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förord 11

förOrd 

Om bokens tillkomst
iNitiativet till deNNa bok om planering av natur för friluftsliv kom 
inledningsvis från naturvårdsverket. regeringen uppdrog åt verket att 
från och med 2003 ta ett samlat ansvar för friluftslivsfrågor. egentligen 
innebar detta att frågorna återfördes till verket och fick ny tyngd. verket 
hade vid sin tillkomst 1967 friluftsliv som en av sina centrala uppgifter. 
som led i att bygga upp forskningsbaserad kunskap för myndighetens 
arbete lät verket göra ett antal utredningar och studier. anders lund-
vall, då anställd vid forskningssekretariatet, och Per Wallsten, chef för 
friluftsenheten, hade tre namn som man tänkte kontakta för att få en 
forskningsöversikt gjord: lars emmelin, Peter fredman och Klas sandell. 
vi föreslog att vi skulle dela på arbetsuppgiften. rapporten »Planering och 
förvaltning för friluftsliv: en forskningsöversikt« kom ut 2005 och mottogs 
väl. Per Wallsten och anders lundvall återkom med förslaget att vi skulle 
bearbeta översikten till en lärobok avsedd för universitetsnivån. natur-
vårdsverket ställde ett anslag till förfogande för att producera manuskript 
till en lärobok. vi har därmed haft ekonomisk grund för redaktionsmö-
ten, för att lägga ut tekniskt arbete och för en del av vår arbetstid. ebba 
lisberg Jensen, som bidrog med material till forskningsöversikten, kunde 
engageras för läroboksprojektet och har fungerat som medförfattare och 
redaktör. Man kan nu när manuskriptet sänds till tryck konstatera att 
vi alla lagt ned ett avsevärt mycket större arbete än vad anslaget täckte. 
ansvaret för detta vilar naturligtvis enbart på oss själva. fysisk planering 
vid Blekinge tekniska Högskola skall ha tack för att resurser skjutits till 
för att klara en del av det tekniska arbetet – utan det hade ännu mera fritid 
gått åt för redaktör och projektledare. en hög ambitionsnivå och andra 
faktorer har medfört att arbetet dragit ut över den planerade projekttiden. 
vi tror emellertid att boken i stort sett vunnit på detta. även om boken 
i stora drag följer forskningsöversiktens struktur så är materialet kraftigt 
reviderat och uppdaterat eller helt nyskrivet. Kapitlen 14–18 är i stort 
sett nyskrivna; en lärobok måste ju presentera grundläggande fakta om 
planering och förvaltning som en forskningsöversikt till den ansvariga 
myndigheten inte behöver ta upp.
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Om författarna
denna lärobok är en genuint kollektiv produkt av fyra författare som 
alla forskar och undervisar om friluftsliv, turism och planering. lars 
emmelin är professor i fysisk planering vid Blekinge tekniska Högskola 
och har varit gästprofessor vid turismforskningsinstitutet etOur vid 
Mittuniversitetet. Peter fredman är professor i naturturism vid etOur 
vid Mittuniversitetet. ebba lisberg Jensen är humanekolog och lektor 
vid Miljövetenskap, urbana studier, Malmö högskola. Klas sandell är 
professor i kulturgeografi vid Geografi och turism, Karlstads universitet 
och gästprofessor vid stockholms universitet, uteP, idrottspedagogik. 
även om någon av oss har skrivit utkast till olika kapitel eller avsnitt har 
både bokens helhet och de enskilda delarna diskuterats ingående och 
kapitel har kompletterats och reviderats av oss gemensamt. som formellt 
projektansvarig har lars emmelin samordnat administration av produk-
tion av figurer, referenslistor, indexord m.m.

Många tack!
Per Wallsten och anders lundvall och deras efterträdare som våra kontakt-
personer vid naturvårdsverket, annica ideström och Mikael nilsson har 
intresserat, uppmuntrande och tålmodigt stött processen. 

det noggranna och tålamodsprövande arbetet med referenser, kontroll 
av figurer, indexord osv. har i allt väsentligt gjorts med osvikligt gott 
humör av universitetsadjunkt ulla Haglund vid fysisk planering, BtH. 
frida forslund, studerande vid magisterprogrammet i fysisk planering 
vid BtH har renritat samtliga figurer och gett dem en genomgående stil, 
ett »planerarstuk«.

för en lärobok som spänner över ett så brett ämne är det ovärderligt att få 
hela texten eller delar av den granskade. ett varmt tack för textgranskning 
går till ett stort antal kollegor och vänner. vid naturvårdsverket tackar vi 
främst annica ideström och Per Wallsten, men också Johan rova, Björn 
risinger och några för oss anonyma kommentatorer. det bör kanske 
speciellt påpekas att det är expertkommentarer, inte myndighetsstyrning, 
vi fått från naturvårdsverket. vilket också innebär att det är vi som förfat-
tare som svarar för framförda uppfattningar. Omfattande kommentarer 
har lämnats av sven G. Hultman, tidigare chef för upplandsstiftelsen, 
Gunnar Zettersten, f.d. avdelningsdirektör vid naturvårdsverket; Odd 
inge vistad, seniorforskare vid norsk institutt for naturforskning, lille-
hammer; Jonas forsmark, lärare vid scouternas ledarskapsakademi, Kjesä-
ters folkhögskola; ulf silvander, generalsekreterare i svenskt friluftsliv; 
Berit Karlsson svanqvist, fil.dr, skogsstyrelsen; och Britta Brügge, f.d. 
universitetsadjunkt vid Centrum för miljö- och utomhuspedagogik, 
linköpings universitet och f.d. lärare på Kjesäters folkhögskola. 
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enskilda kapitel har granskats av: ingemar ahlström, friluftsplanering; 
professor Peter schantz, GiH; anders szczepanski, enhetschef vid natio-
nellt centrum för utomhuspedagogik, linköpings universitet; fil.dr. Johan 
öhman, örebro universitet, samt eva lindberg och Märta Berg, natur-
skyddsföreningen. Professor Paul eagles, university of Waterloo, Canada; 
senior advisor liisa Kajala, forststyrelsen, finland; professor Kreg lind-
berg, Oregon state university, usa; doktorand lena Petersson forsberg, 
BtH, har bidragit med faktauppgifter. avsnittet om ansvarsförhållanden 
i kapitel 18 har kommenterats av stefan Wiese, Kammarkollegiet och fil. 
dr. Björn tordsson, Høgskolen i telemark, norge. underlag till avsnittet 
om tätortsnära natur i forskningsöversikten togs fram inom ramen för ett 
särskilt uppdrag av jägmästare liselott eriksson, le Konsult.

