden 2008)

I kajaksammenhæng er omgivelsernes fakticitet fx den kineteiske energi i havets bevægelser,
vandtemperaturen, klippeskærene, vind og vejr, horisonten, dyrelivet osv. Vand har en
fakticitet der er anderledes end landjordens fakticitet, kajakudstyret har sin egen fakticitet.
Kroppens fakticitet er den samme som på landjorden, men gennem projekter kan andre dele af
kroppens fakticitet blive fremhævet. Denne relationelle fakticitet har indflydelse på om vi er
godt eller dårligt situeret til et projekt.

Èn af mine respondenter at hun har dårlige knæ og ikke længere er stærk nok i kroppen, til at
kunne bære en tung sæk i fjeldet. Sækkens, underlagets og fjeldets fakticitet medfører at denne
informant er dårligt situreret til at gå i fjeldet. Havpadling stiller andre krav og det er ikke så
vigtigt med gode knæ og en stærk krop, i kajakken oplever denne informant at være godt
situeret og kunne udføre sine projekter.

5.1.5 Autentisk eksistens
Med dette begreb er vi dybt inde i Sartres frihedsfilosofi. Særligt Tordsson (2003) har
beskæftiget sig med, hvorledes friluftslivet har potentiale til, at være en vej hvor mennesket
kan bekræfte sin frihed. Mennesket er dømt til frihed, vi bliver kastet ind i verden og møder en
stadig strøm af situationer vi ikke selv har valgt, men som vi må forholde os til. Sartre
sammenfatter denne påtvunge frihed i sætningerne ”Eksistensen går forud for essensen”
og ”Mennesket eksisterer først, dvs at mennesket først og fremst er det som styrter mot en
framtid og som er seg bevisst å styrte mot en framtid”43. Vi styrter alle, hver især, mod en
fremtid, mens situationerne farer forbi og kræver at blive mødt med intention og projekter –
man kan blive forpustet bare ved tanken. I dette eksistentielle fald ind i frihed, fremtid og
strømmen af situationer, dannes menneskets essens gennem de projekter vi bringer ind i verden.
Med dette mener Sartre at vi skaber os selv gennem vores handlinger - vi vælger selv vores
essens.

43

Sartre i Tordsson 2003:42
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At leve autentisk betyder, at vi tager imod eksistensens udfordring, og møder situationerne
vågent og opmærksomt. Vi må erkende situationernes særtræk, og handle på en måde der gør
os godt situeret, så vi kan overskride situationerne og realisere de potentielle muligheder.
Gennem overskridelsen af situationen kommer verden til syne gennem individet. Ved at bringe
verdens potentielle muligheder frem gennem overskridelse og opfyldte projekter går mennesket
fra ”Intet” til ”væren”. Den eksistentielle Væren er for Sartre en stadig strøm af udlevet
potentiale der flyder fra verden og gennem individet – dette er at gribe eksistensen og realisere
sin frihed. ”Intet” er fraværet af udlevet potentiale hvor verden ikke kommer til syne gennem
individet – dette er en eksistentiel fuser og et ufrit tragisk menneske.

At leve autentisk betyder også at mennesket ikke bare har projekter, men også er sit eget
projekt. Vi kan, til en vis grad, forme os selv og bestemme hvordan vi vil møde verden, hvilket
er medbestemmende for hvordan verden møder os. Gennem udlevelsen af vores egne og
verdens potentialer åbner vi også op for, hvordan verden fremstår og kan møde os. Dette giver
os mulighed for selv at forme vores eksistentielle grundprojekt. Med ”grundprojekt” mener
Sartre kernen af vores eksistens – essensen. Essensen er en slags individets eksistentielle
ontologi, der afgør hvordan vi indlejrer os i verden og eksisterer i verden. Ifølge Sartre er
grundprojektet meget vanskeligt at ændre på og han sammenligner det med at skifte religion
(Østerberg 1993).
Som svar på kritik af ”væren og intet” udvikler Sartre ideén om det praktisk-træge
handlingsfelt og stivnede projekter der begrænser vores frihed og hindrer visse projekter.
Kulturen udgøres af tanke-, adfærds- og materielle-strukturer der i høj grad begrænser og styrer
vores mulighed for at handle. Kulturens manifestationer ”klæber” til os og hindrer os i at
handle frit og bekræfte vores eksistentielle frihed. Tordsson (2003) mener at friluftslivet kan
ses som en måde at rendyrke ideén om situeret frihed. I friluftslivet kan vi opsøge frie og ”ægte”
situationer der ikke er smittet med kultur og ikke er stivnet i en bestemt form. Naturen møder
os med frie situationer og vi svarer med projekter der afdækker potentialer ved den naturlige
verden. Vi har god mulighed for at være godt situeret i friluftlivet, og opleve verdens
potentielle kvaliteter komme til syne gennem vores handlinger. I friluftslivet kan vi få den gode
følelse af at være til stede i aktiviteten, i harmonisk dans med verden, hvor verdens modstand
fungerer, som den luft der gør det muligt for fuglen at flyve og hvor vi kan svæve i eksistensen
– det er følelsen af autentisk eksistens, sat lidt på spidsen.
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5.1.6 Flow og positiv psykologi
Fænomenologi er hovedsageligt en kvalitativ forskningsdiciplin. Fænomenologien er i al
hovedsag en abstrakt skrivebords-teori i den forstand at de centrale personer har været store
tænkere og gode observatører af menneskets vilkår. Men hverken Sartre eller Merleau-Ponty
har indsamlet kvantitative data til at understøtte deres tanker. Dette gør at fænomenologien,
efter min mening, er mere filosofi end videnskab44. Psykologien har historisk set, hovedsagligt
beskæftiget sig med afvigende adfærd og sygelige tilstande i psyken, men i de seneste årtier
har en ny gren af psykologien udviklet sig. Denne nye gren beskæftiger sig med, hvad der
skaber psykisk velbefindende og positive subjektive følelser så som håp, optimisme, flow og
lykke (Brudal 2006: indledning). Nyere neuro-fysiologisk forskning fokuserer i stigende grad
på hjernens relation til verden, og hvordan vi kan fungere kropsligt og mentalt i verden
(Andrieu 2006).

Mihaly Csikszentmihalyis bog ”Flow” beskriver ligeledes, baseret på

kvantitative data, i hvilke situationer vi oplever den gode følelse af frihed, tilstedeværelse og
lykke.

De gamle grækere filosoferede en god del om det gode liv og Aristoteles benyttede
begrebet ”eudaimonia” 45 for at udtrykke menneskets indre behov for at realisere indre
potentialer. At efterstræbe og opnå eudaimonia giver en oplevelse af lykke, og selve prosessen
betragtes af Aristoteles, som en kreativ aktivitet (Brudal 2006:67). Den positive
psykologi ”genopdager” og viderudvikler 2300 år gamle tanker og beskæftiger sig, blandt
andet, med menneskets behov for selvrealisering og kreativitet, og de positive følelser det kan
medføre. I dagligdagssproget betyder det, at være kreativ, ofte at man producerer noget, fx i
kunst, musik, poesi og litteratur. I den positive psykologi forståes kreativitet, som et begreb
med mange sider, hvor én af disse sider er en kropslig kreativitet, hvor kroppen realiseres
gennem bevægelse fx sport, leg, dans, sex (Csikszentmihalyi 1990:96). I denne sammenhæng
vil jeg tilføje havpadling som en kreativ aktivitet..
Figur 8 46 viser at når færdighederne, svarer til udfordringen i en given aktivitet, opstår
muligheden for flow. Når vi forbedrer vores færdigheder er vi også tilbøjelige til at søge større
udfordringer for at komme i flow-tilstanden. Hvis udfordringen bliver for stor i forhold til
færdigheden bliver vi ængstelige, og bliver udfordringen for lille keder vi os (Csikszentmihalyi
44

Videnskab forstået som baseret på den videnskabelige metode hvor data indsamles og analyseres. Resultater
skal kunne efterprøves og verificeres.
45
Eudaimonia: ”eu” betyder ”godt”, og ”daimon” betyder ”indre poetentiale” eller ”sanne selv” (Brudal 2006)
46
Figuren er lånt fra www.hypergogue.net.
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1990:74). Denne dynamik og balance, mellem udfordring, færdighed og flow, er omtrent en
beskrivelse af Sartres beskrivelse, af at være godt eller dårligt situeret.

Figur 8. Flowkanalen findes hvor udfordring og færdighed har et gunstigt relationelt forhold. Er
forholdet ugunstigt medfører det enten kedsomhed eller angst. Bedre færdigheder kræver større
udfordring for at udøveren skal ramme flowkanalen.

En interessant ting ved flow er ikke at være en kulturel konstruktion. Den efterhånden
omfattende forskning på området viser, ifølge Csikszentmihalyi, at flow-oplevelser opstår i
samme typer af situationer og er meget ensartet overalt i verden (Bruvol 2006:74):

Beskrivelsen av et helhjertet engasjement, det å fortape sig helt i en oppgave,
beskrives med omtrent de samme ordene av kvinner i Korea, av voksne menn i
Thailand og India, av tenåringer i Tokyo, av navajoherdar i Arizona, av bønder i
de italienske alpene og av arbeidere ved samlebåndet ved fabrikkerne i Chicago
(Csikszentmihalyi i Bruvol 2006)
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Det er vanskeligt uddybende at beskrive flow og følelsen kan variere lidt fra menneske til
menneske, Vivoll Straume har gennem undersøgelser blandt børn og voksne fundet 9
overordnede kendetegn ved flow-følesen:

1. Balanse mellom utfordring of ferdighet. Flyt kommer i stand når den
enkeltes evner svarer til de målene som settes.
2. Handlingsrettet oppmerksomhet. Flyt innebærer et totalt engasjement.
3. Fravær av egosentert holdning. Oppmerksomheten er kun rettet mot selve
oppgaven.
4. Klart definerte mål for aktiviteten. Dette er vigtig, fordi et tydelig mål gjør
det mulig å satse helhjertet på det som skal utføres.
5. Uforbeholden støtte og feedback fra omgivelsene eller fra oss selv som gir
mot tl å fortsette med den oppgaven vi er i gang med, ved at vi får bekreftet
at vi er på rett vei.
6. Følelse af kontroll som kommer med en tro på at vi gjør det som er det
riktige, underveis
7. Fullstendig konsentrasjon om selve oppgaven.
8. Endring i tidopplevelse
9. Å være i flyt er en autotelisk47 oplevelse. Med dette menes at aktiviteten er
et mål i seg selv....Vi søker oss til erfaringer for erfaringens skyld (Vivoll
Straume i Bruvol 2006:74).

Jeg tror at de fleste der læser dette, har kendskab til denne oplevelse, og kan genkende i hvert
fald nogle af de 9 punkter fra egne erfaringer. I alle de 7 interview giver informanterne udtryk
for at de oplever et eller flere af de 9 punkter nævnt ovenfor. I flere af interviewene fortalte
informanterne også om hvordan de var villige til at opsøge potentielt farlige situationer for at få
udfordring der tilsvarer deres færdighed.

47

Autotelisk: ”auto” betyder ”selv” og ”telos” betyder ”mål”. En autotelisk handling bærer altså mening i sig selv,
handlingen er sit eget mål (Brudal 2006)
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5.2 Er der noget særligt ved havpadling?
Havpadling har en meget lang kulturhistorie bag sig fra Grønland og Canada – dvs helt sikkert
mere end 1000 år og sandsynligvis mere end 2000 år (Petersen 1997). Nansen var blandt de
første der bragte havkajakken til Norge og kajakken var allerede i 1930-erne en etableret
friluftsaktivitet i Norge. Få af de nye aktiviteter har nogen særlig historisk baggrund at henvise
til - et par undtagelser er dog fjeldklatring og elvepadling (Odden 2008).

I løbet af de 7 interview spurgte jeg ind, til hvilke kvaliteter informanterne selv oplever at
havpadling rummer. Alle mine informanter nævner, at havpadling rummer mange muligheder
med det samme udstyr. Her fortæller R6 om nogle af de muligheder havpadling rummer, og at
han kan være aktiv i sit nærmiljø gennem hele året:

R6: Man får samlet veldig mye av de tingene jeg er optatt av i én aktivitet. Jeg er
veldig optatt av det nære friluftslivet, og jeg bor jo i Kristiansand og der har jeg
mulighet til at drive alt innen for padling, veldig nær der jeg bor. Selvom jeg nu i
jobsammenhæng må reise hele tiden, har jeg mulighet til å være ute helt stille
morgener og se solopganger i december og januar, efter at have cyklet i 5 minutter.
Hvis man da vil ut og virkelig kjenne vinden piske og bølgerne, så er det og ret i
nærheten. Og det er 12 min å padle fra kajakklubben og til det første teltsted, hvis
du vil overnatte. Så alt er lissom så nært ved, og du kan drive med det hele året og
du kan sykle til klubben hele tiden, stort set. Selv om det også er gøy å stå i løssnø,
med pudderski og greier, er der mye kjøring, planlegging og timing der skal klaffe.
Så det er noget med den enkeltheden og totale greiene.

Det fremgår at R6 er optaget af sin egen lette tilgang til havpadling og de mange muligheder
hans kystmiljø tilbyder. Jeg vil tolke det som, at en del af R6’s projekt er enkelhed og helhed hans padleprojekt starter når han sætter sig på cyklen, og slutter når han står af cyklen
derhjemme efter padleturen. Hvis der ingår kørsel, og planlægning skaber det en situation der
forstyrrer enkelheden for R6. Det som R6 beskriver her, er det som i folkelig tale kaldes
for ”dørstokkmila48” og noget jeg tror vi alle kender til. Vores projekter kan blive ”forurenet”
af uønskede elementer, vi vil gerne undgår stress, og for meget kontakt med den logistiske
fakticitet, der kan karakteriseres som et stivnet projekt – transport i bil er besværligt, kedeligt
48

Der er ofte en mental og praktisk tærskel for at komme i gang med den ønskede aktivitet. Sækken skal pakkes,
transport til arenaen for sin aktivitet, udstyr skal findes frem, man skal rejse sig fra sofaen.
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og skal bare overståes. Aktører der er medlemmer af kajakklubber i byerne vil have let adgang
til havpadling. Dette gælder selvsagt ikke bare for havpadling, men væksten i antallet af
klubber har gjort havpadling lettere tilgængeligt for mange folk.

Flere af mine informanters beskrivelser antyder at kajakpadling kvalitativt ligger tæt ind til det
traditionelle friluftsliv, hvor naturoplevelsen og kontemplationen er centrale elementer. Men at
havpadling samtidigt skiller sig ud, og er ”litt anderledes” end landbaseret friluftsliv. R8
indkredser det her:
R8: … Jeg tænker at kanskje flere og flere søker roen og stilheten i naturen. Og
sådan set er kajakken en fin måte at opleve på, men på en lidt annen måte. Den
norske friluftstraditionen er jo, å gå på tur og den biten der. Kanskje der er dukket
op noget nyt med kajakken - en annen måte å få tilfredsstilt de samme behovene på.
Og så spreder det sig jo, det er klart, at hvis man kjenner folk som padler kajakk og
de fortæller hvor flott det er, så er det let at man prøver det sjølv, ilden spreder sig
så at sige.

