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I Sverige definieras friluftsliv som ”Vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet 

för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”. Efter en period av nedtonat 

intresse från statsmakterna har det från slutet av 1900-talet och början av 2000-talet skett ett ökat 

engagemang för friluftsfrågorna i Sverige. Detta har tagit sitt uttryck i en rad utredningar, 

skrivelser och propositioner det senaste decenniet. I regeringens skrivelse om en samlad 

naturvårdspolitik betraktas friluftslivet som en av naturvårdens hörnstenar. Den pekar också på 

friluftslivets stora betydelse för folkhälsa, miljömedvetande, och hållbar utveckling. Friluftslivet 

ingår i flera av riksdagen antagna miljömål, och det samspelar med turism och regional 

utveckling. Samtidigt innebär förändringar i samhället (t.ex. ökad urbanisering, kulturell 

mångfald, globalisering, teknifiering) att människans rekreation i naturlandskapen tar sig nya 

former och uttryck. Något som får stor betydelse för planering, skötsel, nyttjande och skydd av 

våra naturresurser. En nyligen publicerad forskningsöversikt visar på behovet av tvärvetenskaplig 

kunskapsuppbyggnad för Naturvårdsverkets planering och förvaltning av natur för friluftsliv. 

Såväl friluftsliv som naturturism är breda akademiska fält som omfattar flera discipliner och 

tillämpningsområden. 

 

Friluftslivets ökande betydelse som politik- och myndighetsområde har kommit till uttryck på 

många sätt, vilket kan åskådliggörs genom följande punkter (hämtade från Naturvårdsverkets 

förslag på strategi för forskning kring friluftsliv); 

 

 Departementsskrivelsen ”Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer” (Ds 

1999:78) kom med förslag för att förstärka friluftslivet. Där föreslås bl.a. bildandet av 

FRISAM (Friluftsorganisationer i samverkan) samt att Naturvårdsverket ska fördela 

medel till berörda organisationer och att ett särskilt friluftsråd bör inrättas med hänsyn till 

friluftspolitikens sektorsövergripande karaktär. 

 År 2000 bildades FRISAM, friluftsorganisationernas samarbetsorgan som idag har 19 

medlemsorganisationer som samlar 1,9 miljoner medlemmar. 

 I regeringens skrivelse till riksdagen ”En samlad Naturvårdspolitik” (Skr 2001/02:173) 

lyfter regeringen fram betydelsen av friluftsliv, naturturism och social naturvård och 

betonar att Naturvårdspolitik och folkhälsopolitik hänger samman. Det tätortsnära 

friluftslivet i natur- och kulturlandskapet betonas särskilt. 

 År 2002 tydliggörs sambandet mellan naturvård och friluftsliv inom regeringskansliet 

genom att ansvaret för friluftsfrågorna förs från näringsdepartementet till 

miljödepartementet.  
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 Regeringens folkhälsoproposition (2002:03/35) pekar ut ”ökad fysisk aktivitet” som ett av 

elva så kallade målområden. Friluftsliv nämns i propositionen som en av de vanligaste 

formerna av fysisk aktivitet i Sverige. Även skolans viktiga roll att skapa möjligheter till 

och ett livslångt intresse för motion och naturupplevelser hos alla barn uppmärksammas. 

 År 2003 inrättade regeringen Friluftsrådet vid Naturvårdsverket. Rådets uppgift är bland 

annat att ”bistå naturvårdsverket i fullgörandet av verkets ansvar för bevarande och 

utvecklande av förutsättningarna för friluftslivet utifrån en helhetssyn på natur- och 

kulturlandskapet, samt ge råd till myndigheter och övriga i sådana frågor”. 

 Naturvårdsverket initierar två utredningsuppdrag. Ett om forskning och utbildning inom 

Friluftsliv (Schantz & Silvander, 2004), samt ett om planering och förvaltning för 

friluftsliv (Emmelin, Fredman & Sandell, 2005).  

 Naturvårdsverket förstärker arbetet med friluftsliv genom att bilda enheten för friluftsliv 

och fysisk planering (2005). 

 I den forskningspolitiska propositionen Forskning för ett bättre liv omnämns forskning 

om friluftsliv för första gången någonsin. Regeringen skriver ”Friluftsliv har stor 

betydelse för rekreation, hälsa, naturupplevelser och livskvalitet. I Sverige finns också 

mycket goda möjligheter för friluftsliv och naturturism tack vare en rik natur och vår 

allemansrätt. Men friluftsliv och naturbaserad turism har också stor betydelse för 

samhällsekonomi och regional utveckling sam har stora möjligheter till utveckling och 

tillväxt. Forskning inom detta område utförs endast i begränsad utsträckning i Sverige.” 