 tack alla!
 författarna i juni 2010
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inledninG 

friluftsliv har uNder det seNaste deCeNNiet fått ökad uppmärk-
samhet som del av naturvården, som medel för förbättrad folkhälsa och 
som central faktor för livskvalitet. i form av naturturism knyts också stora 
förhoppningar till friluftslivet som motor i regional utveckling. Samtidigt 
som slutarbetet görs på denna bok beräknas Sveriges första reger-
ingsproposition specifikt om friluftsliv komma. frågor som den som 
funderar på att läsa en forskningsbaserad, akademisk lärobok om plane-
ring och förvaltning av natur för friluftsliv kan ställa sig är: varför behövs 
planering och förvaltning? Och kan man forska om friluftsliv? svaren på 
frågorna blir beroende på vad man uppfattar som friluftsliv och av kunska-
per om friluftslivets utövare, former, historia m.m.
 svaren är ofta nyttobetonade. friluftsliv är en viktig aktivitet för många 
människor och dessutom både som rekreation och som näringsverksam-
het ekonomiskt betydelsefullt. friluftslivet är beroende av naturområden 
och påverkar dessa. Och därmed är svaret på frågan om behovet av plane-
ring och förvaltning givet: de behövs för att säkra tillgången på natur 
för friluftsliv, för att skydda och bevara natur både för och mot friluftsliv 
och turism. detta är också grundperspektivet i denna bok.
 ett skäl att motivera forskning blir då för att skapa kunskapsunder-
lag för planering och förvaltning. internationellt, framförallt i usa, 
där omfattande friluftslivsforskning har bedrivits sedan lång tid, har 
förvaltningens behov varit den kanske viktigaste drivkraften. vilket också 
innebär att forskningen utformats för att fylla dessa behov. Men vi vill 
betona att forskning om friluftsliv kan ha många andra utgångspunkter. 
Historiskt och kulturellt är friluftsliv intressant. friluftsliv, i betydelsen att 
man frivilligt och för nöjes skull vistas i naturen utan något nyttomotiv, 
anses av många skandinaver vara karaktäristiskt för just nordisk kultur. i 
den nordiska nationalismen spelar föreställningen om ett särskilt förhål-
lande till naturen och friluftslivet och en unik frihet, allemansrätten, 
en viktig roll. Både svenska och norska myndigheter ger fortfarande ut 
information där det hävdas att allemansrätten är unik för det egna landet. 
det finns ett internationellt intresse för vad som uppfattas som specifikt 
för nordiskt friluftsliv. det finns också de som menar att fenomenet bara 
kan fångas med ett nordiskt ord som därför används i engelskspråkig 
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litteratur (Henderson & vikander 2007; isberg & isberg 2007). vi får 
se hur det går: om »friluftsliv« kommer att sälla sig till den lilla skara 
av nordiska ord som på grund av sin speciella innebörd anses värdiga 
att ta plats i engelska tillsammans med smorgasbord, ombudsman, lek 
och gyttja. föreställningar om något mycket specifikt är intressanta att 
skärskåda närmare som historiskt och kulturellt fenomen.
 förståelsen av den »lekande människan«, allt från spänningssökandets 
fysiologi, som vissa forskare menar har släktskap med effekterna av droger, 
till barns lek i naturen, är sidor av mänskligt liv värda att utforska för sin 
egen skull. Om beroendet av naturen är medfött är en annan fråga som 
är både intressant för förståelsen av människan och som har förts fram 
för att motivera satsningar på friluftsliv.
 författaren och botanisten sten selander vänder och vrider i essän 
»epikuros i lappland« på frågan om varför man utsätter sig för strapatser 
och obehag. i sitt svar pekar han på en annan viktig roll för friluftslivet: 
civilisationskritik. Olika varianter av »ekofilosofi« har nära koppling till 
friluftsliv. för den norske filosofen arne næss som myntade termen 
»ekosofi« är denna koppling central. Han betecknar för övrigt i god filo-
sofisk tradition sin variant »ekosofi t« för att markera att det finns många 
möjliga ekosofier. »t« står för hans hytte tvergastein i Hallingskarvet. 
för den civilisationskritiska ansatsen blir gränsdragningar viktiga: kan 
till exempel motoriserad verksamhet överhuvudtaget ingå i friluftslivet 
(sandell 2006a)? 
 frågan om vad friluftsliv är blir naturligtvis viktig om man skall forska 
eller om man ska planera och förvalta. vad är det man forskar om och 
förvaltar för? fenomenet är på en gång intuitivt självklart och svårt att 
ge en precis definition. så är det med alla vardagsfenomen som skall 
avgränsas för att beforskas eller göras till föremål för samhällets omsor-
ger: det blir en kamp om att definiera in eller ut (emmelin 1989, sandell 
2003a). 
 
 
Begreppsdefinitioner och avgränsningar
definitioner av vardagslivets fenomen kan ibland upplevas som något 
ansträngda och uppstyltade. för att forska om ett vardagligt fenomen 
liksom för att planera och förvalta landskapet för ett visst ändamål behöver 
man dock en definition. definitioner är ett medel för att uppnå klarhet 
men också för att avgränsa ett område. det innebär både att inkludera 
och att exkludera. Helst skall en definition uppfylla två motstridiga krav. 
den skall vara allmän så att den ger vägledning om nya fenomen och verk-
samheter men samtidigt någorlunda skarp och tydlig så att den faktiskt 
förmår avgränsa och vägleda. Om naturen i sverige skall vara tillgänglig 
för friluftsliv genom allemansrätten så är det betydelsefullt vilka aktiviteter 
som kan inkluderas: är det friluftsliv att rida eller köra mountainbike? Kan 
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friluftslivet vara motoriserat? Man utövar makt och kämpar om resurser 
genom att definiera in eller ut. 