R8 fremhæver ro, stilhed og naturoplevelser som er kerneværdier i traditionelt friluftsliv.
Samtidigt nævner hun at havpadling følger norsk friluftstradition, men ”på en litt annen måte”.
R8 giver i ovenstående citat udtryk for en holdning, alle mine informanter, i større eller mindre
grad giver udtryk for. Denne holdning er, at rent turteknisk, kropsligt, mentalt og
udstyrmæssigt ligger havpadling kvalitativt, tæt på traditionel vandring i fjeld og skov. Man
kan sige at den ”fakticitet”, ”livsverden” og de ”situationer” havpadling fører med sig ligner
det traditionelle vandrings-friluftsliv. Det som gør havpadling, til en lidt anderledes måde at
opleve på, tror jeg, blandt andet hænger sammen med havets og kajakkens særlige fakticitet. Vi
kan tale om det at padle kajak, som et projekt, hvor særlige kvaliteter ved havet træder frem, og
på denne måde fremtræder havet anderledes for kajakpadleren end det gør for personen der
sidder i en sejlbåd, robåd, svømmer, står på surfboard eller lign 49.

I det næste citat beskriver R7 at den livsverden og fakticitet havpadling rummer, har meget
tilfælles med traditionel vandring:

49

jeg skriver mere om havets fakticitet i relation til havpadling senere i dette kapitel.
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R7: Jeg synes, at det at man slipper at gå så langt er fint. Når man padler, så
kommer man over lange strækninger uten at anstrenge sig alt for mye. Jeg tror folk
oplever, at den friheten man oplever ute på sjøen er helt specielt. Det å gå i land og
lage sig mat og sette op et telt og være en gjeng sammen og dele padlelivet og
friluftsliv i det hele tatt - det synes jeg er veldig fint. Jeg oplever at der er veldig
mange som synes det er fint at være sammen med en gruppe og padle og ligge i telt
og lage mat.

R7 siger at havets fakticitet giver en særlig oplevelse af frihed. Det hører med til historien, at
R7 er 60 år gammel da dette interview bliver gennemført. R7 giver udtryk for, at i en alder af
60 år føler hun sig godt situeret, og formår at overskride den fakticitet, som kajakken og havet
udgør. Man kan næsten selv føle R7’s oplevelse af autentisk eksistens, og intens væren i verden
ud fra citatet. Man fornemmer det autoteliske element i citatet - oplevelsen er et mål i sig selv.
R7 er meget aktiv i et klubmiljø, og det sociale perspektiv er meget vigtigt for R7. Jeg fulgte
op på R7’s udtalelse om at padling ikke er så fysisk tungt og hun svarede:

R7: Det er mye tungere å gå i fjellet. Det kan jeg ikke gøre nu fordi jeg begynner at
være litt op i årene. Det passer ikke for mig at gå med tung sæk. Jeg hører også
mange sige, at de har været idrætsfolk og har løbet og cyklet mye, men det blive for
tungt for benene. Og så har de været på utkig efter en annen idræt og så blev det
kajakpadling. Det tror jeg også har noget å sige, det at man må bruke armene i
stedet for benene.

R7 nævner endnu en kvalitet ved havpadling, nemlig at det ikke er så fysisk tungt at padle en
havkajak50. På land er kajakken tung og klodset, men når den først er på vandet er det (næsten)
lige meget om der 5 eller 20 kg oppakning i kajakken. Folk der har slidte/svage knæ eller
lignende, kan finde glæde i en aktivitet, der kan bringe dem vidt omkring uden at belaste
kroppen ret meget – de er kropsligt godt situerede i de situationer havpadling naturligt rummer.

50

R7 nævner noget som er indlysende, men som jeg selv, fuldstændigt havde overset Et eksempel på hvor
vanskeligt det kan være at træde ud af sin egen kultur og betragte den som en udenforstående. Skal forskeren
forstå en kultur rent kropsligt må forskeren også træde ud af sin egen krop og se på kulturen gennem andre
kroppes fakticitet – for mig var dette en meget lærerig erfaring!
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Denne kvalitet er formentligt en af grundene til at havpadling tiltrækker mange godt voksne
folk51.

Jeg har personligt mødt flere 70+ årige, der fortsat kan gøre sig gældende fysisk og teknisk i
havpadlemiljøet, og har stor glæde af deres aktivitet. R7 oplever at hun er dårligt situeret i
forholhd traditionel vandring med tung rygsæk. I kajakken kan hun få alt det udstyr med som
en telttur kræver. Siden vægten ikke er afgørende, kan man tage ting52 med der øger komforten
på turen – hvilket sandsynligvis tiltrækker endnu flere aktører.

5.2.1 Naturoplevelse, frihed og kontemplation
Alle mine informanter giver udtryk for at naturoplevelse og kontemplation er vigtige motiver
for deres interesse i havpadling. Flere har også bemærket, at den store ændring i omgivelserne
fra land til hav. Perspektivet fra havkajakken er med til at forstærke oplevelsen. I
fænomenologisk sammenhæng kan man sige, at forandringen i den oplevede livsverden fra
land til vand, er en vigtig faktor for informanterne. Havet og kajakkens fakticitet, giver et godt
grundlag for, at være godt situeret og dermed opleve velvære og frihed - følelser som ifølge
Sartre er knyttet til oplevelsen af autentisk eksistens. De samme følelser er knyttet til den
autoteliske oplevelse og flow. R1 udtrykker en del af det ovenstående i dette citat:

R1: …Det der er specielt fint ved padling i havkajakk, er at du kommer næsten
frem overalt på vannet. Du trænger bare 10 cm med vann og så kan du padle der.
Så du kommer frem alle de stederne du fx ikke kommer med selv en lille båt. Så du
kan utforske kystlinien og kommer utroligt tæt på kystnaturen. Havkajakken har
også et vældigt vidt bruksområde. Du kan selvsakt også få fine naturoplevelser på
havet på andre måter. Men havkajakken har så stort et bruksområde og mulighed
for stor variation med padling i bølger og på flatt vann.

R1 understreger her friheden til, at bevæge sig hvor man vil på vandfladen. Kajakken kommer
frem, hvor selv den mindste robåd må give op. Kajakkens egen fakticitet er interessant - med
51

Gennemsnitsalderen på respondenterne fra spørgeundersøgelsen var 43 år – jeg kommer tilbage til alder i
kapitel 6.
52
Stort telt, tungt liggeunderlag, ferskvarer og grøntsager – ting man ville minimere vægten af på en telttur i
fjeldet.
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bare 10 cm vand under kølen, så kommer kajakken frem. Havkajakkens fakticitet giver
mulighed for næsten, at komme frem overalt og komme meget tæt ind på kystnaturen. På
landjorden er der mange steder, du ikke kan være på grund af terrænets fakticitet. Det samme
vil gælde på mange elve. Er du på havet i sejlbåd eller motorbåd begrænses bevægelsen af
vanddybde og fartøjets fakticitet. I kajakken har du frihed til at bevæge dig, stort set over hele
elementets overflade
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. Kajakkens fremkommelighed, manøvredygtighed og brede

anvendelighed fra stille vand til oprørt hav er speciel, og udgør et godt grundlag for at opleve
frihed og lethed i forhold til naturmiljøet.

Havet sletter alle spor - kulturen sætter få synlige spor på havet og der er ingen stier. Dette er
kvaliteter ved havet der har betydning for havpadlerens livsverden. Fraværet af kulturen og
føringer for valg medfører en stor grad af oplevet frihed i situationen. R4 beskriver fraværet af
kulturens spor og føringer, således:

R4: Ja, og så er der en ting der er utrolig vigtig for mig - det er helt sporløst når
du er på vannet, du ser ikke en masse spor, der er ikke nogen sti, der er ikke noget
merket løjpe, der er ingenting. Du er bare ute aleine med kartet og du får den her
vilmarksfølelse og at der ikke har vært nogen før dig. Og vi er jo bare i Sverige og
det er garantert, at der har været mange her før os. Men den tanke forsvinner når
jeg er på vannet, med tiden er det blevet mye tydeligere for mig, at det er vigtigt.
Så kommer jeg til en leir-plass og så kan jeg jo se at her har været folk før mig,
men da er det jo på land. Men når jeg kommer på vannet, da har du jo friheten, du
bliver ikke sluset ind i nogen spor, du står helt fritt til at velge rute og løjpe ut ifra
de naturgitte forhold ut fra hva du har lyst til at gjøre akkurat der og da. Du har
ingen forutsetninger som en sti eller fysiske begrænsninger, eller hva det end måtte
være.

En anden informant R6 kommenterer også frihedsfølelsen i kajakken. R6 tillægger ligeledes
ophold i naturen en åndelig dimension, og beskriver sin opfattelse af den symbolik som havet
udgør for ham.
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Man kunne sige at kanoen kan det samme, men kanoen egner sig ikke ret godt til at padle i bølger og er meget
følsom over for vind.. Kanoen er ikke ret godt egnet til at padle i et havmiljø.
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R6: Ja, der er en bund der løsner når jeg lægger fra land. Du får ting på avstand
på en måte, det er sån en ufattelig frihet, å vite du har alt i kajakken, som du
trenger og du kan være borte længe. Og særlig ute på havet og at se horisontlinien,
der er mye med havet og symbolikken i det. Havet er jo sådanne kaoskræfter. Men i
kaoset ligger der også muligheter. Så at sidde og kigge på horisontlinien og klare
at se de muligheterne, det er veldig løsningsorientert å padle. Problemer og
sådanne ”stoppere” som Annette Bischoff snakker om, det bliver lissom liggende
på land. Det er en veldig dynamik i å være utpå havet. I religiøse traditioner
snakker man om, at du går ind i skogene for å møte dig selv, og op på fjellet for at
møte gud. På havet gør du egentligt begge dele, altså. Så ja, jeg synes det er en
fantastisk aktivitet!

Dette citat udtråler også en intens væren, autentisk eksistens og autotelisk oplevelse forbundet
med havpadling. R6 nævner ”kaoskræfter” og ”dynamik”, som kvaliteter ved havet – dette er et
godt udtryk for den anderledes fakticitet havet udgør, sammenlignet med landjordens fakticitet.
Havets dynamik og rytme, særligt når der er bølger, kræver at padleren er opmærksom, og hele
tiden følger med – havet forlanger padlerens opmærksomhed og tilstedeværele i nuet, hvilket
levner mindre mentalt rum til at bekymre sig om andre ting – dette kan have betydning for
havpadling, som en kontemplativ og rekreativ aktivitet.

5.2.2 Havets fakticitet
Som jeg allerede har nævnt, har havet andre fysiske kvaliteter, sammenlignet med landjorden.
Havet er et dynamisk element i konstant bevægelse og alle informanter beskriver vandets
bevægelser som en vigtig del af deres padleoplevelse. Den nære kontakt med vandet er en del
af naturoplevelsen, og en kilde til mestringsoplevelser, frihedsfølelse og samspil med verden. I
fænomenologiske termer beskriver informanterne, hvordan de ved at være godt situerede,
overskrider havets, kajakkens og kroppens fakticitet. Gennem denne overskridelse kommer
kvaliteter ved verden frem, og informanterne oplever mestring, glæde og en stærk følelse af
tilstedeværelse..

Flere informanter nævner at det lave perspektiv fra kajakken har betydning for deres oplevelse.
R8 nævner dette særlige kajak-perspektiv:
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R8: Det som slår mig gang på gang er, hvor utroligt et perspektiv du får. Når du
sitter der i kajakken i vannlinien og padler langs land og ser op på berget. Det er
en helt annen oplevelse end og stå oppe på berget og se ned på vannet. Så det litt
lave perspektivet, hvor du stille kan glide gennem vannet på flotte dage det er en
fin oplevelse, det er sån ro-oplevelse.

Havets særlige fakticitet og det lave perspektiv fra kajakken, gør det enkelt, at føle sig tæt på
naturen og, bogstaveligt talt, smelte sammen med elementet. R8 fortsætter og beskriver
hvordan skiftet i omgivelserne fra land til vand har betydning.

R8: Ja, det er jo noget annet end alt det annet jeg gør i hverdagen. Der er jeg jo
helt andre steder og i et annet miljø. Den kontrasten med å komme ut i vannet å se
og bevæge sig, og være en del af det, og på en måte vite at du er der på naturens
præmisser. Det bliver lidt som at opsøke naturen og være der på dens præmisser.

De to ovenstående citater illustrerer de kontemplative motiver R8 har for at tage en padletur.
Perspektivet fra kajakken, og kontrasten til dagligdagen på landjorden, udgør en stor forandring
i livsverdenen. R8 beskriver også et ønske om, at komme ud i kajakken og ”bevæge sig og
være en del af det” – jeg tror at R8 mener havet når hun siger ”det”. Jeg tolker det som at R8
udtrykker en oplevelse af sammensmeltning med naturmiljøet. R8 nævner del lave perspektiv,
at være en del af det og at være der på naturens præmisser – for mig lyder det som en, lidt
beskeden, beskrivelse af en stærk naturoplevelse.

I interviewene spurgte jeg ind til hvordan det opleves at padle i bølger. R7 beskriver den nære
kontakt med elementet, og oplevelsen af at bevæge sig sammen med elementet således:
R7: …. det å bevæge sig i kajakk, bruke kroppen i kajakken, det å padle i stille
vann og padle i bølger. Jeg er veldig glad i å padle i bølger, da er jeg helt i hundre,
det er næsten det bedste jeg vet. Jeg føler at jeg mestrer og kommer over de høje
bølger og ned i en bølgedal og får bølgerne skyllende over mig, det er bare en
fantastisk oplevelse.
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R7 laver en meget fin beskrivelse af, hvor tæt man kommer på kræfterne i havet, og hvilken
virkning det har på en øvet havpadler. Jeg burde også have videofilmet dette interview, fordi
informanten gjorde store armbevægelser og smilte bredt mens hun forklarede – ingen tvivl om
at hun beskrev nogle stærke positive oplevelser med havet. R7 fortsætter sin beskrivelse af
kontakten med havet:

R7: Jeg føler at når jeg er ute i bølger og kanskje det er litt rotete sjø, at jeg er med
i bølgerne. Jeg føler at hele mig er en del af bølgen på en måte. Jeg møter bølgen,
jeg bruker åren og føler, at jeg kan klare det meste derute. Der er en stor glæde
ved at få en surf og fyke av gårde på bølgen. Jeg var i Wales og padle
tidevandstrømme for et år siden og følelsen af at få en surf på en bølge, mens jeg
egentligt blev trukket bakover af strømmen - det var morsomt og litt mærkeligt.
Vannet er så mægtigt og når jeg er derute og klarer mig i det mægtige vannet, som
fosser og bruser rundt om mig, det synes jeg er veldig fint at opleve.

