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Framtidens friluftsliv

Regeringens proposition 2009/10:238

”Målet för friluftslivspolitiken är att 
stödja människors möjligheter att 
vistas i naturen och utöva friluftsliv 
där allemansrätten är en grund för 
friluftslivet.”



1. Naturen är tillgänglig för alla

2. Personligt och ideellt engagemang står i centrum

3. Allemansrätten värnas

4. Det hållbara brukandet tar hänsyn till friluftslivets behov

5. Kommunernas ansvar för den tätortsnära naturen är starkt

6. Friluftslivet bidrar till landsbygdsutveckling och regional tillväxt

7. Skyddade områden är en tillgång för friluftslivet

8. Friluftslivet har en given roll i skolans arbete,

9. Fysisk aktivitet och avkoppling stärker folkhälsan

10. Beslut om friluftsliv fattas med god kunskap

Framtidens friluftsliv



Mål för friluftspolitiken

 Propositionen (2010): Framtidens friluftsliv

 Regeringsuppdrag (2011): Mål för friluftspolitiken utifrån 
de 10 områdena i politiken

 Regeringens skrivelse (december 2012): Mål för 
friluftspolitiken

 Uppföljning av friluftspolitiken under 2015



Utvecklingsriktning för friluftsmålen

 Tillgänglig natur för alla – Positiv utveckling

 Skyddade områden som resurs för friluftslivet – Positiv utveckling

 Starkt engagemang och samverkan – Neutral utveckling

 Allemansrätten – Neutral utveckling

 Tillgång till natur för friluftsliv – Neutral utveckling

 Attraktiv tätortsnära natur – Neutral utveckling

 Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling – Neutral utveckling

 Ett rikt friluftsliv i skolan – Oklar utveckling

 Friluftsliv för god folkhälsa – Oklar utveckling

 God kunskap om friluftslivet – Negativ utveckling



”God kunskap om friluftslivet”
 Forskning om friluftsliv stöds på ett sätt som tillvaratar 

ämnets bredd, skapar bra möjligheter till finansiering och 
utveckling

 En nationell nätverksorganisation är etablerad, angelägna 
forskningsområden är identifierade och en nationell 
forskarskola är inrättad

 Statistik om friluftslivet finns och är utformad för att 
motsvara samhällets behov

 Berörda myndigheter, organisationer, markägare, 
kommuner och företag har god kunskap och kompetens i 
frågor om friluftsliv

 Forskningsresultat och statistik om friluftsliv 
kommuniceras aktivt och sätts in i ett större sammanhang.



Kunskapsbehov

”Friluftsliv i förändring” programmet

Inspel till kommande forskningsproposition (Svenskt 
Friluftsliv)

”Folk och Natur” konferens 10 februari



Vad kan en samlad forskningssatsning 
på friluftsliv ge?
 Ett bättre underlag för samhällsplanering och prioritering av insatser för 

friluftslivet.

 Bättre kunskaper om friluftslivets förändring.

 Ökade kunskaper för att minska de målkonflikter som kan uppstå mellan olika 
intressen och friluftslivet, t ex när det gäller allemansrätten.

 Bättre anpassning av friluftslivet så att nya och svaga grupper får tillgång till 
friluftsliv.

 Ge fler människor tillgång till friluftsliv och därmed ge ökat välbefinnande och 
motverka ohälsa.

 Ge bättre förutsättningar att nå riksdagens fastställda mål för friluftslivet.

 Ge bättre underlag för fysiska planering i stad och land.

 Ge bättre underlag för naturvårdsplanering.

 Utökad kunskap om möjligheter för regional utveckling i landets olika delar.



Forskningsbehov
 Den urbana människans naturkontakt 

 Förändrade former för friluftsliv – egen aktivitet vs. ideellt 
organiserade aktiviteter eller kommersiella arrangemang

 Naturkontaktens betydelse för miljöengagemang

 Friluftsvanor bland barn och ungdom

 Risk och säkerhetsaspekter

 Hinderproblematik och tillrättaläggande av grönytor och 
skyddade områden

 Sportifieringstendenser

 ”Frilufts"aktiviteter i inomhusmiljöer

 Nya aktiviteter och nya landskapsrelationer.



Forskningsbehov
 Naturkontakt som näring 

 Sveriges potential på en allt mer globaliserad marknad för 
naturturism

 Kommersialisering av naturupplevelser

 Innovation och naturturisters betalningsvilja

 Tillgänglighetens betydelse för det naturturistiska utbudet

 Den offentliga sektorns roll och balansen mellan förvaltning 
av produktionsresurser och allmänintresse

 Principer för hållbar turism (inte minst i skyddad natur)

 Statistik, besöksmätningar och studier av naturturismens 
effekter.



Forskningsbehov
 Rekreation som markanvändningsintresse och 

planeringsfråga
 Hur en ökad betoning på friluftslivet som allmänt och 

nationellt intresse hanteras i planeringen
 En näraliggande ansats är att utgå från landskapskaraktären 

som logik och se på de särskilda förutsättningar som finns i 
olika typer av miljöer: fjällmiljöer, jordbrukslandskap, 
skogsmiljöer, …

 Konflikter och synergier mellan rekreation och andra areella 
intressen

 Konflikter mellan olika rekreationsintressen (exv. kopplat till 
buller)

 Fysisk och estetisk påverkan på landskapet.



Forskningsbehov
 Allemansrätten

 Konfliktzoner - kartläggning och analys

 Förvaltningsstrategier för allemansrätten

 Allemansrätten ur ett miljöpedagogiskt perspektiv

 Allemansrätten som landskapsperspektiv och 
"allmänning”

 Allemansrättens betydelse för urbanbefolkningens 
relation till landsbygden och dess näringar. 



Forskningsbehov
 Friluftsliv som diskurs i samhället

 Identitet och upplevelselandskapens funktion i 
samhällsbyggandet

 Avtryck av mångkultur, globalisering, teknikutveckling 
m.m. i samhällsdiskussionen om allmänhetens 
naturkontakt

 Friluftsliv och demokrati.