Begreppet friluftsliv
äldre svenska officiella definitioner av friluftsliv led av svagheten att 
vara så breda och välvilligt inkluderande att de var svåra att använda för 
att avgränsa till exempel planeringsansvar eller tilldelning av offentliga 
medel. trädgårdsarbete, söndagspromenad i stadsparken och till och 
med en sväng med bilen för att beskåda landskapet kunde inkluderas 
(emmelin 1997a). definitionerna kom därmed också att strida mot en 
normalspråklig förståelse av ordet »friluftsliv«. Bland annat med intryck 
från norsk lagstiftning har sverige fått en officiell definition av begreppet 
»friluftsliv«. det är den definitionen vi utgår ifrån.
 Med »friluftsliv« menas således i den här boken »vistelse utomhus i natur- 
eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på 
tävling« (sfs 2003:133). nationalencyklopedin definierar friluftsliv som 
»verksamheter ute i det fria vanl. för längre tid och i vildare natur«. den 
definitionen ansluter till ett rätt vanligt synsätt: »riktigt friluftsliv« skall 
ske i »vild natur«; en promenad på djurgården är med detta synsätt inte 
äkta friluftsliv. den svenska definitionen som också är den som används 
av friluftsrådet är något mera passiv än den norska som betonar »aktivitet« 
och »miljöombyte« som viktiga delar av friluftslivet.
 vi tar oss av flera skäl här friheten att använda ordet bredare, genom att 
betrakta även vardagliga vistelser i närnatur som friluftsliv. detta ordbruk 
kanske inte fångar »friluftslivets kärna« men det förefaller ha allmänhetens 
stöd. i de undersökningar som genomförts av forskningsprogrammet 
»friluftsliv i förändring« har man ringat in en mera allmän förståelse av 
begreppet »friluftsliv«. i en enkätundersökning till ett representativt urval 
av den svenska befolkningen frågades om de svarandes uppfattning om 
huruvida ett antal aktiviteter var att betrakta som friluftsliv. att »ströva 
i skog och mark« och »fjällvandring« definieras av en stor majoritet som 
friluftsliv. »Kajakpaddling« och »fågelskådande« betraktades också som 
friluftsliv av en majoritet. »att gå i en park i staden« fick betydligt svagare 
anslutning men en stor majoritet ansåg dock att det i viss grad ingår 
i begreppet friluftsliv. Motoriserade aktiviteter som att köra motorbåt 
eller snöskoter kan enligt en relativt stor grupp också ses som friluftsliv 
(fredman et al. 2008d). 
 friluftslivet kan också många gånger gränsa till idrott. detta gränsland 
diskuteras i kapitel 4, men vi vill peka på formuleringen »utan krav på 
tävling«. att åka längdskidor på tid sorterar under idrott, skidåkning utan 
stoppur är alltså att betrakta som friluftsliv. 
 vårt breda sätt att använda termen överensstämmer med praxis i 
svensk, och till stor grad också internationell, forskning om friluftsliv. 
det gör det också möjligt att uppmärksamma aktiviteter och föränd-
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ringar som ligger i begreppets utkanter men som kan bli viktiga på 
längre sikt.
 vi gör här inte någon åtskillnad mellan friluftsliv och naturturism. när 
friluftsliv utövas under längre tid och på längre avstånd från hemorten 
kommer det i statistiken att betraktas som »naturturism«. vi använder 
ordet friluftsliv för att täcka in också naturturism utom när det för fram-
ställningen av något skäl är viktigt att framhäva det turistiska elementet, 
till exempel den kommersiella eller samhällsekonomiska aspekten. det 
kan också i analys av naturturism och friluftsliv vara viktigt att skilja 
mellan ett konsument- och ett producentperspektiv. för konsumenten 
är »naturturism« att utöva friluftsliv utanför hemorten. Producentper-
spektivet innebär bl.a. analys av de aktörer som tillgodoser turisternas 
efterfrågan. Planering för friluftsliv hör till den allmänna välfärden medan 
planering för »naturturism« i grunden har ekonomiska motiv. det finns 
för planering och förvaltning en viktig spänning mellan »friluftsliv« och 
»naturturism«. till exempel innebär det en motsättning mellan att göra 
områden lätt och billigt tillgängliga för allmänhetens friluftsliv och att 
skapa intäkter från naturturism. läsbarheten gör att vi föredragit »natur-
turism« framför det byråkratiskt mera korrekta »naturbaserad turism«.
 friluftsliv ses ofta som en fritidsaktivitet. forskning om friluftsliv är 
internationellt ofta en gren av forskningen om fritid; en av de stora veten-
skapliga tidskrifter där forskning om friluftsliv publiceras heter »leisure 
science«. att se friluftslivet som en aktivitet bara på fritiden blir proble-
matiskt med tanke på de grupper som har friluftsliv som arbete: fjälledare, 
naturpedagoger eller lärare eller andra som har naturen som en central 
arena för sin professionella utövning. nordisk friluftslivstradition har 
dessutom rötter i äldre samhällens samlarverksamhet och jakt. Gränsen 
mellan arbete och fritid blir flytande och kanske för individen ointressant 
vid jakt, fiske, bärplockning eller när kreaturen vallas på sommarbete. Om 
man bortser från nyttoaspekten så innehåller alla dessa arbeten många 
av friluftslivets upplevelser och värden och det finns kunskap från folk-
livsforskningen som pekar på att de uppskattades för detta.
 synen på friluftsliv som fritidssysselsättning hänger nära samman med 
det moderna industrisamhällets indelning av tiden i arbetstid och fritid. 
Kopplad till detta finns också synen på friluftsliv som rekreation. tanken 
på vistelsen i naturen som en »stärkande« återhämtning är en viktig del 
av den moderna friluftslivstraditionen. denna nyttoaspekt, att frilufts-
liv från politiskt håll förknippas med motion och förbättrad folkhälsa, 
innebär att planering och förvaltning för friluftsliv får ökat stöd. den 
rekreativa, återhämtande aspekten av friluftsliv är nära förknippad med 
den terapeutiska. inom den terapeutiska verksamheten kan både vilsam 
utevistelse och fysisk ansträngning, eller psykisk anspänning vara viktiga 
element. den nordiska fjällturismens historia är nära förknippad med 
friluftsliv som terapi. Genom hela friluftslivets historia har det funnits en 
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glidning mellan utevistelse som återhämtande för de trötta och utslitna å 
ena sidan, och friluftslivet som moraliskt danande projekt för ungdomen å 
andra. Också idag används naturen som arena för ungdomar som behöver 
komma bort från en negativ social miljö, och för att de ska få utveck-
las genom de utmaningar som exempelvis en fjällvandring kan utgöra. 
friluftslivet har också en pedagogisk sida, där barn, unga och vuxna lär 
sig att »klara sig« i naturen, att gå, klättra, bedöma isars tjocklek, hitta 
dricksvatten etc. Pedagogiken kan även syfta till att förstå sambanden i 
naturen och till kunskap om landskapstyper eller växt- och djurarter. 
 Planering och förvaltning av natur kan alltså ha som mål att tillgodose 
flera av aspekterna av friluftslivet: fritiden, rekreationen, den terapeutiska 
och den pedagogiska verksamheten. för individen utgörs utevistelser ofta 
av kombinationer av en eller flera aspekter.
 