Jeg synes citatet stråler af stærk tilstedeværelse i de situationer R7 beskriver, her er tydeligvis
tale om flow-oplevelser, og en meget nær kontakt til elementet. Læseren må huske på at R7 er
en lille dame på 60 år, der ikke længere klarer at gå med tung sæk i fjeldet. Hun kan fortsat
gøre sig gældende fysisk og teknisk og padle tidevandsstrømme i Wales. Det er ret
imponerende og hvordan havpadling naturligt er en inkluderende aktivitet.

Netop de store kræfter, som havet og bølger rummer, er et tema der dukker op i interviewene.
Oplevelsen af at føle sig lille, og samtidigt mestre samspillet med noget der er meget større end
dig selv, har stor betydning for oplevelsen af frihed og mestring. R5 fortæller om at føle sig
lille på det store hav:

R5: ...Det er jo hele grunnen til at jeg sidder og gynger i en knøttliten båt ute på
det store hav. Det er en helt rå følelese og sidde der og gynge. Fx i går sidder jeg
der ute og det er strålende sol og blåser kuling og der er 3 meter bølger og du
sitter der og er lidt sån euforisk og litt sån angstfuld når man nærmer sig land.
Man er midt i elementet. At svømme kommer ikke i nærheten af samme følelse.
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R5 beskriver sin facination af de kræfter, der hele tiden er til stede på og i havet. Elementets
bevægelser medfører, at du hele tiden bliver udfordret, og dermed hele tiden skal være
fokuseret hvilket øger muligheden for at opleve mestring.

R5: Det er hele tiden sådan en balancegang. Det ene er at padle en tur på havet og
se på ting og komme sig fra A til B. Det andre er når bølgerne bliver store og
begynner at bryte og du må finde en måte at komme dig unna. Der er det begge
dele. Det er sånt lidt angstfyldt for du ved at konsekvensen kan blive stor. Og så er
det euforien når du faktisk har klaret det. Og så mærker du, at du har en utvikling
hele tiden og du kjenner at mestringen er der og tærsklen for angst bliver højere.
Og så klarer du at tæmme den litt efter hvert.

R5 beskriver også meget fint dynamikken der er antydet i figur 8 (side 55), hvor balancen
mellem udfordring og færdighed, hele tiden må justeres for at ramme flow-kanalen. R5 nævner
både eufori og angst, og han går tydeligvis tæt på grænsen af sin komfortzone, men oplever
mestring, flow og eufori når projektet lykkes.

Jeg oplevede at det var lidt vanskeligt for informanterne, at forklare betydningen af havets
bevægelser for deres oplevelse i kajakken. Alle var enige om at bevægelserne var vigtige, men
havde vanskeligt ved at sætte ord på betydningen. R4 var dog hurtig til, at nævne og beskrive
betydningen af havets bevægelser, og hvordan disse bevægelser er med til, at etablere en
kontakt og følelse af samspil med havet.

R4: Ja, det er veldig vigtigt. Det er bra at precisere det. Jeg synes det er greit når
det er stille og padle innenskjærs, men jeg liker bedst at padle utenskjærs. Ikke
fordi det er ekstremt og vildt, men jeg liker at det bevæger sig under mig og jeg får
den følelse med bølgerne og oplever den dynamikken. Jeg liker den dynamikken og
jeg opsøker den dynamikken, det kan bare være små krusninger, men det å sitte ute
på havet og opleve horisonten - det er det beste for mig og opleve. Der kan jeg
sitte i timesvis og bare padle i bølgerne og bare kjenne at tankerne flyr, men bliver
det helt stille rundt mig, får jeg ikke den samme følelsen, det er bedre med
bevægelse.
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Bevægelsen er tydeligvis vigtig for R4, og bevægelsen opretter forbindelsen til havet og R4 får
en anden oplevelse uden denne bevægelse.

Havet har en meget dynamisk fakticitet, der

præsenterer individet for ret forskellige livsverdener. R4 var ganske reflekteret omkring
bevægelsens betydning for padleoplevelsen. Jeg spurgte lidt mere indgående ind til R4’s
oplevelse af bevægelsen i kajakken.

R4: Nei, det var verre, hva skjer, ja det er et godt spørsmål. Jeg tror det er levende,
hvis det er stille så er det dødt. Jeg liker å føle at det er levende, at havet lever og
kjenne at der er liv under mig, eller energi, kanskje bedre at sige energi. Og mærke
den energi blive overført til mig og kjenne at nu er jeg med på noe. I stedet for at
sidde og jobbe på fladt vann, for så er det mig der generer energien, som beveger
mig. Den andre veien føler jeg energien kommer nedenfra og så kommer energien
ut i mig og så kan jeg kose mig. Så det har kanskje noget at gøre med hvilken vei
den energi går.
For R4 er havets energi der etablerer kontakten og skaber en livsveden, hvor han oplever havet
som levende. R4 ønsker at havet skal kræve hans opmærksomhed og udgøre en udfordring,
som han kan besvare kropsligt. R4 beskriver at han ønsker en situation, hvor koncentration og
umiddelbart feedback fra omgivelserne er centrale – kvaliteter der også hører til den autoteliske
flow-oplevelse. De to informanter R4 og R5 er tydeligvis, motiverede af havets evne til at
præsentere dem for situationer, hvor de kropsligt kan besvare havets udfordringer og opnå flow
og autentisk eksistens.
Lårstøtter og spraydeck 54 gør at padleren har tæt kontakt til kajakken, og ikke kan bevæge sig
uafhængigt af kajakken. Padleren er tvunget til at følge kajakkens bevægelser, der egentligt er
havets bevægelser. I en båd kan man flytte dig rundt og bevæge dig usynkront med bølgerne,
og miste balancen - de fleste har sikkert oplevet, hvor vanskeligt og uelegant, det kan være at
bevæge sig rundt i en lille båd i bølgegang. I kajakken bliver bølgernes energi også padlerens
energi. Denne meget konkrete energioverførsel og automatikken i at padlerens og bølgernes
bevægelse er synkroniserede, skaber et uundgåeligt samspil med havets fakticitet – R3 siger
det samme her, bare meget bedre:

54

Norsk: ”sprutdrekk”. Oftest af neopren eller nylon. Et skørt som padleren har om livet og som fastgøres til
kanten af kajakkens cockpit (norsk: sittebrønn). Spraydecket hindrer at der kommer vand ind i cockpittet.
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R3:… de gangene jeg er ute å padle, oplever jeg at de fineste bølgerne er de som
giver en god rytme. Du har en partner og han må føre dig, ikke sandt og han
danser like blid hele tiden og samtidigt kan han blive lidt røff. Det er en veldig,
veldig god oplevelse…

Dette er endnu en kvalitet der medfører, at det er meget let at føle indlejring og
sammensmeltning med naturmiljøet i kajakken55. Det er formentligt også denne kvalitet, der
gør at R4 oplever havet som dødt når der ikke er bevægelse. Bølgeenergien etablerer kontakten
mellem hav og padler.

I kajakken er man så tæt på elementet at man, så at sige, er i fysisk kontakt med elementet hele
tiden En særlig ting ved at padle havkajak er at det er muligt at foretage en eskimorulle hvor du
får overkroppen under vand og ved hjælp af rigtig teknik benytter pagajen til at ”rulle” op igen
og derved komme ud af vandet. Det er en ting der, så vidt jeg kan se er specielt ved havpadling.
Gennem eskimorullen afdækker padleren en side ved havets fakticitet, der er forbeholdt
havkajakken56. Der er flere teknikker, hvor padleren ligger på siden og er mere eller mindre
under vandet og ved rigtig teknik kan løfte sig ud af vandet igen. Denne mulighed for at blive
omsluttet af elementet er med til at etablere en ekstremt direkte kontakt mellem hav og padler.
Mens bådaktiviteter foregår på vandet kan havpadling i høj grad også være i vandet 57.

Når jeg selv er kajakinstruktør plejer jeg, at nævne for deltagerne, at det er en vigtig og naturlig
del af aktiviteten, at være i vandet og føle sig tryg med hovedet under vand58. Skulle nogen
vælte ufrivilligt er det let at komme ud af kajakken og selv kravle op igen, enten alene eller
med hjælp fra en anden padler. For traditionelle vandaktiviter i ro og sejlbåd er der gået noget

55

Jeg ser en parellel til Pontys eksempel med ”den blinde mands stok” (Merleau-Ponty 2002). I dette tilfælde er
pagejen der gør det ud for stok. Pagajen bliver en forlængelse af kroppen og en ”rækken ud” til verden og det kan
være svært at skelne mellem pagaj, krop og hav.
56
”Rullen” kan også fortages i elvekajakker og nogen typer kanoer – men disse både er sjældent på havet og er
ikke egnede til overnatningsture, hvor der skal medbringes oppakning.
57
Den samme kvalitet i forhold til at være skiftevis ude af vandet og i vandet vil du finde i andre moderne
vandaktiviteter, som surfing, windsurfing og kitesurfing, men for alle disse aktiviteter mangler du muligheden for
at medbringe udstyr og tage på tur. For alle tre aktiviteter er du ligeledes hæmmet i bevægelsesfriheden fordi alle
tre er afhængige af bølger eller vind.
58
Her udtrykker jeg en holdning som NPF og klubberne har advokeret i mange år. Der vil være mange padlere
som vil være uenige eller ureflekterede i forhold til dette punkt.
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galt, hvis du havner ufrivilligt i vandet – i disse aktiviteter er det ikke på samme måde naturligt
at være i vandet 59.

Det var først under arbejdet med denne opgave at jeg selv begyndte at tænke over hvor vigtig
havets bevægelser er for kajakoplevelsen. Der er noget helt særligt ved at sidde lidt fastklemt i
en lille kajak, på det store hav, og mærke havets kræfter på egen krop. Gennem den meget
direkte kontakt med havets fakticitet, må havpadleren konstant kommunikere kropsligt med
havet for at kommer fremover uden at vælte. I dette samspil er der rig mulighed for at
overskride fakticiteten og opleve flow og autentisk eksistens.

5.2.3 At mestre havet
Beskrivelse af samspil med havet og forståelse for de krav, som havet stiller til padleren er en
kilde til mestringsoplevelser hos alle informanterne. I følgende citat redegør R4 for hvilke
udfordringer havpadling rummer.

R4: ….Som jeg sagde, når du er på vannet, da må du må hele tiden tage ting på
sparket eftersom du padler. Når du er begyndt på noe må du hele tiden tænke på
escape-routes. Jeg føler at det er specielt i kryssinger på havet, så er du der ute, og
så må du fullføre, den ene eller andre veien. Og det synes jeg er specielt, du kan
ikke bare stoppe. På fjellet når vejret tager av, kan du stoppe og pratte. På havet er
det ikke sikkert at du kan pratte sammen engang, fordi der er så mye vind. Og der
er så stor sjø, at du ikke kan legge dig ind til en anden kajakk, så må du have tegn
og signaler og have fornemmelse for hva andre har lyst på og ikke lyst på. Selv om
jeg vil fortsette er det ikke sikkert de andre kan det og så får vi ikke prattet om det
roligt inde i en vindsæk for eksempel. Så det er kanskje en speciel sak for
havpadling. Fx i elvepadling, så må du synsfare og kan roe dig ned og så går du ut
på elven. Der ute på havet er det full rulle og da er du mit op i det, og i en
stresssituation.

59

Min påstand
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R4 har et reflekteret forhold i forhold til flow-oplevelsen, og opsøger bevidst situationer der
kan medføre flow. R4 nævner endnu et element ved havpadling - det kan være vanskeligt at få
et ophold eller pause60. Når du først er startet på et krævende projekt på et oprørt hav, så må du
gennemføre. At være midt i en situation, der stiller høje krav medfører fuld koncentration og
tilstedeværelse, men giver også anledning til både flow og store mestringsoplevelser, når
projekttet gennemføres. R5 uddyber hvordan den intense koncentration og lette angst opleves:

R4: Ja! Og være på højde med situationen hele veien. Og kunne planlegge efter
vær og vind. Og kunne utnytte vejret og forholdende. Du kan padle fort i en retning,
men hvis du jobber mot vejret bliver du lei og sliten. Man må bruke de forhold der
er. Og være i det, det er det der med flow-greier. Jeg tror du får en følelse af at
være veldig med - når du mestrer det er du ét med elementerne.

For R4 er der en udfordring i at overskride de komplekse situationer, der opstår under
krævende padling. At bevare roen og overblikket giver R4 mestringsoplevelser og han oplever
at være èt med elementet – endnu en beskrivelse af flow og en oplevelse af stærk
tilstedeværelse og autentisk eksistens.

Grænsen mellem angst og stor glæde er hårfin i flow-kanalen. Den rent fysiske oplevelse af at
bevæge sig i dette grænseland, gav R5 da jeg spurgte ind til hvordan det opleves at padle i store
brydende bølger.

R5: Ja, hva som skjer, det er den gode blanding, du kjenner at det stopper litt op i
kroppen. Hvis der er gode signaler tvinger hjernen frem de rette ting, eller også er
det instinkterne der gør det - det vet man egentligt aldrig før det er sket. Man bliver
sådan lidt nummen i muskulaturen og man kjenner at angsten bliver større og når
man da faktsik har gjort det rette eller rullet op efter det mislykkedes, så er det
sådan ”YES!” (sidder med armene over hovedet). Man kjenner der sånt helt ut i
fingertubberne, at der er et eller andet som slipper. Når man ligger foran bratte
surfer som havner ind mot strender eller mot store bølger der bliver bratte og
jævlig høje. De bølgerne bråker på en speciel måte og du vet at har du ikke helt
60

Dette gælder ikke kun for havpadling. Klatring og elvepadling rummer det samme element, så vidt jeg kan se.
Men fx i vandre-friluftslivet, sommer og vinter, vil man oftest kunne få en time-out i en vindsæk, bag en
klippeblok eller lign.
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kontrol på dem bliver du bare høvlet rundt. Det er veldig facinerende for jeg har
samme angstfølelsen hver eneste gang, men jeg vet at det går bra og jeg overlever i
hvert fald. Men jeg bliver helt nummen i tungen, det er en ganske stærk oplevelse
ret og slet.

Det er tydeligt at bølgepadling på det niveau R5 beskriver her, kræver dyb koncentration, et
højt færdighedsniveau og et indgående kendskab til havet som et dynamisk element. Det
fremgår også at når indsatsen er stor og det kan gå galt, så bliver belønningen også tilsvarende
større når det går godt – R5 siger selv at der er tale om, stærke oplevelser, og det er tydeligt at
han oplever stor mestring når han ikke bliver ”høvlet rundt” eller klarer at rulle op efter at have
fået tæsk af bølgerne. R5 fortsætter sin beskrivelse.