 Naturvårdsverket utlyser 2005 medel för ett forskningsprogram inom friluftsliv (4-6 

mkr/år i 4-6 år). 

 2005 används för första gången ordet ”Friluftspolitik” i en budgetproposition.  Anslaget 

”stöd till friluftsorganisationer” ökas från 15 till ca 25 miljoner kronor per år. Medlen 

fördelas av Friluftsrådet inom Naturvårdsverket. 

 Sveaskog meddelar 2005 att man kommer att finansiera en professur vid SLU i Umeå 

med inriktning på vilt- och fisketurism och en professur med inriktning på 

naturupplevelser vid ETOUR, Mittuniversitetet i Östersund. 

 

 

Naturvårdsverket är idag den myndighet i Sverige som har ansvar för friluftsliv inskrivet i sin 

instruktion. Detta har konkretiserats av Naturvårdsverket som att förutsättningarna ska utvecklas 

för ett rikt friluftsliv åt alla medborgare på ett för natur- och kulturlandskapen ekologiskt hållbart 

sätt och som ger långsiktigt positiva effekter för individer och samhället. Genom sitt 

Miljöforskningsanslag är Naturvårdsverket också en forskningsfinansiär med särskilt ansvar för 

forskning till stöd för myndighetens eget kunskapsbehov. Utöver Naturvårdsverket kan även 

nämnas det statliga skogsbolaget Sveaskog som nyligen fått regeringens uppdrag att utveckla 

naturturism på statens mark samt Skogsstyrelsen som arbetar med skogens sociala värden, 

särskilt i tätortnära natur. Den svenska skogspolitiken är även föremål för en översyn där skogens 

sociala värden i framtiden sannolikt kommer tillmätas en ökad betydelse.  
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Min överblick av dagens friluftsliv i Sverige bygger på ett föredrag vid Kungliga Skogs- och 

Lantbruksakademien i Stockholm den 20 april 2004 (KSLA, 2005). Från detta framgår att den 

främsta källan till kunskap på området är Statistiska centralbyråns (SCB) återkommande 

undersökningar av svenskarnas levnadsförhållanden (SCB, 2004). Sedan 1976 har man där 

undersökt våra fritidsvanor genom intervjuundersökningar, där friluftsliv är ett av de områden 

som undersökts. SCB har inkluderat åtta olika aktiviteter under begreppet friluftsliv. 

 

Tabell 1 och 2 redovisar hur stor del av den svenska vuxna befolkningen som ägnar sig åt dessa 

åtta friluftsaktiviteter minst en gång per år. Den vanligaste aktiviteten är nöjespromenader, som 

nästan 90 procent av alla svenskar ägnar sig åt, åtminstone någon gång. ”Att ströva i skog och 

mark” är nästan lika vanliga. Båda dessa aktiviteter har dessutom ökat sedan mitten av 1970-talet. 

Tittar man närmare på siffrorna visar det sig dock att ökningen inte är jämt fördelad. Den har 

framför allt skett bland äldre människor. Yngre åldersgrupper ägnar sig i mindre grad åt de enkla 

friluftsaktiviteterna, som promenader och trädgårdsarbete, och där finns ingen tydlig trend mot 

ökad aktivitet. Högutbildade är generellt mer ute i skog och mark än lågutbildade, även om det 

finns en liten minskning av skillnaden över tid. Detta gäller dock inte jakt och fiske, som i högre 

grad utövas av lågutbildade. Utrikes födda är mindre friluftsaktiva än infödda svenskar. Det 

gäller samtliga aktiviteter, utom möjligen nöjespromenader. Det finns också en tydlig regional 

skillnad – norrlänningar ägnar sig i betydligt högre grad åt friluftsaktiviteter än invånarna i andra 

delar av landet. Enda undantaget är här nöjespromenader bland män. 

 

Det faktum att det skett en ökning av friluftsaktiviteterna bland äldre men en viss stagnation 

bland yngre  säger kanske något om vilken utveckling vi kan vänta oss i framtiden. 

 

 

 

Tabell 1 
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Tabell 2 

 
 

 

Avslutningsvis några ord om framtidens friluftsliv. I en undersökning av svenskarnas framtida 

friluftsliv i svenska fjällen har Fredman & Sandell (2005) studerat vilka aktiviteter som ett urval 

av Sveriges befolkning tror kommer öka om 10 år. Störst andel (51%) tror att vandring med 

övernattning kommer öka, följt av endagsvandring (47%), utförsåkning på skidor (43%), fiske 

(41%) samt snöskoter (40%). De aktiviteter som svenska folket i minst utsträckning tror kommer 

öka i fjällen är jakt (24%), bär- och svampplockning (22%) och ridning (20%). Endast fem 

procent tror inte att någon aktivitet kommer att öka. 
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