De som utövar friluftsliv
för att skriva om planering och förvaltning för friluftsliv behövs även 
en kollektiv beteckning för de människor man skriver om. i litteraturen 
används till exempel brukare, besökare eller utövare. val av terminologi 
innebär val av ett sätt att se på dem man skriver om. termerna betonar 
olika aspekter av friluftslivet. »Besökare« betonar att någon är utifrån 
kommande. »Besökare« och »besökarstudier« är rimliga termer från till 
exempel naturförvaltningens eller turismens perspektiv. »utövare« lägger 
tonvikten på friluftsliv som aktivitet – paddling, vandring, bärplockning 
etc. – och kan vara en lämplig term vid studier eller förvaltning inriktade 
på olika aktiviteter. i avsnitten om planering använder vi »brukare« för 
att betona att friluftsliv är en markanvändning som påverkar landskapet 
men också för att betona att friluftslivet är en lika legitim markanvändare 
som andra, t.ex. jordbruk, skogsbruk etc.
 
Naturbegreppet
Boken handlar i en bred och allmän mening om »planering av natur«. 
det innebär att vi också måste förklara hur vi använder ordet »natur«. 
definitionen av friluftsliv använder termerna natur- och kulturlandska-
pet och avgränsar egentligen bara arenan som »utomhus«. vi har ovan 
tagit avstånd från föreställningen att friluftslivet per definition måste 
ske i »vild natur«; vi inkluderar uttryckligen »tätortsnära natur«, vilket i 
praktiken innebär mer eller mindre starkt påverkade eller direkt anlagda 
kulturlandskap, som en viktig arena för friluftslivet. det finns en omfat-
tande debatt om innebörden av »natur« och sådana avledningar som 
»orörd natur« eller »vild natur«. vi använder ofta termen »landskap« för 
att betona att vi tar utgångspunkt i hur naturen eller landskapsrummet 
disponeras för olika aktiviteter.
 Men om en av friluftslivets viktiga komponenter är »naturupplevelse«, 
kräver inte det att »naturen« kan skiljas från »kulturen«, »vild natur« från 
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»kulturlandskap«? inte nödvändigtvis: olika människor får naturupp-
levelser i helt olika landskap och urskiljer graden av mänsklig påverkan 
på landskapet helt olika. vi diskuterar i kapitlen 3 och 18, upplevelse och 
naturupplevelse, det som kallas »purism«, d.v.s. önskemålet om upplevelse 
av »orörd natur«.
 för vår framställning är någon precis definition av »natur« knappast 
nödvändig – om nu en sådan överhuvudtaget är möjlig och meningsfull. 
Man bör hålla i minnet att behovet av definitioner sällan är absoluta utan 
förankras i ett specifikt behov eller en verksamhet. »naturen« är alltså 
här landskapet utanför det tättbebyggda området. detta innebär inte att 
det i andra sammanhang skulle vara oväsentligt att kunna urskilja graden 
av mänsklig påverkan på ett landskap. för naturvårdens skötselplaner 
och landskapsrestaurering har det stor betydelse att förstå struktur och 
funktion och för att operationalisera naturbegreppet.
 
Hållbar utveckling – hållbart friluftsliv
»Hållbar utveckling« är ett centralt men mångtydigt begrepp inom poli-
tik, miljövård och planering. Praktiskt och konkret är det centralt för 
naturvårdens planering och förvaltning för fungerande ekosystem och 
bevarande av biologisk mångfald. friluftsliv ses av många som både mål 
och medel i arbetet med hållbarhet. i kapitel 4 berör vi förhoppningar 
om friluftslivet som ett viktigt medel för att skapa förståelse för naturens 
värden och funktioner och för miljövården dvs. den ekologiska hållbar-
heten. förhoppningarna om att friluftsliv leder till hälsa och välbefin-
nande gör att planering och förvaltning för friluftsliv ses som en viktig 
del av den sociala välfärden. den ekonomiska betydelsen av naturturism 
och av den omfattande industri som förser friluftslivet med utrustning är 
uppenbar – se kapitel 5. Miljöeffekterna av den konsumtion som frilufts-
liv och naturturism innebär är viktiga att väga samman med de positiva 
effekterna om man vill ta ställning till hållbarhet; »hållbar turism« disku-
teras i kapitel 13 och figur 13:1 belyser just frågan om sammanvägning. 
friluftsliv och naturturism är en form av exploatering av natur som kan 
behöva vägas mot andra intressen, vare sig det är bevarande eller annan 
markanvändning som jordbruk eller bebyggelse. 
 den mest kända definitionen av »hållbar utveckling« är den som lanse-
rades av Brundtlandkommissionen: »en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov« (vår gemensamma framtid 1988:57). Begrep-
pets politiska karaktär är uppenbar av definitionen. det handlar om en 
vägning med stor osäkerhet mellan nutida och framtida behov i en situa-
tion där vi inte kan veta något om framtida värderingar eller samhällens 
tekniska, ekonomiska eller sociala möjligheter att tillfredsställa behoven. 
dessutom är det en fråga om att väga resursanvändning och ambitio-
ner. avvägningen mellan om vi använder resurser för att förebygga eller 
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anpassa oss till klimatförändringar i sverige är också politisk: nationellt 
egoistiskt är det rationellt att vältra över kostnaderna för förebyggande 
arbete. det blir i hög grad en moralisk fråga som hör hemma i den 
politiska sfären bland annat eftersom effekten av förebyggande arbete i 
sverige är begränsad. 
 läsaren kommer möjligen att undra över varför begreppet får begränsat 
utrymme i boken. skälet är inte att vi ser hållbar utveckling som oväsent-
ligt utan att vi ser behovet av solida kunskaper om hållbarhetens olika 
aspekter och fungerande planering och förvaltning som en förutsättning. 
detta är en lärobok om friluftsliv och naturturism – inte en handbok i 
friluftslivsideologi.
 