R5: Ja, det er moro, full kontrol og det er veldig morsomt. Men når du toucher lidt
på og du vet at det kan gå til helvete, det er der at følelsen kommer og da er det
ekstra moro når det går bra og jeg har overlevd, jeg har ikke så høje krav akkurat
der.

De fire ovenståene citater udtrykker et ønske om at mestre det vanskelige. Jeg mener at de to
respondenter R4 og R5 i høj grad er tiltrukket af den livsverden de finder på havet, fordi
aktiviteten er en rig kilde til udfordrende situationer og muligheden for at overskride havets
fakticitet, og dermed opnå mestringsoplevelser og oplevelsen af autentisk eksistens og en
intens følelse af at være tilstede i situationen.

Den altomfattende autoteliske mening individet oplever i en flow-tilstand kan være ganske
vanedannende og efterhånden som færdighederne bliver bedre må udfordringerne være
tilsvarende vanskeligere, hvilket kan medføre ganske ekstrem adfærd. Breton giver i sin
artikel ”Playing symbolically with Death in Exstreme Sports” et billede af hvordan deltagere i
ekstremsport opnår en stærk følelse af mening og tilstedeværelse ved at gå helt til grænsen,
hvor balancen mellem succes og fatal katastrofe er hårfin. Klausner betegner denne ekstreme
form for stræben efter mening i flow-lignende sindstilstande for stress-seeking (Klausner i
Breton 2000:3). Lewis giver i sin analyse af klatring en lignende beskrivelse af klatreres
stræben efter mening gennem autoteliske klatreoplevelser (Lewis 2000). I de ovenstående

72

citater giver R4 og R5 udtryk for hvordan de er villige til, at opsøge potentielt farlige
oplevelser for, at blive udfordret og få intense mestringsoplevelser.
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Kapitel 6 Havpadling og kulturen
Jeg har i kapitel 5 studeret havpadling på nært hold og forsøgt, ved hjælp af fænomenologien,
at komme ind til kernen af aktiviteten og indkredse dens egenart. I dette kapitel ønsker jeg at
træde et skridt, tilbage og betragte havpadling udefra som et socialt og kulturelt fænomen. Jeg
vil betragte, data fra både spørgeundersøgelse og interview, ud fra to sociologiske teorier
repræsenteret af Pierre Bourdieu (1931-2002) og Anthony Giddens (1938- )

De to herrer Bourdieu og Giddens repræsenterer to modpoler, hvor individets frihed og
kulturelle strukturer vægtlægges meget forskelligt. Jeg vil herunder gå lidt dybere ind i de to
teoretiske synspunkter. Efter en teoretisk gennemgang vil jeg analysere mine data set i lyset fra
disse to teoretiske synsvinkler. Begge teorier har noget at bidrage med i denne sammenhæng.

6.1 Bourdieu’s socialkonstruktivisme
Bourdieu’s samfundsteori er inspireret af marxismen og lægger stor vægt på individets position
i samfundet. Sociale og kulturelle forhold, særligt i opvækst/ungdom, får stor betydning senere
i livet. Vi socialiseres ind i en samfundsgruppe og reproducerer ubevidst de kulturelle mønstre
vi har oplevet gennem vores liv. Ifølge Bourdieu er den sidste 20-30 år kulturelle og
strukturelle udvikling af samfundet, blot overfladiske ændringer. De dybereliggende processer,
socialisering og kulturel reproduktion, er fortsat stærke drivkræfter i vestlige samfund – her i
blandt Norge (Krange 2007, Odden 2008).

Bourdieu har haft en stor indflydelse på sociologisk tænkning gennem mere end 30 år, og det
er på ingen måde min hensigt, at give en fyldestgørende redegørelse for hans teoretiske
standpunkt. Men jeg ønsker at gribe fat i nogle centrale begreber fra hans social-teori.
Bourdieu’s begreber kapital, habitus og felt er brugbare i mit forsøg på, at sætte havpadling ind
i en kulturel kontekst. Bourdieu refererede til sig selv som en konstruktivistisk strukturalist
(Wilken 2006:23). Jeg vil lade Bourdieau selv forklare hvad han mener med konstruktivistiskstrukturalisme (mine fremhævelser):
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”Med strukturalisme eller strukturalist mener jeg, at der i den sociale verden, og ikke kun i
symbolske systemer, sprog, myter osv. findes objektive strukturer som er uafhængige af
agenternes bevidsthed eller ønske, som kan styre eller begrænse deres praksisser eller deres
repræsentationer. Med konstruktivisme mener jeg, at der er en social genese, som på den ene
side består af modeller for opfattelse, tanke og handling, der konstituerer det, jeg kalder
habitus, og på den anden side af sociale strukturer og særligt af det jeg kalder felter og af
grupper, særligt dem vi normalt kalder sociale klasser” (Bourdieu i Wilken 2006:23)

Bourdieau nævner at der på et overordnet niveau findes strukturer, der eksisterer uafhængigt af
agenternes bevidsthed. På agentniveau (individniveau) findes der en række sociale felter vi
indgår i som individer. Det enkelte individs habitus øger og mindsker sandsynligheden for, at
den enkelte agent indgår i bestemte felter.

6.1.1 Habitus
Et individs habitus består af internaliseret kropsliggjort kultur - altså kulturelle strukturer der er
indlejret i kroppen. Denne internalisering gør, at vi kan handle meningsfuldt og naturligt i
situationer indenkulturelle felter. Når vi handler, reproducerer vi internaliserede kulturelle
strukturer. Bourdieu kalder det for ”eksternaliseringen af internaliserede strukturer” (Bourdieu
i Wilken 2006:43). Habitus-begrebet udtrykker at et individ i en given situation er disponeret
for, at handle på bestemte måder, på baggrund individets opvækst og de kulturelle strukturer
individet har været i kontakt med. Kroppen både udtrykker og er habitus (Wilken 2006:44) –
fx er individets generelle helse, uddannelsesniveau, politiske holdninger, fritidsinteresser og
indkøbsvaner udtryk for habitus61.

Et individ behøver ikke at være bevidst om sin habitus, men oplever blot at der er ting der
forekommer naturligt, logisk og rigtigt og andre ting der føles forkert, amoralsk og forkasteligt.
Således sætter individets habitus stærke føringer for smag, holdninger og livsførsel.

Friluftsvaner kan også være udtryk for habitus. I kapitel 3 nævnte jeg at der er en tendens til, at
det er unge mænd fra byerne med højere uddannelse, der er mest aktive i de nye
friluftsaktiviteter. De med højere uddannelse, har også en tendens til at være mere aktive i
friluftslivet end de med grundskole-uddannelse (Odden 2008).

61

Østerberg (1998b) gør opmærksom på lighedstrækene mellem Sartres ”grundprojekt” og Bourdieus ”habitus”
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Ifølge Richardson har særligt middelklassens mænd en habitus der byder dem at udleve deres
maskulinitet under bestemte former:
”Å vise mot og fysisk styrke er ikke enkelt med utgangspunkt i et kontor,
borgerskapets menn trengte et felt hvor de kunne være mandige. I fjellheimen, og i
særdeleshet på tindene, fant de en arena hvor de kunne leve ut sin maskulinitet”
(Richardson 1994:90)

Måske fjeldtoppe og bølgetoppe er lige egnede til at udtrykke mot, fysisk styrke og
maskulinitet - dette vender jeg tilbage til.

6.1.2 De tre kapitalformer
Bourdieu anvender begrebet ”kapital” om kulturelle værdier og særlig indsigt, som individet
får overleveret gennem sin opvækst. Kapital kan være kulturel, økonomisk eller social:


Økonomisk kapital: Penge, ejendom ting der kan omsættes til penge. Dette er den
mest konkrete af de tre kapitalformer og den mest synlige.



Kulturel kapital: Hvor godt man kender og behersker den status-givende kultur.
De klasser der besidder et samfunds definitionsmagt kan betegnes som
overklassen. Kendskab til overklassens smag, livsstil og kulturelle praksis udgør
kulturel kapital.



Social kapital: Et godt socialt netværk giver gode muligheder for, at kunne udføre
projekter med hjælp fra netværket. Et stærkt socialt netværk giver handlekraft –
særligt hvis netværket har et højt kapitalvolume 62

Kombinationen af de tre kapitalformer påvirker den måde individet ser verden på – et
kapitalspecifik livssyn og adfærd. Den særlige sammensætning af kapitalformerne udgør
individets habitus. Habitus giver individet et sæt af handlings- og smags-præferencer der
medfører et stærkt tilhørsforhold til en social klasse. Denne overførsel af kapital fra omgivelser
til individ (særligt børn og unge) kaldes også for socialisering. Inge Bø (2000) beskriver
socialisering således:

62

summen af de tre kapitaltyper.
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”Med sosialisering tenker man på den vekstprocessen som fører til at individets
gradvis vokser sig inn i et fellesskap med andre og blir en del av dette. Prosessen
skjer i et dynmaisk samspill med de sosiale og kulturelle omgivelsene hvor sosial
læring, imitasjon og indentifikasjon inngår som sentrale elementer. En del av dette
samspillet har også form av et konformitetspress hvorved individet – via et ytre
press og sosial kontroll overtar de normer og verdier som gjelder i de grupper og
det storsamfunn vedkommende blir medlem av”

I samfundet vil folk med ensartet socialisering og kapitalvolume naturligt finde sammen fordi
de deler et ensartet livssyn, værdisæt og tiltrækkes af de samme aktiviteter. På denne måde
inddeles samfundet i felter, hvor hvert felt repræsenterer en særlig sammensætning af kapital.
Indenfor hvert felt findes der uudtalte koder for adfærd og holdninger.

6.1.3 Distinktion
I et af sine hovedværk, ”Distinksjonen” fra 1984, bekskriver Bourdieu ”distinktion” som er den
sociale proces der opdeler samfundet i felter og opretholder disse felter. To sentrale
grupperinger er den distingverte (borgerlige) og den vulgære (folkelige). De borgerlige
værdsætter avancerede og æstetiske kulturudtryk (i fx kunst, mad, musik, litteratur, kropslig
udfoldelse). Borgerskabets æstetiske udtryk vil ofte ikke have nogen åbenbar funktionel værdi.
Det kræver en særlig socialisering og habitus, at forstå den sociale kode bag borgerskabets
smag (Odden 2008).

Den folkelige æstetik er mere optaget af funktionalitet og umiddelbar tilfredstillelse af sanserne.
Borgerne opfatter den folkelige æstetik som grov og banal, og omvendt opfattes den borgerlige
æstetik som forfinet og snobbet. Imellem disse to grupper findes ”småborgerne” der forsøger at
efterligne den distingverte smag og normer. Samtidigt distancerer småborgerne fra den
folkelige smag. De borgerlige distancerer sig ligeleds fra småborgerne og må derfor ændre
smag og normer for at holde afstanden til småborgerne (Ibid).
Bourdieu beskriver i sin artikel ”Sport and social class”, hvordan den borgerlige deltagelse i
bjergbestigning og vandring, kan udtrykke en distancering til det vulgære (folkelige) og være
et æstetisk forfinet udtryk, som kræver en borgerlig habitus, for at kunne værdsætte.
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“In sports like mountaineering (or, to lesser extent, walking), which are most
common among secondary or university teachers, the purely health-oriented
function of maintaining the body is combined with all the symbolic gratifications
associated with practicing a highly distinctive activity. This gives to the highest
degree the sense of mastery of one’s own body as well as the free and exclusive
appropriation of scenry inaccessible to the vulgar. In fact, the health-giving
functions are always more or less strongly associated with what might be called
aesthetic functions…” (Bourdieu 1978)

Beskrivelsen af hvordan helse og æstetisk naturoplevelse går op i en højere helhed svarer meget
godt til ”det gode slid”, som mange forbinder med friluftslivet. Spørgsmålet er om det kræver
en særlig socialisering og habitus, for at forstå betydningen af ”det gode slid”. Mange vil mene
at slid ikke kan være godt. Der er nok en tendens til at den sidste holdning, er knyttet til
gruppen med lavt uddannelsesniveau og lav indtægt, også i Norge (Skår 2009; Odden 2008).

Om Bourdieus distinktionsbegreb kan overføres til Norske forhold diskuteres fortsat blandt
sociologer. Men det er, gentagne gange, blevet vist at der er sociale skillelinier i friluftslivet
(Odden 2008, Krange 2007, Danielsen 1998).

6.2. Giddens og det senmoderne samfund
I løbet af 1970-erne begyndte ændringerne i samfundet at accelerere, og en række sociologer
argumenterer for, at man kan tale om en ny fase i moderniteten. Nogle fremtrædende personer
der indtager dette standpunkt er Anthony Giddens, Zygmunt Baumann og Thomas Ziehe63. Af
de nævnte teoretikere er Giddens nok den person, der har haft størst indflydelse politisk og
intellektuelt. Den nye fase i moderniteten kalder Giddens for, senmoderne. Det senmoderne
samfund karakteriseres ved, svækkede institutioner i storsamfundet 64 , kvinders ligestilling,
omstrukturering af arbejdslivet fra industri til servicenæringer, kraftig teknologisk udvikling
(fx internet og mobiltelefon) og globalisering. De hurtige og dybtgående ændringer medfører
blandt andet at tradition har mistet sin betydning. Særligt unge står løsrevet fra enhver tradition
og må aktivt skabe sin egen identitet gennem en refleksiv process – intet gives på forhånd i det
63

Kært barn har mange navne: Giddens (sen modernitet), Baumann (flydende modernitet), Ziehe (ny modernitet).
fx ændrede familiestrukturer, svækket tro på videnskaben, svækket tro på storsamfundets evne til at håndtere
forurening og truslen om terror.
64
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senmoderne samfund. Den nye fase i moderniteten er blevet brugt til at forklare ændringerne i
friluftslivet (Odden 2008, Tordsson 2003).

6.2.1 Individualisering
Når de store samfundsstrukturer er under opløsning vil meningsbærende fælleskaber – fx
familie, social klasse, lokalsamfund, kønsroller, arbejdsklasse enten svækkes eller helt miste
sin betydning. Alle sociale klasser i samfundet vil falde sammen og flyde sammen til en
udifferencieret kulturel matrix. Dermed har individet få føringer for, hvem de er og hvor de
hører til i samfundet. Individet er tvunget til at vælge sin egen identitet, adfærd og værdisæt.
Aakvaag udtrykker det samme således:
”Man arver ikke lenger en fiks ferdig identitet basert på sosial posisjon, slik man
gjorde i førmoderne samfunn og i industrisamfunnet. Ansvaret for å etablere og
vedlikeholde en helhetlig identitet – svare på spørsmålet ”hvem er jeg?” – faller i
stedet på den enkelte.” (Aakvaag 2008:277)

Individualisering giver et positivt feed-back. Når traditioner og kulturelle mønstre
udfordres og overskrides med stadig større hyppighed, begynder disse mønstre at opløses,
hvilket mefører endnu mere individualisering – processen er blevet selvforstærkende og
social lagdeling vil vanskeligt kunne genetableres (Krange 2004).

6.2.2 Refleksiv identitetskonstruktion
Tidligere var identitet knyttet til den sociale gruppe man blev født ind i - indentitet
var ”kuturens dåbsgave” (Tordsson 2003). Med opløsningen af sociale kategorier opløstes
også klasse-specifikke identitets-kategorier – den sociale arv er borte. Det er nu op til individet
aktivt og refleksivt at vælge, hvem de vil være og hvordan de vil skabe deres egen identitet.
”Selvet er ifølge Giddens blitt et refleksivt projekt der den enkelte stadig må ta
stilling til spørsmål om hvem vi skal være, hva vi skal gjøre, og hvordan vi skal
handle” (Fauske 1998:205)
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Identitet er ikke længere noget der er givet én gang i et individs opvækst og bekræftes af den
sociale klasse individet lever i. I det senmoderne samfund er identitet blevet meget dynamisk
og skal kontinuerligt skabes og vedligeholdes. Identitet er fortællingen om os selv, og vi er
tvunget til at opretholde og fortsætte fortællingen. Vi må hele tiden afsøge vores identitets
grænseland for at vide hvem vi er og mærke os selv. Vi må hele tiden udvikle fortællingen om
os selv og kaste os over nye arenaer (Fauske 1998).

Medierne og markedet tilbyder forskellige former for selvudvikling, attraktive livsstile og
aktiviter. Gennem et målrettet forbrug, kan individet konstruere den ønskede indentitet, og
skabe tilhørighed til en bestemt kulturel gruppering. Set i forhold til friluftslivet giver teorierne
om en ny fase i moderniteten en forklaring på fremvæksten af de nye aktiviteter og
ungdommens løsrivelse fra det traditionelle friluftsliv (Odden 2008, Tordsson 2003).

Hvor individet tidligere var fastlåst i sin sociale klasse var det vanskeligt at bryde med den
sociale arv. I det senmoderne samfund er identitet er blevet en skrøbelig og rastløs størrelse,
men social arv hæmmer ikke individets mulighed for selvrealisering. Striben herunder
udtrykker en reflektion over det selvrealiserende individ i det senmoderne samfund (striben er
lånt fra www.aoos.dk)

6.3 Hvem padler havkajak?
I første del af spørgeundersøgelsen har spurgte til vigtige socio-økonomiske data så som køn,
alder og uddannelse. Under interviewene spurgte jeg ligeledes informanterne, om man kan sige
noget generelt om havpadlere, og om det er et særligt segment af befolkningen der padler
havkajak.
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6.3.1 Eksplosiv vækst i tilslutning til havpadling
I spørgeundersøgelsen har 307 respondenter svaret på, hvor mange år de har padlet havkajak
og resultatet ses på figur 9. Gennemsnitligt har respondenterne padlet i 7 år. 90 % har startet
med havpadling i løbet af de sidste 15 år. 84 % har startet med havpadling inden for de sidste
10 år. Hele 60 % har startet med havpadling inden for de sidste 5 år.

Med forbehold for repræsentativitet og validitet indikerer dette at aktiviteten, sammenlignet
med antal aktive havpadlere for 15 år siden, har 10-doblet – altså vokset med 1000 %. Jeg
finder det svært at tro, at der virkelig kan være tale om en 10-dobling, men det er hvad mine
data fortæller. Selv om væksten skulle være lavere en 1000 %, mener jeg, at det er sikkert at
antage at havpadling har haft en voldsom vækst de sidste 15 år og særligt de sidste 10 år
(importdata fra figur 5,side 42 fortæller samme historie).

Figur 9. Aktive Padleår N=307
90 % har padlet ≤15 år; 84 % har padlet ≤10 år; 60 % har padlet ≤5 år.
Gennemsnit: 7 år
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Denne vækst er bemærkelsesværdig, og jeg tvivler på at nogen anden friluftsaktivitet har haft
samme vækstkurve at henvise til. Jeg tror ikke at havpadlingens egenart alene kan forklare
væksten. Der må være nogle strukturelle faktorer der kan forklare en del af væksten. NPF og
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kajakklubberne har gjort et stort arbejde i at skabe et inkluderende miljø. Der er kommet flere
kajakklubber, hvilket øger tilgængeligheden til aktiviteten og skaber et socialt miljø. Udstyret
har udviklet sig og er blevet billigere. Disse faktorer tror jeg kan forklare en del af væksten.
Der er også kulturelle faktorer der foklarer figur 9. Gennem de sidste årtier, og særligt de sidste
10 år er der kommet et større fokus på individualisering, selvudvikling, personlig præstation og
helse. Samfundet som helhed er blevet mere komplekst, teknologisk og uoverskueligt.
Friluftsliv kan fungere som et pusterum fra et hektisk (sen)moderne liv, hvor man kan føle sig
omklamret og hæmmet af klæbrig socio-materie (Tordsson 2003). Havpadling er måske særlig
egnet til at tilfredsstille det (sen)moderne menneskes behov for ro, kontemplation,
naturoplevelse osv (jf. teorien om unmet needs). Havpadling giver et pusterum og tillader os
midlertidigt at bekræfte vores frihed og have fuld kontrol over egen eksistens. Når væksten i
antallet af aktører kobles til alder, bliver det endnu mere interessant – se næste afsnit.

6.3.2 Er havpadling mest for de ældre?
I forhold til alder siger interview-informanter og data fra spørgeundersøgelsen nogenlunde det
samme. Gennemsnitsalderen på 309 respondenter ligger på 43 år, hvilket er meget højt blandt
de nye aktiviteter, der ellers er domineret af yngre aldersgrupper (Odden 2008). At
gennemsnitsalderen er høj er også det indtryk jeg selv har fra kurs og samlinger.

Figur 10. Aldersfordeling på 309 besvarelser
Gennemsnit: 43 år
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Som jeg har skrevet tidligere, har jeg selv mødt flere havpadlere, der var 70+ og fortsat høstede
stor glæde fra havpadling og kunne måle sig med langt yngre folk. Jeg har ligeledes truffet
mange folk, der er startet efter at de havde nået godt vosken alder (40+). En af mine
informanter (R7) var 50 år da hun startede med havpadling. I forhold til alder skiller
havpadling sig markant ud fra alle de nye friluftsaktiviteter (Ibid).

Man kan undre sig over hvordan 12 % af de 16-24 årige i 2007 svarer at de har prøvet kajak (jf
figur 4, side 41) og at der i min spørgeundersøgelse bare findes 9 besvarelser i aldersgruppen
14-24 årige, eller ca 3 % af respondenterne. Her fremgår det muligvis, at min undersøgelse
ikke er repræsentativ, og at jeg har en relativt lille antal respondenter. Måske er det fordi jeg
koncentrerer mig om havpadling, mens SSB’s undersøgelse dækker over alle kajak-lignende
både. En velkendt fejlkilde er at unge sjældnere besvarer spørgeundersøgelser. Der er altså en
række mulige fejlkilder, der kan medfører en skævhed i mit datamateriale (Odden i samtale).
Dette betyder at ungdom formentligt er underrepræsenteret i min egen undersøgelse. På Figur
4 (side 41) ses det at der fortsat er langt flere unge der ror og padler andre bådtyper end kajak,
men tilsyneladende er der en tendens 65 til at flere unge prøver at padle kajakk. Det skal blive
interessant at se hvordan udviklingen bliver fremover.

Set i kombination er figur 9 og 10 interessante. Figur 9 viser at de fleste af respondenterne har
padlet i mindre end 5 år. Figur 10 fortæller at folk generelt har relativt gamle når de startede
med havpadling. Hvorfor starter, så mange 35+årige med en ny aktivitet? Jeg tror at mange
godt voksne folk bruger havpadling i en refleksiv identitetskonstruktion. Jeg har truffet mange
folk i kajakmiljøet, som jeg vuderer, opfatter havpadling som en del af deres identitet. Jeg
oplever selv miljøet omkring havpadling, som meget inkluderende og rummeligt 66. Jeg får selv
følelsen af at tilhøre en stamme, med noget uudtalt imellem deltagerne – vi føler havpadlingens
egenart og finder mening i aktiviteten og samværet med andre havpadlere.

65
66

Hvis man kan tale om en tendens ud fra to datapunkter.
Måske er rummeligheden særligt stor fordi havpadling kan tilfredstille mange typer motiver.
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6.3.3 Havpadlere er meget aktive
Respondenterne har ligeledes svaret på, hvor ofte de har padlet de sidste 12 måneder. I den lave
ende svarer 17,5 % at de har været på 10 eller færre ture i havkajak. De resterende 82,5 procent
svarer at de har været på mere end 10 ture i havkajak. 14,8 % svarer at de har padlet mere end
50 gange i løbet af de sidste 12 måneder. Gennemsnittet for de 305 respondenter er 36 ture i
løbet af 12 måneder. Jeg har ikke så meget at sammenligne med, men for mig fremstår et
gennemsnit på 36 som ganske højt - havpadlere er tilsyneladende ganske aktive.

En af grundene til at havpadlere er så aktive tror jeg hænger sammen med at mange kan padle i
nærmiljøet. Der er en vekselvirkning mellem den refleksive identitetsdannelse og muligheden
for at benytte sit nærmiljø. Nærmiljøet giver anledning til mange padleture og mange padleture
giver identitet, der giver lyst til endnu flere padleture.

I en undersøgelse af Skår et al (2008) har man spurgt terræncyklister om hvor mange gange de
har været ude på terræncyklen de sidste 12 måneder og. 57,1 % svarer at de har været cyklet
færre end 10 gange. Man skulle tro at terræncykling var, i hvert fald lige så let tilgængeligt som
havpadling og at frekvensen burde dermed være højere blandt terræncyklister.

Tabel 3 Padlefrekvens blandt 305 respondenter
Antal Padleture de sidste 12 måneder (N=305);

Frekvens

% af N

Akkumuleret %

1-5

22

7,2

7,2

6-10

53

17,5

24,7

11-50

172

56,5

81,2

51-100

45

14,8

96,0



12

4,0

100,0

Gennemsnit: 36
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6.3.4 Havpadling er under differenciering
De mange nye aktiviteter kan ses som en differenciering af mere traditionelle aktiviteter
(Odden 2008). Kajakpadling startede i 1930-erne, som en udifferencieret aktivitet og var det
(stort set) frem til engang i 1970-erne. Derefter er der sket en række differencieringer og i dag
ser man et væld af forskellige kajaktyper, hvoraf havkajakken bare er en type.

Havpadling er ved at differenciere sig yderligere og der findes i dag miljøer der fokuserer på
mere færdighedsorienterede sider af havpadling. R3 beskriver denne begyndende
differenciering, således:
R3: … Jeg oplever nok at miljøet er ved at blive mere opdelt. Jeg indbiller mig i
hvert fald at der vokser mange miljøer op hvor de padler ti minutter ut og så er 3
timer på samme sted og så padler de hjem igjen. Så det er en anden måte at padle
på end det var før tror jeg.
Blandt nogle havpadlere er et øget fokus på potentialet for spænding, fart og risiko. Et større
fokus på færdigheder og udfordring, medfører også at sikkerhedstænkning bliver vigtigere, R3
fortsætter:

R3: ... Vi var en gjeng der dro ut med hjelm, altid. Og efterhånden så vi det at der
dukkede folk op på samme parkeringsplads der vi hadde vært og padle og de kom
med hjelm efter hvert. Nu er det blevet en greie at folk drar ut med hjelm, hvis det
er den salgs padling du liker da. Så sikkerhet er blevet er blevet et vigtigt begreb
inden for den gren av sporten.
Denne form for eksponeret padling, tæt på skær og brydende bølger, kræver mere specialiseret
sikkerhedsudstyr - hjelm, kasteliner, kniv, bedre svømmeveste osv. Denne særlige
færdighedsorienterede padling kaldes i miljøet også for ”rockhopping67” eller ”brottpadling”
og har mange lighedspunkter med de mere spændingsorienterede nye aktiviteter. Denne
differenciering giver yderligere anledning til at bruge havpadling i en refleksiv identitetskonstruktion.

67

Jeg tror til og med at der er en nuanceforskel mellem de to. Rockhopping fokuserer på padling tæt på skær.
Brottpadling fokuserer lidt mere i store bølger og surfing på bølger.
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6.3.5 Havpadling er domineret af mænd
I interviewene spurgte jeg alle informanter om, hvordan kønsfordelingen er inden for
havpadling og hvorfor der evt er en skævhed i fordelingen af mænd og kvinder. Herunder er
nogle udsagn om skævheden i kønsfordeling:

R8: Her i Bergen er der flere jenter som er aktive i miljøet, men det er klart at det
er gutterne som dominerer. Og så lidt tilbake til det forrige spørgsmålet ditt, i
forhold til dem som køber kajak så ser man at det ofte er mannfolk i 40-årene, eller
30-40 årene som er i butikken og handler kajakk, det er den største gruppe.
R7: Jeg tror nok det hænger sammen med, at kvinner har en litt dårligere tro på
sig selv. At det her er det mænd som greier, og ikke vi kvinner - nogen tænker
sikkert sådan. Hvis jeg bare kommer mig op i kajakken, så skal jeg padle langs
land og bare kose mig på en tur, og så tror de ikke at kurs er noget for dem. Jeg ser
dog at der kommer veldig mange kvinner nu, som bliver med sine mænd også.
Flere og flere kvinner tager kurs og går kursstigen.
R3: Jeg fikk for nyligt spørsmålet om hvorfor der ikke er flere damer der går videre
på våttkortstigen. De stopper næsten alle på de lavere trinnene. Jeg klarer ikke at
finde svaret på det, men jeg tror det er fordi der er en del damer der må bryde
veien og være aktive i miljøet. Når der er nogle synlige damer og et damemiljø så
vil aktiviteten tiltrække langt flere damer tror jeg.
Mine informanter er enige i at kønsfordelingen er skæv med en overvægt af mænd.
Informanterne mener, med lidt variationer, at grunden til denne skævhed skyldes at havpadling
har et image, som noget vanskeligt og potentielt farligt. R3 mener at det faktum, at der er få
kvinder i miljøet også holder andre kvinder borte. Flere nævner også at der er en tendens til, at
flere kvinder er på vej ind i aktiviteten og at skævheden er ved at blive udlignet.
Af figur 11 fremgår det at, af de 301 respondenter der har angivet deres køn er 233
besvarelser, eller 77 % fra mænd og 68 besvarelser, eller 23 % fra kvinder. Dette resultat
stemmer godt overens med citaterne og interviewene generelt. Dette stemmer også godt
overens med mine egne observationer, både som instruktør og fra forskellige kajaksamlinger.
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På den ene side er dette ikke et
overraskende resultat. Et kendetegn ved

Figur 11

de nye aktiviteter er at mænd er

Hva er ditt kønn?

overrepræsenteret (Odden 2008). Men
det ser ud til at kvinderne, med tiden,
følger

efter

og

at

kønsfordelingen

udlignes, i hvert fald til en vis grad. Som
flere informanter nævner ser det ud til at
flere kvinder blive aktive havpadlere. Her
er

altså

tale

om

en

den

skæve

demokratiseringsproces.