 
Innehåll och en läsanvisning
en viktig slutsats av denna rapsodiska överblick är att planering och 
förvaltning av natur för friluftsliv ställer krav på en djupare förståelse 
för friluftslivet som fenomen. Bokens inledande kapitel är avsedda att 
ge en överblick över forskning och debatt om detta som en nödvändig 
grund för de avsnitt som fokuserar på planering och förvaltning. Men 
de utgör också en introduktion till kunskapen om friluftsliv för den som 
har mindre nyttobetonade motiv för att intressera sig för fenomenet 
»friluftsliv«.
 denna bok kan, och vinner på, att läsas som en helhet från pärm till 
pärm, och det är så vi har tänkt oss den. Man kan också läsa enskilda 
kapitel, som, där det är relevant, innehåller hänvisningar till resonemang 
och fenomen som tas upp i andra kapitel. de flesta kapitel har en fallstudie 
knuten till sig, ibland som illustration, ibland som en möjlighet att utifrån 
praktiska exempel väcka samtal i en utbildningssituation. Bokens innehåll 
är organiserat i två huvudsakliga delar, var och en uppbyggd av ett antal 
kapitel, som presenteras nedan. Bokens ambition är att både vara aktuell 
och samtidigt spegla den forskning som internationellt pågått under lång 
tid. däremot är den ingen handledning i praktiskt arbete med planering 
och förvaltning av natur, även om vi belyser också detta och ger en del 
referenser och litteraturtips.
 
Bokens första del, kapitel 1–13
den första delen av boken är allmänorienterande om friluftslivet och 
belyser det utifrån ett antal perspektiv. i det första kapitlet, Friluftslivets 
framväxt, ger vi en överblick över friluftslivets bakgrund, dess sociala, 
estetiska och ekonomiska historia, med några nedslag i olika tidsåldrar. 
i kapitel 2, Friluftsliv och naturturism idag, presenteras dagens friluftsliv 
med dess kopplingar till och avgränsningar mot rekreation, natur turism 
etc. i kapitel 3, Värden i landskapet, presenteras några olika förhåll-
ningssätt till naturen och modeller för vilka kvaliteter vi söker i land-
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skapet. därefter följer en redogörelse för friluftslivet som Ett fenomen 
med många relationer i kapitel 4. i detta kapitel förs ett resonemang 
om gränserna mellan friluftsliv och idrott, om friluftslivets betydelse för 
engagemang i miljöfrågor, om kopplingar mellan friluftsliv och folk-
hälsa, samt friluftslivets betydelse för lokal utveckling. Kapitel 5 belyser 
Frilufts livets ekonomiska värden, såsom värdet av upplevelser, ekonomiska 
effekter, kostnadseffektiv förvaltning och naturen som kollektiv nyttighet.  
i kapitel 6, Det kommersiella friluftslivet, läggs fokus på det kommersiellt 
organiserade friluftslivet, som turism, begreppet turism och turismföre-
tagande. Kapitel 7, Att studera friluftsutövare, handlar om hur man får 
kunskap om friluftsutövare. i kapitlet presenterar vi dels vilken sorts 
kunskap man eftersträvar i dylika studier, vilka utgångspunkter man 
kan ha för undersökningarna samt hur man gör, rent praktiskt. i kapitel 
8, Friluftslivets sociologi, anlägger vi flera olika perspektiv på friluftslivets 
utövare och icke-utövare. vi diskuterar alltså möjligheter och hinder för 
att utöva friluftsliv, men också friluftslivet utifrån olika sociala gruppers 
perspektiv, som män och kvinnor, svenskar och invandrare, stadsbor och 
landsbygdsbor. Kapitel 9, Vägledning och naturpedagogik, handlar om hur 
man organiserar tillgången till naturen genom kunskaper, information 
och vägledning. i kapitlet diskuteras också vilken roll naturpedagogiken 
har för det omgivande samhället, och eventuella digitala lösningar på 
informationsproblematiken. Kapitel 10, Tillgänglighet och allemansrätt, 
presenterar allemansrättens betydelse för att naturen ska vara tillänglig 
för friluftsliv, samt om och hur allemansrätten gör det möjligt för företag 
inom naturturismbranschen. i kapitel 11, Närnatur och tätortsnära natur 
för friluftsliv, diskuteras vilken betydelse närnaturen och dess utform-
ning har för folkhälsan, både vad gäller vardaglig motion, men också 
för den mentala hälsan, upplevelsen av välmående, återhämtning och 
minskad stress. Kapitel 12, Det organiserade friluftslivet, visar exempel på 
hur svenskt friluftsliv har organiserats genom tiderna och diskuterar hur 
frivilligorganisationer, kommersiella krafter samt offentliga förvaltningar 
arbetar för och stimulerar till friluftsliv. friluftsliv, vare sig det förekom-
mer hemma vid knuten eller i fjärran länder, kommer med nödvändighet 
att påverka naturen där det utövas i högre eller lägre grad. Friluftslivets och 
naturturismens miljöpåverkan diskuteras därför i kapitel 13, där vi tar upp 
resonemang om avvägningar, slitage på grund av friluftsliv, transporternas 
miljöpåverkan, miljöövervakning etc. 
 