På den anden side

er

Opsjon
1. Mann
2. Kvinnne
Totalt

kønsfordeling overraskende set i lyset af
den ferie-diskurs68 (se side 31) medierne

Antall
233
68
301

Prosent
77.41 %
22.59 %
100 %

Svar
301
totalt:

tilægger havpadling. Havpadling sælges
ikke på samme måde som andre nye

aktiviteter, hvor fart, spænding og risiko er centrale elementer. Alligevel nævner flere
informanter, at netop risiko-momentet måske holder kvinder væk.

Informanterne er enige om at kvinder er underrepræsenteret og spørgeundersøgelsen bekræfter
det. Fra interviewene har jeg identificeret tre typer holdninger i forhold til den skæve
kønsfordeling:

1. Kvinder er mere forsigtige end mænd.
2. Fordi aktiviteten har et image som vanskelig. (på trods af fremstilling i medier)
3. Fordi miljøet er mandsdomineret holder kvinderne sig væk.

Man kunne også dvæle ved, hvorfor så mange mænd vælger havpadling som aktivitet. Rummer
havpadling nogle kvaliteter, der særligt tiltaler mænd der er 35+? Med fare for at blive
steroetyp, vil jeg herunder give nogle mulige forklaringer på, hvad der tiltrækker mænd til
havpadling:
68

Eller også tager jeg bare fejl med min påstand om havkajakkens ferie-diskurs.
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1. Bourdieu nævne, at særligt middelklassens mænd, kan bekræfte deres individualitet og
maskulinitet gennem vandring og bjergbestigning. Måske havpadling har samme
funktion, måske der faktisk er maskulinitet at hente på bølgetoppene. Den fysiske
belastning er begrænset, hvilket kan være en kvalitet som mænd 35+ sætter pris på.
Risiko-momentet er begrænset i havpadling, sammenlignet med mange andre nye
aktiviteter - jf vandets fakticitet er det vanskeligt at skade sig på vand. Havpadling er
måske, mindste modstands vej, til en aktivitet hvor mænd kan bekræfte deres
maskulinitet.

2. Havpadling har potentiale til at blive en udstyrstung aktivitet. Vil man padle hele året
og under alle forhold er det omtrent ingen grænser for, hvor meget (og dyrt) udstyr man
kan købe. Mængden af specialiseret udstyr og tekniske detaljer tror jeg tiltrækker
mange mænd (- og er måske ekskluderende overfor kvinder?). Kendskab til og
beherskelsen af det specialiserede udstyr, kan også have en funktion i en refleksiv
identitetsskabning.

3. I kajakken er man kaptajn på egen båd, og kan få det som man vil ha det. Kombineret
med fraværet af stier og kulturens spor på vandet, er havkajakken en ypperlig måde at
bekræfte sin individualitet og frihed. I et samfund hvor mange mænd oplever, at de må
tøjle og give afkald på nogle af deres maskuline træk, for at være ”bløde mænd”, kan
følelsen af at være kaptajn i egen kajak, og padle præcis hvor man vil, opleves som
meget tilfredsstillende (- jf teorien om ”unmet needs”).

6.3.6 Er havpadling bare for middelklassen?
I alle 7 interview spurgte jeg informanterne om, hvilket segment af befolkningen der padler, og
om de ud fra deres erfaring kunne beskrive en typisk havpadler. Generelt oplevede jeg at der
var god overenstemmelse mellem informanternes mening om hvem det er der er havpadler –
jeg har plukket nogle citater ud der viser denne generelle holdning:

R1: Jeg har oplevet vældig mange mennesker som, når jeg traff de første gang på
land, aldrig ville have gættet på padler havkajakk. Jeg har truffet, MC-kørere
liksom, med tatoveringer på hele kroppen, som digger havpadling. Jeg har truffet
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vældig mange forskellige mennesker, både unge og ældre. Generelt er der vældig
mange lidt ældre folk i kajakksporten.
R4: Før var det nok mere folk der var højtuddannet, men nu tror jeg mere det er
blit sådan en folkesport, som er enkel at tilnærme sig. For jeg tror ikke der er
sådan en akademisk diskussion i miljøet, ud over hvad som går ind i kursstigen. Så
akkurat nu er det en folkeidræt eller folkeaktivitet, som favner bredt. I hvert fald i
Norge er der ikke nogen stor link mellem uddannelse og økonomi, Der er mange
folk der tjener nok med penge og som har råd til eget udstyr, så nej, jeg tror det er
blevet en folkegreier nu altså.
R8: Nej, i forhold til de samlinger jeg har været med på og været med på at
arrangere sjølv, slår det mig gang på gang, hvor forskellige folk er. De ser veldig
lik ut i padledragte si, men når vi møttes rundt om bålet på kvelden er der masse
forskellige folk, både fra unge til ældre og de mere hippe folk til folk med højere
uddannelse, så det er vanskeligt at udpege en særlig gruppe.
Den generelle holdning blandt mine informanter er, at det er et bredt udsnit af befolkningen,
der padler havkajakk. R4 siger at tidligere var det nok mest højtuddannede der var aktive, men
at havpadling i dag favner bredt og har så stort et omfang, at man kan kalde det en folkesport.

På figur 12 fremgår det, at blandt 301 besvarelser på spørgeundersøgelsen er voldsom
overvægt af folk med en længere uddannelser. Næsten 80 % svarer at de har 4 års
høgskole/universitetsuddannelse eller mere. Ud fra mine data må man konkludere at
havpadling, hovedsageligt er en aktivitet for folk med længere uddannelser - i Bourdieu’s
social-teori svarer dette højtuddannede segment til den (øvre) middelklasse, der er
karakteriseret ved at have en stor kulturel kapital.

Her bryder min spørgeundersøgelse altså kraftigt med den generelle holdning blandt mine
interview-informanter. Dette resultat bryder også kraftigt med det billede jeg selv har
kajakmiljøet, og jeg har også vanskeligt for at tro på disse tal69. Det er muligt at jeg selv og
informanterne er påvirket af, at vi ønsker at havpadling er for alle. Det er også muligt at der er
andre fejlkilder og en dårlig repræsentativitet, der gør at min undersøgelse ikke afspejler
virkeligheden.

69

Faktisk kan jeg ikke lide det resultat, fordi jeg gerne vil have, at alle sociale grupper padler havkajak. Måske jeg
ikke kan lide resultatet fordi min middelklasse-habitus bliver konfronteret med min egen blindhed over for andre
sociale klasser.
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På sin vis er dette resultatet alligevel
ikke overraskende. Det er velkendt at
det typisk træk er de med højere

Figur 12
Hva er din høgste gjennenførte utdanning?

uddannelser, der deltager i det nye
frilfuftsliv (Odden 2008). Data fra
SSB (jf figur 3, side 34) viser at
gruppen med længere uddannelse er
langt mere aktive når det gælder fx
skiture.

Demokratiseringen

af

friluftslivet har heller ikke inkluderet
de lavtuddannede i samme grad som
ældre, kvinder og bygdefolk (Odden
2008).

Krange (2007) skriver at klassedeling

Opsjon
Antall
1. Grunnskole
14
2. Videregående
50
3. Universitet/høgskole 4 år
115
4. Universitet/høgskole mer enn 4 122
år
Totalt
301

Prosent
4.65%
16.61%
38.21%
40.53%
100%

i Norge, ikke har så meget at gøre
med økonomi og ejendom, men at det
er

uddannelseniveau

der

Svar 301
totalt:

danner

klasseskellene. R4 nævner at de fleste har fået en bedre økonomi gennem de sidste år og at
formentligt har medført en demokratisering blandt aktører. Men som Krange (2007) påpeger
har folks klasse-tilhørighed og medfølgende habitus, stor indflydelse på hvilke aktiviteter, der
betragtes som attraktive. Selv om du har råd til havkajak og udstyr er det ikke sikkert, at det
virker som en attraktiv aktivitet. Det er altså ikke økonomisk kapital, der afgør om du er aktiv
havpadler, men snarere kulturel kapital der i høj grad bestemmes af længden af din uddannelse.

Ifølge Krange (2007) er det vanskeligt at se social adfærd med andre briller, end dem som
hører til din egen habitus og dit eget sociale felt. Den højtuddannede middelklasse sidder på en
stor del af definitionsmagten i det norske samfund, og behøver ikke, at forstå arbejderklassens
kultur, fordi den ikke er vigtig i et magtperspektiv. Dette medfører en blindhed overfor lavere
klassers internaliserede kultur. Det er muligt at havpadling opleves som dumt, snobbet, dyrt og
meningsløst set gennem andre sæt af habitus-briller
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Det er velkendt at den generelle folkehelse er blevet mere polariseret – de der var sunde er
blevet sundere, og de der var usunde er blevet endnu mere usunde (Marcussen 2006). Fysisk
helse er et udtryk for habitus, og denne polarisering af helse udtrykker forskellige felters
internaliserede kropskulturer. At de sunde er blevet sundere, kan også betragtes som en
distinktion, hvor middelklassen søger bort fra arbejderklassen. Måske den høje andel af
veluddannet middelklasse i min undersøgelse, er udtryk for at havpadling er en del af en
distinktion – en (ubevidst?) afstandstagen fra arbejderklassen.

6.4 Hvorfor padler man havkajak?
Ud over de indledende spørgsmål indeholdt spørgeundersøgelsen også 28 motivspørgsmål.
Svarskalaen på disse motivspørgsmål går fra 1 (ikke vigtig) til 5 (svært vigtig). Som beskrevet
i kapitel 2 er udvalget af motivspørgsmål baseret på 43 REP-skalaer der igen er fordelt på 19
domæner (Driver et al. 1992). De 28 motivspørgsmål der er anvendt i spørgeundersøgelsen er
taget fra 12 forskellige domæner. Motivspørgsmålene er udvalgt ud fra deres relevans for
havpadling under norske forhold.

6.4.1 Motivled (items)
I tabel 4 har jeg rangeret de 28 motivled efter middelværdien af respondenternes svar. En høj
middelværdi (husk 5 er højest og 1 er lavest) betyder at respondenterne opfatter motivleddet
som vigtigt. Antallet af respondenter svinger fra 298-304 besvarelser mellem spørgsmålene.
Dette skyldes at ikke alle respondenter svarede på alle spørgsmål. Standardafvigelsen siger
noget om, hvor stor spredning der er på svarene, og hvor enige respondenterne er om
vigtigheden af et motivled. En lav standardafgtvigelse betyder stor enighed og en høj
standardafvigelse betyder stor uenighed.
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Nr

Tabel 4

N

Middelværdi

Standardafvigelse

304
298
301
301
301
302
303
301
302
303
304
301
303
303
298
300
302
299
303
304
304
302
302
304
300
298
303
302

4,61
4,37
4,28
4,25
4,23
4,21
4,14
4,08
3,97
3,87
3,82
3,64
3,61
3,50
3,44
3,35
3,33
3,27
3,10
2,93
2,87
2,86
2,85
2,74
2,13
2,12
2,11
1,81

0,66
0,82
0,87
0,91
0,86
0,93
0,80
0,90
0,86
0,99
0,99
0,99
1,10
1,03
1,10
1,11
1,11
1,14
1,07
1,08
1,26
1,16
1,28
1,19
1,00
1,18
1,02
0,92

Motivled
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Jeg får oppleve kystlandskab og stemninger i naturen
Jeg får oppleve stillheten i naturen
Jeg opplever frihet og uavhengighet
Jeg kommer bort fra hverdagens rutiner
Jeg får oppleve samhørighet til naturen
Jeg opplever at jeg kommer bort fra mas og stress
Jeg bruker min kropp alsidigt
Jeg tager vare på egen helse
Jeg opplever å ha kontroll over kroppen og kajakken
Jeg opplever endringer i naturen
Jeg får trim og mosjon
Jeg får utvikle ulike friluftsrelaterte ferdigheter
Jeg får tid til å tenke over tilværelsen
Jeg lærer å mestre utfordrende og krævende situationer
Jeg kan ta meg ut og kjenne at jeg bliver skikkelig sliten
Jeg kan være sammen med andre kajakk-interesserte
Jeg får teste mine personlige grenser
Jeg kan bli kjent med nye mennesker
Jeg får oppleve spening fordi aktiviteten er krevende
Jeg opplever fart og spænding
Jeg kan være alene
Jeg får oppleve et ”sug i magen”
Jeg kan besøke plasser jeg er serlig knyttet til
Jeg kan søke utfordringer der innebærer risiko
Jeg får prøve ut nytt kajakk-utstyr
Jeg kan være sammen med familien
Jeg får positiv opmærksomhet
Jeg får vist mine ferdigheter frem til andre

Andel
vigtig/svært
vigtig i %
94,1
85,9
83,4
83,7
82,7
83,2
83,8
79,8
74,8
71,3
68,5
58,1
60,8
45,1
53,0
50,0
52,3
45,1
40,2
33,5
32,9
33,2
35,1
27,0
10,3
15,1
8,6
5,6

Af rangeringen i tabel 4 ses det at motivledene 1-6 er knyttet til motivgrupperne (jf bilag
4) ”natur og sted” og ”kontemplation”. De næste to motivled er knyttet til fysisk aktivitet. Disse
8 motivled har alle en middelværdi over 4.2 hvilket betyder at respondenter betragter dem alle
som helt centrale motiver for aktiviteten. Motivled 7 og 8 er knyttet til motivgruppen fysisk
aktivitet. Motivgruppen mestring kommer først som nr 9, og det første motiv knyttet til socialt
samvær kommer som nr 16 – begge med en stor spredning
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6.4.2 Motivfaktorer
.For at afdække grupperinger af de 28 motivled, har jeg anvendt programmet SPSS. Jeg har
udført en faktoranalyse med principal component analyse og warimax rotation på 26 ud af 28
motivled fra REP-skalaen. To motivled er udeladt for at øge pålideligheden af de forskellige
faktorer, de to udeladte motiver er ”jeg kan være alene” og ”Jeg kan besøke plasser jeg er
særligt knyttet til. Begge motiver har været problematiske i andre REP-undersøgelser (samtale
med Odden).
Nr

Tabel 5
Motivfaktor

Antal

Middelværdi

motivled

Standard-

Cronbach’s

afvigelse

Alpha

1

Naturoplevelse og kontemplation

9

4,12

0,35

0,87

2

Trim og motion

4

3,87

0,32

0,80

3

Mestring/spænding

8

3,07

0,55

0,88

4

Socialt samvær

4

2,62

0,79

0,76

5

Jeg kan være sammen med

1

2,10

1,18

-

familien

Cronbach’s Alpha 70 bruges ofte at analysere psykometriske 71 data og er egnet til at måle
sammenhængen indadtil i en gruppe af data. Værdier for Cronbach’s Alpha over 0,7 anses
traditionelt for at være signifikante, og udtryk for en god reliabilitet og indre konsistens, i den
gruppe af motivled der sammenlignes
I tabel 5 ses de 4 motivfaktorer med en høj Cronbach’s Alpha, dvs over 0,7. Jeg havde også et
enkeltstående motivled, der kom ud som en motivfaktor i den roterede component analyse –
dvs at motivleddet ikke havde nogen god relation til de 4 andre motivfaktorer. Det ensomme
motivled ”jeg kan være sammen med familien” kan derfor ikke få en Cronbach’s Alpha-værdi,
fordi der ikke er nogen relation til de andre motivled. Oprindeligt var spørgsmålet en del af
motivgruppen ”socialt samvær”, men spørgsmålet faldt alligevel udenfor i den endelige
motivfaktor - havpadling er åbenbart ikke en familieaktivitet.

70

Cronbach’s Alpha (CA) blev udviklet som et statistisk værktøj i 1951 af Lee Cronbach. CA er en koefficient der
måler sammenhængen (reliabiliteten) mellem forskellige faktorer. CA bruges ofte i socialvidenskaberne til af
måle intern konsistens mellem forskellige psykometriske faktorer.
71
Psykometri: betegnelsen dækker matematiske og statistiske (kvantitative) analyser af psykologiske data, fx
intelligens, personlighedstræk og motivation.
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Da jeg konstruerede spørgeskemaet udvalgte jeg spørgsmål knyttet til seks motivtyper (jf bilag
4). I Cronbach’s Alpha Analysen er motivtypen naturoplevelse og kontemplation smeltet
sammen i den samme motivfaktor. Det samme gælder for motivgrupperne fart/spænding og
mestring, der også viser sig at være det samme motiv. Så jeg ender op med 5 motivfakterer,
hvoraf ”jeg kan være sammen med familien” står alene. Grupperne er rangeret efter
middelværdien, og dermed vigtigheden, af svarene på REP-spørgsmålene.
Øverst på listen er ”naturoplevelse og kontemplation”. Middelværdien er meget høj og
standardafvigelsen er lav - respondenterne er enige om at dette er deres vigtigste motiv for at
padle havkajak. Autonomien i kajakken, friheden til at bevæge sig på hele vandfladen, fraværet
af kulturens stivnede projekter, havets særlige fakticitet med den store kontaktflade med
naturens kræfter, den fysiske lethed og aktivitetens enkelhed, ændringen i perspektiv og
omgivelser, m.fl. – alle disse kvalitative værdier er folks hovedmotiv for at padle havkajak.
”Trim og motion” er nr 2. Træningsmotivet er også ganske højt for respondenterne.
Middelværdien er lige under 4 og standardafvigelsen er lav – respondenterne er enige om at
dette er ret vigtigt. Ingen af mine interview-informanter betragtede trim og motion som et
hovedmotiv for deres aktivitet, men mere som en velkommen bieffekt.
Som nr

3 ligger

”mestring/spænding”.

Her

falder

middelværdien helt

til 3,07.

Standardafvigelsen er rimeligt lav. Respondenterne er nogenlunde enige om at denne
motivfaktor er ønsket, men ikke essentiel. Interview-informanterne ville nok sige at denne
motivfaktor er noget vigtigere for dem - det var tydeligt at de satte mestringoplevelser meget
højt og de aktivt søgte udfordringer.
Som nr 4 ligger ”socialt samvær”. Middelværdien er ret lav og standardafvigelsen stiger lidt.
Respondenterne er lidt delte om, hvor vigtig denne motivfaktor er. Jeg havde forventet at denne
motivfaktor ville være højere rangeret, men det er muligt at det afspejler at respondenterne
primært søger stille naturoplevelser, frihed og kontemplation. Den lave placering kan tolkes
som et argument for, at havpadling bruges til at bekræfte, sin individualitet og selvstændighed
og det gøres nok bedst alene eller i en lille gruppe. Mine interview-informanter havde også lidt
forskellige holdninger til, hvor vigtigt socialt samvær er.
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Jeg tror dog at denne motivfaktors lave middelværdi kan skyldes et uigennemtænkt udvalg af
REP-spørgsmål. To af motivleddene der hører til socialt samvær er: ”Jeg får vist mine
ferdigheter frem til andre” og ”Jeg får positiv opmærksomhed”. Disse to led kommer ud som
de to lavest rangerede led (nr 27 og 28) i tabel 4. Jeg tror at de fleste i nordmænd vil opfatte
disse to formuleringer, som negativt ladede. At give disse spørgsmål en høj værdi i
spørgeskemaet kan opfattes som udtryk for selv-centrerethed, hvilket betragtes som negativt i
skandinavisk kulturkreds72. De to andre motivled der hører til faktoren ligger som nr 16 og 18 i
tabel 4 og ligger dermed midt på rangeringen af de 28 spørgsmål. Jeg tror ikke dermed at tabel
5 ikke kan bruges til noget, men jeg tror at hvis motivgruppen ”socaialt samvær” havde
indeholdt andre spørgsmål så havde middelværdien været noget højere. Herunder beskriver R2,
hvordan jeg tror at de fleste havpadlere tænker i forhold til socialt samvær:

R2: For mit vedkommende, så gider jeg ikke at padel alene, det synes jeg er kedelig.
Så det sociale er meget vigtigt. Man søker jo folk som holder på med det samme og
der samler sig et miljø. Av de vi padler sammen med er det svært få som synes det
er helt greit å padle alene.

Så er der den sidste motivfaktor, der bare består af ét motivled ”jeg kan være sammen med
familien”. Leddet kommer ud som nr 26 i tabel 4 - altså det 3. sidste led. Middelværdien er
2,12. Standardafvigelsen på 1,18. Respondenterne padler ikke havkajak for at være sammen
med familien, selv om den høje standardafvigelse fortæller at der er stor spredning på
besvarelserne. Kun 15,1 % anser det som vigtigt eller meget vigtigt at padle havkajak sammen
med familien. Havpadling fremstår ikke som en familieaktivitet i min undersøgelse. Jeg
nævnte tidligere at, specielt mænd, muligvis brugte havpadling som en måde at bekræfte deres
individualitet og maskulinitet og måske er havpadling netop en måde at få et pusterum fra et
travlt familieliv.

Rangering af motivfaktorer fra min undersøgelse har store lighedstræk med de motivfaktorer
der kom fra i SSB’s undersøgelse fra 2001, der omhandlede det generelle friluftliv.
Motivfaktorerne kontemplation, naturoplevelse og fysisk aktivitet har alle høje middelværdier i
72

Ingen reference – dette er min påstand. og jeg vil tro at en skandinavisk læser vil være enig med mig.
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begge undersøgelser. Socialt samvær scorer også højt i SSB’s undersøgelse 73. Ovenfor har jeg
beskrevet at ”socialt samvær” er misvisende i min undersøgelse. Jeg tror, at hvis mit REPdesign havde været bedre ville ”socialt samvær” have ligget på niveau med SSB’s
undersøgelse. Der er tilsyneladende et lidt større fokus på mestring/spænding blandt
havpadlere end i friluftslivet generelt (middelværdi – SSB: 2,5 og havpadling 3,07). Dette
indikerer at havpadling rummer samme potentiale, som mange af de nye aktiviteter, hvor fart,
spænding og risiko er vigtige elementer. Alt i alt tegner der sig et billede af at havpadling
motivmæssigt set ligger tæt op friluftslivet generelt. Men havpadling rummer også
karakteristika fra det nye friluftsliv.

73

SSB’s undersøgelse indeholdt ikke motivleddene ”jeg får positiv opmærksomhed” og ”jeg får vist mine
ferdigheter frem til andre” – hvilket kan forklare at motivfaktoren ”socialt samvær” scorer højere end i min
undersøgelse.
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Kapitel 7 Konklusion
I dette sidste kapitel vil jeg samle trådende og vende tilbage til mine indledende
problemstillinger. Jeg har i de foregående kapitler fremlagt data fra interview og
spørgeundersøgelse. Jeg har brugt min egen erfaring og observationer til at uddybe og
perspektive undervejs i opgaven. Nogle af mine egene for-domme og forforståelser er blevet
bekræftet og nogle er blevet udfordret.

7.1 Havpadlingens egenart
Jeg har i kapitel 5 benyttet mig af fænomenologien, som værktøj til at indkredse havpadlingens
egenart. Jeg mener at jeg ud fra interview og analyse, kan lokalisere en række punkter der
beskriver noget helt centralt ved havpadling. Jeg mener dermed at jeg kan give et kvalificeret
svar på min 1. problemstilling:

Hvilke kvaliteter indeholder padling i havkajakk?

Som jeg har beskrevet i metodekapitlet, har jeg for-domme i forhold til havpadling. Jeg padler
selv havkajak og er meget positivt indstillet overfor aktiviteten i udgangspunktet. Det jeg selv
har opnået gennem processen med interview, tolkning og egen refleksion er en øget bevidsthed
om havpadlingens egenart. Jeg er sikker på, at mange andre havpadlere, vil kunne nikke
genkendende til de 7 punkter jeg har opstillet herunder:
1. Havpadling er muligt gennem hele året langs kysten, og langt det meste af året i
indlandet. Det medfører at havpadling ofte kan foregå i nærmiljøet. Dette har,
betydning for havpadlingens egenskaber, som en identitetsskabende aktivitet – man kan
betragte dig selv som havpadler, året rundt, uden at skulle rejse langt for at bekræfte og
opretholde denne identitet. Brugen af nærmiljøet, rummer et miljøperspektiv, og
betyder også at aktører kan padle ofte.
2. Friheden til at bevæge sig over hele elementets overflade 74 : Kajakken er så let og
lille et fartøj at den kommer frem næsten overalt på vandet. Muligheden for, let og

74

Selvsagt er denne frihed ikke altid til stede. Hvis der er stor bølgegang er der steder på overfladen hvor man
absolut ikke ønsker at være. Men sammenlignet med fjeld, skogg og vassdrag er friheden til at bevæge sig i/på
elementet ganske stor.
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elegant, at padle helt tæt på land er en flot oplevelse, der er vanskelig at få i andre
bådtyper75.

3. Havet opleves som autentisk natur, fordi kulturen har begrænset mulighed for at
sætte synlige spor på havet: Dette er ikke en kvalitet knyttet specielt til havpadling,
men det har betydning for havpadlingens værdi som en kontemplativ aktivitet. Koblet
med punkt 1 og 2 danner dette en livsverden, hvor friheden til at foretage egne valg
bliver fremtrædende.

4. Det er ofte let at opsøge udfordringer der svarer til ens færdigheder: I de fleste
tilfælde vil man, særligt ved kysten, let kunne finde forhold der passer til ens niveau.
Dette har betydning i forhold til afstemning mellem færdighed og udfordring – i
fænomenologiske termer vil individet selv have stor indflydelse på, hvor godt situeret
man ønsker at være. Det betyder at de fleste aktører har mulighed for aktivt og bevidst
at opsøge situationer med stort potentiale for oplevelsen af flow og stærk
tilstedeværelse.

5. Den direkte overførsel af energi fra hav til kajak til person: I kajakken må man
bevæge sig synkront med havet, hvilket medfører en direkte energioverførsel fra hav til
person. Denne kvalitet har betydning for oplevelsen af at være en del af naturmiljøet.
6. Den fysiske belastning er begrænset – hvilket gør havpadling naturligt
inkluderende: Dette er med til at forklare, hvorfor gennemsnitsalderen blandt mine
respondenter er høj (43 år). Folk der ikke kan bære en tung rygsæk, men ønsker at have
et aktivt friluftsliv, kan få tilfredsstillet dette behov som havpadlere. Den lave fysiske
belastning medfører, at de fleste mennesker med et minimum af oplæring, vil være godt
situerede i de situationer, en typisk rolig padletur byder på. I tillæg rummer havpadling
så mange muligheder, at der er noget at komme efter for de fleste typer af motiver.

7. I havkajakken får havet en helt særlig fakticitet som, så vidt jeg kan se, ikke kan
genfindes i nogen anden friluftsaktivitet. Dette punkt opsummerer en del fra de
forrige 6 punkter. Den fakticitet der opstår i relationen mellem krop, hav og kajak er
75

Kanoen kan det samme, men som jeg har nævnt tidligere er kanoen mindre egnet i et havmiljø.
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egnet til at stimulere og udfordre krop, psyke og sanser - naturoplevelse, kontemplation,
motion, mestring, flow og autentisk eksistens er alle kvaliteter der er lette at opnå i
havkajakken.

Jeg tror specielt at havpadlingens flow-genererende kvaliteter er værd at undersøge nøjere. Jeg
tror at havpadling har et uudnyttet potentiale i forhold til et helseperspektiv – både fysisk og
psykisk helse. Jeg skrev tidligere om min oplevelse med, at holde kurs for ex-stofmisbrugere
under rehabilitering. Det var helt tydeligt, at der skete noget meget positivt med disse folk når
de kom i kajakken.

De mange muligheder med den samme type kajak vil naturligt medføre en større
differenciering. I kapitel 6 nævner jeg at der allerede er ved at ske en differenciering blandt
havpadlere. Havpadling rummer så stort et spekter af muligheder, at det svarer til at alt mellem
vandring på en flad grussti til storfjeldsklatring, blev betragtet som forskellige former for
vandring. Det ville derfor være meget mærkeligt, hvis der ikke skete en yderligere
differenciering af havpadling.

Jeg tror at politiske og sociale bekymringer, i forhold til klima-ændringer, vil fylde mere i den
kollektive bevidsthed i en nær fremtid. Måske det bliver moderne, eller et stærkt refleksivt
identitetsudtryk, at man vælger at holde sin ferie i Norge/nærmiljøet. Jeg kunne forestille mig
at havpadling har potentialet til, at blive en udbredt måde at holde (næsten) CO2-neutral ferie
på. Jeg ved at frontløberne for denne miljøtænkning omkring havpadling allerede findes i
Norge.

7.2 Mødeplads mellem det traditionelle og det nye friluftsliv
Havpadling har ikke bare oplevet vækst, men eksplosiv vækst, gennem de seneste 10-15 år.
Som jeg viser i kapitel 6, indikerer mine data (med et vist forbehold for nedsat validitet) at
antallet af aktører har øget 10-fold, eller 1000 % over de seneste 15 år. Så voldsom en øgning
er ikke tilfældig, og må være udtryk for ændringer uden for aktiviteten selv. Min 2.
problemstilling lød:
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1. Hvorfor har havpadling oplevet vækst de sidste 10-15 år?