Bokens andra del, kapitel 14–18
Bokens sista fyra kapitel (14–18) fördjupar sig specifikt i fenomenen 
planering och förvaltning, med siktet inställt just på friluftsliv och natur 
för friluftsliv. denna del av boken inleds med en introduktion till vad 
planering och förvaltning innebär. därefter fördjupas diskussionen i 
kapitel 14, Planering och förvaltning – att forma landskapets framtid. Här 
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förs ett resonemang om hur man tänker kring landskapets framtid, olika 
modeller för att tänka om framtiden, samt en kort introduktion till plane-
ringsteori. Kapitlet presenterar också en enkel uppdelning av planering 
och förvaltning som därefter fördjupas i de följande kapitlen. vi kan se 
planering och förvaltning av landskapet ur tre perspektiv: landskaps-
mönstret, utbudet av areal och landskapets kvaliteter för friluftsliv. i 
kapitel 15, Modeller för planering och förvaltning, presenteras inledningsvis 
två grundläggande modeller: recreation opportunity spectrum (rOs) 
och limits of acceptable change (laC). Olika brukares känslighet för 
förändringar i ett område diskuteras utifrån begreppet purism, liksom hur 
zonering fungerar. Kapitel 16, Fysisk planering – att planera för förändrad 
markanvändning, ger en introduktion till planering för markanvändning 
och hur denna med bas i den kommunala planeringen är utformad i 
sverige, vilka instrument och lagar som reglerar planeringen. Kapitlet 
understryker att planeringen i stor grad handlar om avvägning mellan 
olika intressen, i samband med förändrad markanvändning t.ex. infra-
strukturutveckling eller bebyggelse mot friluftsliv. i det sjuttonde kapitlet, 
Naturvårdsplanering i Sverige, kopplar vi ihop friluftslivet med natur-
vården, och diskuterar naturvårdens planering för bevarande och för 
landskapets brukande inom friluftsliv och naturturism. riksintressen, 
biosfärområden och strandskydd är instrument som presenteras här och 
det är utbudet av areal som står i fokus. Bokens sista kapitel, Förvaltning 
för friluftsliv, kapitel 18, tar bland annat upp det triangeldrama som utgörs 
av friluftsliv, naturvård och turism. vilka är spänningarna mellan dessa? 
var möts deras intressen? för vem förvaltas olika naturområden? Här 
är det landskapets kvalitet för friluftsliv som är i fokus vilket inkluderar 
människors behov och kulturella värden. frågor om skötsel som något 
som utvecklas och anpassas efterhand, istället för att läggas fast en gång 
för alla, liksom lokal hänsyn belyses. Problemen med att styra besökares 
nyttjande av landskapet och samtidigt erbjuda en högkvalitativ upplevelse 
diskuteras, liksom hur åtgärder för en sådan förvaltning kan se ut.
 
Om litteraturreferenser
vi har valt att ge referenser i texten i stort sett i enlighet med normal 
vetenskaplig standard. dock har vi försökt begränsa antalet referenser 
vilket innebär att vi inte gör anspråk på att ge en fullständig överblick över 
litteraturen. referenserna tjänar i vanlig vetenskaplig ordning som stöd 
för påståenden men också som våra tips till läsaren om möjlig fördjup-
ning i särskilt viktiga frågor. att bedömningen av detta är subjektiv säger 
sig själv; urvalet speglar våra intressen och specialiseringar. referenserna 
anges mestadels löpande inom parenteser, och ibland, när det finns många 
texter att hänvisa till, i fotnoter nederst på sidan. den specialintresse-
rade inbjuds att gå vidare till litteraturlistan och hitta rätt texter. söker 
man ännu fler referenser – till exempel om man skriver uppsats eller 
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specialarbete – bör man söka sig vidare i litteraturlistorna i de arbeten 
vi refererar till.
 det finns ibland en föreställning att referenser skall vara så nya som 
möjligt. detta kan vara rimligt när målet bara är att spegla den senaste 
debatten eller utvecklingen. senare referenser kan också vara lättare till-
gängliga t.ex. via internet. det leder emellertid lätt till en historielöshet, 
som medför att debatter som pågått länge eller väl etablerade begrepp 
förefaller nya. vi har försökt att balansera mellan dessa två krav. ett ganska 
betydande antal referenser är dessutom till verk av oss själva. eftersom vår 
ambition är att i en svensk lärobok försöka särskilt spegla svensk forskning 
och debatt är detta kanske inte orimligt. vi vill därmed inte alltid hävda 
att motsvarande forskning och diskussion skulle saknas internationellt. 
det är inte minst en funktion av att fältet är extremt svårt att ha fullständig 
överblick över. läroboken spänner över ett mycket stort antal discipliner. 
arbeten om friluftsliv, naturvård och planering publiceras dessutom i 
de mest olikartade fora. när vi citerar oss själva ligger det således ingen 
önskan om att osynliggöra andra forskare – även om detta är ett vanligt 
akademiskt knep – och vi tar tacksamt emot påpekanden om litteratur 
som vi kan ha missat eller borde ha gett uppmärksamhet så att vi kan 
förbättra kommande upplagor av boken.
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1. friluftslivets fr aMväxt 

i det här kapitlet gör vi en översikt över friluftslivets och naturturis-
mens framväxt i sverige. vi uppmärksammar särskilt fyra tidsperioder: 
sekelskiftet 1900, 1930-talet, 1960-talet och sekelskiftet 2000. därefter 
avslutas kapitlet med några mer generella iakttagelser om vilka motiv 
som varit viktiga för att man ägnat sig så mycket åt friluftsliv – motiv 
som fortfarande i högsta grad är aktuella. vi kommer också något ta 
upp friluftslivets koppling till sociala grupper och friluftslandskapets 
tillgänglighet i form av allemansrättens framväxt. 
 vår presentation av friluftslivets och naturturismens framväxt börjar 
alltså runt sekelskiftet 1900. det är nämligen i huvudsak under de senaste 
100–150 åren som detta nya förhållningssätt till natur och landskap vuxit 
fram i det västerländska industrisamhället. denna nya landskapsrelation 
kopplas till begrepp som fritid, friluftsliv, turism, utomhuspedagogik och 
rekreation och är själva referensramen för den här boken. i encyclopedia 
of leisure and Outdoor recreation (Jenkins & Pigram 2003:350) skriver 
man under sökorden Outdoor recreation:

the ‘leisure explosion’ in the developed world has been paralleled by a 
striking upsurge in all levels of recreation activity. institutional, technolo-
gical, and socioeconomic factors have been influential in this upsurge. a 
number of interrelated events and social and political developments, arising 
from global, regional, and local forces, have led to growth and increased 
diversity in outdoor recreation participation and tourist travel, and in 
the establishment of public, statutory, and private (including voluntary) 
recreation organizations and programmes.

det är nödvändigt att reflektera över historiens betydelse för denna 
»explosion« när det gäller diskussioner om dagens – och inte minst 
morgondagens – friluftsliv och naturturism. för en djupare genomgång 
av denna historia rekommenderar vi i första hand den breda antologin 
»friluftshistoria– från ’härdande friluftslif ’ till ekoturism och miljö-
pedagogik: teman i det svenska friluftslivets historia« (sandell & sörlin 
2008).1 i linje med den här bokens inriktning mot planering för friluftsliv 

1. vi kan också t.ex. peka på olika tematiska historiska arbeten som ödmann et al. 1982; 
sehlin 1998; Mels 1999; lisberg Jensen 2002a; Hillmo & lohm 1992; och regionala historiska 
arbeten som nilsson 1999; sandell 2009; Halldén 2009; eller Holm & schantz  2002.
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är översikten nedan i första hand gjord utifrån vad som uppfattas som 
samhällets motiv för att stödja och intressera sig för friluftsliv, alltså inte 
i första hand individens eller familjens motiv. Historieskrivningen görs 
utan att försöka dra någon skarp gräns mot nära relaterade företeelser som 
idrott, naturvård och turism, relationer som tas upp i de efterföljande 
kapitlen. sammantaget vill dessa inledande kapitel ge en bakgrund som 
kastar ljus på dagens friluftsliv i termer av vad som görs, var det görs, 
varför det görs och av vem det görs. 
 inför en sådan här snabbskiss över 1900-talets friluftshistoria är det 
viktigt att komma ihåg att olika samhällsgrupper utvecklat delvis olika 
sorters friluftsliv. därför är det viktigt att fundera på vilka gruppers 
uppfattningar som dominerat planering och debatt under 1900-talet. 
etnologerna frykman och löfgren visar (1979) hur det i överklassen 
och den uppåtsträvande medelklassen i början av förra seklet blev viktigt 
att förkovra sig under fritiden, och då gärna genom stärkande vistelser i 
naturen. fjäll, skog och hav blev arenor för en motbild till den smutsiga 
och stressiga industriella stadsmiljön. individen – ofta en man, ensam eller 
i en mindre grupp – kunde då samtidigt uppleva naturen och »träffa sig 
själv« (Holmgren citerad i sörlin 1988). friluftslivets ramar formulerades 
här av de ledande klasserna och kopplades till en nationalistisk och fost-
rande roll för befolkningen (sandell & sörlin 2008). Bland den urbana 
arbetarklassen utvecklade sig delvis en annan fritidskultur, som visserligen 
kunde praktiseras utomhus, men helst i vila och gärna i grupp (frykman 
& löfgren 1979). denna form för friluftsliv idkades gärna i parker eller i 
obebyggda stadsnära områden. vi kan här se en skiljelinje gentemot det 
mer »elitistiska« (Jamison et al. 1990) perspektivet och detta kan sägas 
följa friluftslivet genom hela 1900-talet. frågan är om den skiljelinjen inte 
består än idag trots att sammansättningen av socialgrupper i samhället 
har förändrats?

Friluftslivets start och organisationer: Sekelskiftet 1900
friluftslivets historia i sverige är i huvudsak drygt hundra år, även 
om många viktiga rötter går mycket längre tillbaka än så, se t.ex. den 
långa bakgrundshistorien till nationalstadsparken i stockholm (Holm & 
schantz 20022). år 1885 etablerades svenska turistföreningen (stf) med 
övergripande syfte att genom praktiska arrangemang och information 
göra det svenska frilufts- och fritidslandskapet uppskattat och tillgängligt 
för allmänheten. det som idag heter friluftsfrämjandet startade 1892 
under namnet »föreningen för skidlöpningens främjande i sverige« och 
i början av 1900-talet startade scoutrörelsen (t.ex. sveriges scoutförbund 

2. den historien finns också sammanfattad i ett kapitel av Peter schantz i sandell & sörlin 
2008.
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1912). alla dessa rörelser hade tydliga internationella inspirationskällor 
och friluftslivets etablering i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 
var något som återfanns inte bara i norden utan också i t.ex. england 
och nordamerika.3 Men det finns också anledning att tala om en nordisk 
friluftstradition med egna karaktärsdrag som t.ex. en omfattande alle-
mansrätt. folklighet och enkelhet lyfts ibland fram som särskilt framträ-
dande i det nordiska friluftslivet.4
 ett viktigt drag både i sverige och internationellt var kopplingen 
mellan friluftsliv, naturturism och nationell identitet. friluftsliv blev i 
dess start för inflytelserika grupper inte minst ett mobiliseringsprojekt för 
att etablera nationell enhet och en gemensam självbild. så här skrev t.ex. 
en av stfs grundare, svenonius (1886:84; kursivering i original): »om ej 
fosterlandskärlekens heliga eld vaknar hos den, som är i tillfälle att med 
egna ögon se sig omkring i vårt härliga fädernesland, då kan intet väcka 
den till lifs, då är den mannen eller kvinnan ej värd att kallas svensk.«5

Friluftslivets breddning och närmiljö: 1930-talet
under framför allt 1930-talet skedde en påtaglig demokratisering av 
friluftslivet till att i större utsträckning omfatta bredare befolkningslager. 
det tidiga friluftslivet runt sekelskiftet 1900 och dess organisationer hade 
varit dominerade av överklass och särskilt av män. Platser som då särskilt 
hade lyfts fram för friluftsliv var de mer utmanande landskapen som fjäll 
och kust. när sverige demokratiserades i större utsträckning en bit in 
på 1900-talet och med semesterlagstiftning, i kombination med högre 
materiell välfärd, blev det möjligt för större befolkningsgrupper att ägna 
sig åt naturkontakt på fritiden. Cykelsemester, vandrarhem, friluftsbad 
och camping blev typiska inslag i denna friluftslivets breddning. Hälso- 
och rekreationsperspektiven var tydliga och kvinnorna, liksom friluftsliv 
i närmiljön, blev synligare jämfört med tidigare. Myndigheterna blev 
mer engagerade och förutom skolans friluftsverksamhet, som varit viktig 
sedan länge, uppmärksammades också den breda allmänhetens fritid och 
friluftsliv. en fritidsutredning tillsattes t.ex. 1937 med uppdrag att lämna 
»förslag rörande underlättande och tryggande av möjligheterna för den 
icke jordägande befolkningen att idka friluftsliv m.m.«.6 