Jeg er selv overrasket over den voldsomme vækst min undersøgelse indikerer at havpadling har
haft. Denne vækst kræver en god forklaring og jeg har et bud på 6 faktorer der er vigtige for
havpadlingens popularitet:

1. Havpadlingens egenart: Hvis havpadling ikke rummede nogle kvaliteter i sig selv var
aktiviteten ikke blevet så populær. Derfor bliver de faktorer som er svar på min 1.
problemstilling en del af svaret på min 2. problemstilling. Havpadlingens inkluderende
egenart, den lave fysiske belastning og de mange muligheder tiltrækker folk.

2. NPF og kajakklubber har skabt et lettilgængeligt og inkluderende miljø: Der er
blevet lagt et stort arbejde i at gøre havpadling lettilgængeligt for folk. De fleste
klubber har udstyr som medlemmer kan låne. Et årskontingent i en klub ligger mellem
500-1500 kr – hvilket er overkommeligt for de fleste. Fokus på oplæring og våttkortstigen har skabt et øget fokus på færdigheder og sikkerhed.

3. Udvikling af udstyr: Udstyret har udviklet sig, er blevet mere tilgængeligt og billigere.
Der er et kæmpe udbud af udstyr på markedet og noget for enhver smag og økonomi.
For ti år siden var tørdragter en sjældenhed, i dag findes der et væld af tørdragter til
overkommelige priser. Den samme udvikling gælder for kajakmodeller, svømmeveste,
sikkerhedsudstyr osv. Ved investering i rigtigt udstyr kan padlesæsonen strækkes ud
over det meste af året.

4. Bedre økonomi: De fleste husstande har oplevet en vækst i økonomisk råderum og der
er bedre råd til at investere i udstyr til havpadling. Når udstyret først er på plads og man
ikke skifter ud for tit er havpadling en billig friluftsaktivitet.

5. Havpadling kan give identitet: Havpadling egner sig til at være en del af en refleksiv
identitetskonstruktion. Havpadling har potentiale til at blive en livsstil, hvor udstyr,
teknik og færdighed, stort engagement i kajakmiljøet, medier (magasiner, film, bøger)
tilsammen former individets selvbillede. Man padler ikke bare havkajak, man er
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havpadler. Kajakstativet (selv uden kajak) på biltaget kan blive et meget synligt
blikfang for omgivelserne – ”her kommer en havpadler!”

6. Havpadling er den perfekte mødeplads mellem det traditionelle og det nye
frilfuftsliv: Havpadling rummer et meget stort spekter af muligheder, og opfanger de
fleste motiver knyttet til både det traditionelle og det nye friluftsliv. Denne
rummelighed tror jeg udgør essensen af, hvorfor havpadling har oplevet eksplosiv
vækst de sidste 10-15 år. Individet kan tilpasse sin havpadling til at tilfredsstille både
sine mere grundlæggende motiver, men også dag til dag motiver. Havpadling kan fx
være:


Havpadling kan være dovne sommerture i solen på fladt vand, med eller
uden overnatning i telt.



Havpadling skaber et mentalt rum, hvor kontemplation og stærke
naturoplevelser er lettilgængelige.



Havpadling kan være en soloaktivitet, en familieaktivitet 76 eller en social
begivenhed.



Havpadling kan være høststorme med 2 meter høje brydende bølger og
kuling – med flow og hjertet i halsen.



Man kan fiske, jage og fotografere fra kajak.



Hvis man kan få fyldt vand op kan man let tage på tur i flere uger uden
ekstra forsyninger.



Havpadling kan være at surfing på brydende bølger



Havpadling kan være vinterpadling langs snedækkede kyster og
solnedgang i januar.



Havpadling kan være rockhopping mellem skær.



Osv osv.

Dette enorme spekter af muligheder kan foregå i den samme kajak og med mere eller
mindre det samme udstyr i nærmiljøet året rundt. Disse kvaliteter gør havpadling til den
76

Man kan få kajakker med plads til både 2 og 3 personer. Det er således muligt at tage små børn med på padletur.
De seneste år er der også kommet børnekajakker på markedet.
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perfekte mødeplads mellem det traditionelle og det nye friluftsliv – friluftsaktiviteternes
multitool om man vil.

Jeg spår havpadling en lys fremtid og som importdata fra SSB antyder (figur 5, side 44) er
markedet tilsyneladende ikke mættet og nye aktører strømmer til. Forhåbentligt vil tiden
medføre en større demokratisering, hvor kvinder og folk med ikke-akademisk uddannelse
udgør en større del af aktørerne. Jeg tror også at flere unge vil opdage mulighederne i
havpadling og at de vil skabe en yderligere differenciering af aktiviteten. Jeg tror også at
miljøperspektiver kombineret med havpadling og større fokus på brug af nærmiljøet blive
vigtigere fremover.
Jeg tror at havpadling har nogle skjulte potentialer i forhold til helse – både fysisk og psykisk.
Dette ville være et interessant emne for en ny masteropgave. Havpadling bliver benyttet i
begrænset omfang i rehabiliteringen af stof-misbrugere – i denne sammenhæng ville
havpadling som kilde til mestringsoplevelser, flow og autentisk eksistens være et interssant
tema.
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Bilag

Bilag 1 – Interviewguide
Interview-teknisk vil jeg benytte mig af det halvstrukturerede forskningsinterview som det
beskrives hos Kvale (1997). Jeg vil forsøge at føre interviewet som en naturlig samtale, hvor
jeg leder informanten inden om en række temaer der er relevante for min opgave.

Information til informanten forud for interview


Formål med opgaven og tema



Interviewet er løst struktureret og kan føres som en samtale, hvor det samme spørgsmål
kan tages op flere gange.



Spørgsmålene i interviewet er, tematisk set, nogenlunde de samme som jeg bruger i min
net-baserede spørgeundersøgelse



Jeg behøver ikke klare og entydige svar på alle spørgsmål - informanten kan svare hvad
han/hun føler og tænker.



Jeg vil måske spørge mere ind til nogle spørgsmål, hvis jeg mener at informanten kan
sige mere/uddybe sit svar.



Interviewet er konfidentielt og i min opgaveskrivning vil det ikke fremgå specifikt
hvem jeg har interviewet.



Informanten kan uden begrundelse trække sig fra undersøgelsen.



Jeg optager interviewet på en voice-recorder til senere brug og transkribtion.

Interviewet
1 Havkajakmiljøet:


Fortæl lidt om hvordan du blev interesseret i havpadling



Fortæl lidt om hvordan du oplever miljøet omkring havpadling



Synes du, at der er noget der er særligt for havkajakpadling, sammenlignet med andre
friluftsaktiviteter?



Hvilke hindringer findes der for at folk kan drive med havpadling?



Kan du beskrive en typisk havpadler?



Hvordan er tilslutningen til havpadling blandt mænd/kvinder og børn/unge?
109

2 Natur og kontemplation


Hvordan oplever du dine omgivelser når du padler havkajak?



Betyder vandets bevegælser noget for din oplevelse?



Kan du sammenligne bevægelse på vandet i forhold til bevægelse på land?

3 Fysisk aktivitet


Hvordan oplever du dine egne bevægelser i havkajakken?



Bruger du havkajakken til træning?

4 Udstyr og mestring


Hvad betyder udstyret og teknikken for din oplevelse af havpadling?



Hvilke risikomomenter ligger der i aktiviteten?



Er havpadling en risikosport/ekstremsport?



Hvad sker der når du føler dig udfordret teknisk?

5 Socialt samvær


Betyder samvær med andre havkajakkpadlere noget for din oplevelse og interesse?



Er havpadling en aktivitet for familien?

6 NPF og havpadling


Hvilken betydning har NPF og NPF`s kursstige for havpadling?

7 Afsluttende bemærkninger


Er der mere du har lyst til at snakke om eller fortælle før vi afslutter interviewet?
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Bilag 2 – Følgebrev spørgundersøgelse
Masterprosjekt om kajakkpadling
Hei, mitt navn er Simon Jeppesen og jeg er masterstudent ved Høgskolen i Telemark. Jeg
har netopp begynt arbeidet med et masterprosjekt om kajakkpadling. I prosjektet ønsker
jeg å belyse, hvem som padler, og hvorfor så mange folk har kastet sig over
kajakkpadling de siste årene. Jeg har intervjuet en rekke aktive kajakkpadlere, om deres
motiver for å drive med padling, og hvordan de oppfatter aktiviteten og padlemiljøet. I
tillegg til disse intervju vil jeg meget gjerne ha et bredt billede av hvorfor riktig mange
folk velger at drive med kajakkpadling. Jeg er veldig interessert i nettopp dine motiver
for å drive med kajakkpadling. Hvis du vil hjelpe mig med mitt prosjekt, og være med til
at kaste lys over en friluftsaktivitet som har vokset sig ganske svær de siste årene, men
som stort sett er ubeskrevet i friluftsforskningen både i Norge og internasjonalt, så klikk
deg inn på følgende net-adresse www.padlesiden.no og bruk linket til min undersøkelse.
Det tager ca. 10 min. at besvare mitt spørreskjema og du skal ikke skrive lange
utredninger om dine motiver for at padle kajakk. Du er helt anonym og det er på ingen
måte mulig at koble svarene dine til din person eller din data. Har du kommentarer til
mit prosjekt eller spørreskjemaet, så nøl ikke med å sende meg en mail på
simon.jeppesen@hit.no. Jo flere besvarelser desto bedre bliver min undersøkelse, så
fortell gjerne andre aktive kajakk-padlere om min undersøkelse. På forhånd mange tak
for innsatsen 
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Bilag 3 - Oversigt over 17 kajakklubber der fik tilsendt følgebrev
Kajakklub

E-mail

Oslo kajakklubb (OKK)

Leder@tkk.no

Trondheim kajakklubb

leder@ttk.no

Strand kajakklubb

skkmedlem@hotmail.com

Larvik kajakklubb

post@larvikpadleklubb.no

Kristiansand kajakklubb

kkk@padling.info

Alta kajakklubb

altakajakk@hotmail.com

Tromsø havpadleklubb

bernt.bye@npolar.no

Frederikstad kajakklubb

post@fredrikstadkajakk.no.

Sunnfjord kajakklub

skkpost@gmail.com

Moss Kajakklubb

lisame@online.no

Molde kajakklubb

post@moldekajakk

Drøbak kajakklubb

post@drobakkajakk.no

Bodø kajakklubb

leder@bodokajakk.no

Nesodden Kajakklubb

kristian@lindvik.com

Nord kano og kajakklubb

post@nordkkk.no

Vestlofoten kajakklubb

terje.waag@gmail.com

Arendal kajakklubb

post@arendalkajakklubb.no
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Bilag 4 - De 28 REP-skala spørgsmål
28 REP-skala spørgsmål
Kontemplation (5 spørgsmål)

Socialt samvær (5 spørgsmål)

Jeg kan være alene

Jeg kan værre sammen med familien

Jeg kommer bort fra hverdagens rutiner

Jeg får vist mine ferdigheter frem til andre

Jeg opplever frihet og uavhengighet

Jeg kan bli kjent med nye mennesker

Jeg opplever at jeg kommer bort fra mas og stress

Jeg kan være sammen med andre kajakk-interesserte

Jeg får tid til å tenke over tilværelsen

Jeg får positiv oppmærksomhet

Natur og sted (5 spørgsmål)

Fart og spænding (4 spørgsmål)

Jeg får opleve kystlandskap og stemninger i naturen

Jeg opplever fart og spening

Jeg kan besøke plasser jeg er serlig knyttet til

Jeg får oppleve ett "sug i magen"

Jeg får oppleve samhørighet til naturen

Jeg får oppleve spening fordi aktiviteten er krevende

Jeg får oppleve endringer i naturen

Jeg kan søke utfordringer der innebærer risiko

Jeg får oppleve stillheten i naturen
Mestring (5 spørgsmål)
Fysisk aktivitet (4 spørgsmål)

Jeg får prøve ut nytt kajakk-utstyr

Jeg får trim og mosjon

Jeg opplever å ha kontroll over kroppen og kajakken

Jeg kan ta meg ut og kjenne at jeg blir skikkelig

Jeg får teste mine personlige grenser

sliten

Jeg får utvikle ulike frilufts-relaterte ferdigheter

Jeg tager vare på egen helse

Jeg lærer å mestre utfordrende og krævende

Jeg bruker min kropp alsidigt

situationer
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Bilag 5 - Spørgeskema
Del 1 - Indledende spørgsmål
1. Hva er ditt kønn?
Svarmuligheder: Mand, Kvinde

2. Hva er din alder?
Svarmuligheder: Fritt svar

3. Er du medlem av en kajakklub? (Sett opp til 2 kryss)
Svarmuligheder: Ja, Nei, Har vært, Ønsker at blive det

4. Hva er din høgste gjennemførte utdanning?
Svarmuligheder: Grunnskole, Videregående, Universitet/høgskole 4 år,
Universitet/høgskole mer enn 4 år

5. Vilke typer kajakk har du padlet i de sidste 12 måneder? (Sæt opp til 5 kryss)
Svarmuligheder: Havkajakk, Skærgårdskajakk, Elvekajakk, Fiske-kajakk (sit-on-topkajakk), Racerkajakk

6. Omtrent hvor mange dage har du padlet havkajakk i de siste 12 måneder?
Svarmuligheder: Fritt svar

7. Hvor mange år har du drevet med havkajakkpadling?
Svarmuligheder: Fritt svar

8. Har du noen gang padlet havkajakk om vinteren?
Svarmuligheder: Ja, Nei

9. Har du tatt ét eller flere havkajakkurs (våttkortkurs) godkjent av Norges Padleforbund (NPF)?
Svarmuligheder: Ja, Nei
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Del 2 - REP-skala spørgsmål
10-38. De 28 REP-skala spørgsmål er sorteret i motivgrupper i bilag 5. I spørgsskemaet kom
var de 28 spørgsmål ikke sorteret i motivgrupper, men var indsat i tilfældig rækkefølge.

Del 3 - Afsluttende spørgsmål
39. Hvis du har motiver der ikke berøres i spørsmålene må du meget gjerne beskrive de
motiver herunder.

40. Er du tilfreds med NPF sin våttkortstige for havkajakk?
Svarmuligheder: Ja, Nei, Vet ikke

41. Hvis du kunne deltake på ett 2-dages turkurs, med det formål å lære om orientering, teltfriluftsliv ved kysten og pakking til overnatningsture i havkajakk, ville du da være interessert?
Svarmuligheder: Ja, Nei, Vet ikke

42. Har du andre kommentarer angående våttkortet og NPF?
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