3. se t.ex. nash 1982; Oelschlaeger 1991; schmitt 1969; Callicott & nelson 1998.
4. vidare om det nordiska perspektivet på friluftsliv se t.ex. Wiklund 1995; tordsson 2003; 
Breivik & løvmo 1978; sandell 1997; sandell & sörlin 2008; nedrelid 1991; Kaltenborn et 
al. 2001; Gelter 2000; eichberg & Jespersen 1986; andkjær 2005; Henderson & vikander 
2007; isberg & isberg 2007. 
5. andra exempel på forskning förutom sandell & sörlin 2008, med aknytning till denna 
period är: rantatalo 2002; rantatalo & åkerberg 2002; sörlin 1995; tordsson 2003.
6. förutom bredare referenser angivna ovan kan här nämnas t.ex. eskilsson 1995.
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Friluftsliv som materiell konsumtion: 1960-talet
Parallellt med efterkrigstidens materiella välfärdssamhälle blev också 
friluftslivet allt tydligare och för allt fler kopplat till materiella saker 
särskilt utformade för fritid och friluftsliv. exempelvis fritidshus, husvag-
nar, fritidsbåtar och avancerad friluftsutrustning. under rubriken »utom-
hus i konsumtionssamhället« skriver ahlström (2008a:170):

förbättrade ekonomiska och sociala förhållanden under 1950- och 1960-
talen fick stor betydelse för friluftslivets utveckling. allt fler hushåll fick 
råd att skaffa bil, och massbilismen fick sitt genombrott. den svenska 
bilparken ökade från en kvarts miljon bilar år 1950 till över en miljon på 
tio år. ytterligare ett drygt decennium därefter rullade över två och en halv 
miljon bilar på de svenska vägarna. Bilen gav fritiden och friluftslivet nya 
dimensioner. På helgerna åkte hela familjen på »bilutflykt« till naturen.

statens intresse för att planera och styra friluftslivet blev också mer påtag-
ligt, bl.a. som ett led i den fysiska riksplaneringen som påbörjades 1967.7 
statens naturvårdsverk som inrättades samma år fick exempelvis frilufts-
frågor som ett av sina viktigaste områden att arbeta med. friluftsanlägg-
ningar, kanalisering till vissa områden och att undanröja hinder i form av 
brist på information, parkeringsplatser, vandringsleder eller vindskydd, 
var inslag i den offentliga friluftspolitiken. en viktig bakgrund (förutom 
det generella miljö- och planeringsintresset) till ett ökat engagemang för 
friluftslandskapet som välfärdsprojekt under 1960-talet finner vi i den 
s.k. fritidsutredningen som startade 1962 och som lade fram sina resultat 
under 1960-talets lopp.8 i utredningen har man:

… starkt understrukit friluftslivets betydelse för den enskilda människan i 
dagens samhälle och funnit, att kraftfulla åtgärder bör insättas för att bereda 
människorna rika valmöjligheter att utöva olika friluftsaktiviteter. Om man 
vill bereda så stor del av svenska folket som möjligt tillfälle till ett rikt och 
omväxlande friluftsliv till rimliga kostnader, finns all anledning att befrämja 
tillkomsten av välplanerade och välutrustade kollektiva anläggningar.9 

en annan viktig utredning vid den här tiden var »naturen och samhäl-
let« (sOu 1962:36) där friluftslivet jämställdes med naturvården. den 
efterföljande lagstiftningen (1964 års naturvårdslag) gav möjlighet att 
skydda områden för friluftslivets skull. statens naturvårdsnämnd från 
1963 hade i dessa avseenden samma funktion som sedermera naturvårds-
verket fick. den här kopplingen mellan friluftsliv och naturvård förstärk-

7. se vidare t.ex. Bäck & Hedblom 1991; Hägerstrand 1965; almstedt 1998; emmelin 
1997.
8. friluftslivet i sverige, del i, utgångsläge och utvecklingstendenser (sOu 1964:47); 
friluftslivet i sverige, del ii, friluftslivet i samhällsplaneringen (sOu 1965:19); och frilufts-
livet i sverige, del iii, anläggningar för det rörliga friluftslivet m.m. (sOu 1966:33).
9. friluftslivet i sverige del iii, sOu 1966:33, s. 123.
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tes också av att stängselgenombrott10 och strandskydd som funnits i lag 
från början av 1950-talet nu infördes i naturvårdslagen (det generella 
strandskyddet beslutades 1974 och infördes från januari 1975). ahlström 
(2008a:169), skriver så här om den här uppladdningen när det gäller 
samhällets friluftsengagemang:

allt var klappat och klart för en utbyggnad av friluftssverige. i ett huj försågs 
riket med motionscentraler, friluftsgårdar, vandringsleder och välskyltade 
friluftsområden med motionsspår i standardiserade längder. sörmlands-
leden, färdigställd i mitten på 1970-talet, blev den första »riktiga« vandrings-
leden utanför fjällen. den följdes under den kommande tioårsperioden 
av ytterligare ett femtiotal låglandsleder. utvecklingen för kanotleder var 
ungefär densamma. i mitten på 1980-talet var grunden lagd för friluftslivet 
och naturvårdsverkets utvecklingsarbete och bidrag till friluftsanläggningar 
upphörde. delar av anslaget fördes över till sveriges turistråd och i övrigt 
blev det kommunernas sak att ta huvudansvaret för friluftslivet.

»nära till naturen«-kampanjen från naturvårdsverket som gick ut på 
att uppmärksamma allmänheten på möjligheterna att besöka skyddade 
naturområden – som ju hade skyddats bl.a. av sociala skäl – kan ses om 
höjdpunkt för det här perspektivet. vi kan också notera att i mitten av 
1970-talet inrättades 25 stycken s.k. primära rekreationsområden och att 
staten övertog 460 mil markerade leder i fjällen. utpekandet av områden 
av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård är ytterli-
gare exempel på den starka planeringsinriktning som friluftslivet fick 
under 1970- och 1980-talen. se vidare om dessa frågor i t.ex. emmelins 
rapport till naturresurskommittén om planering med ekologisk grundsyn 
(emmelin 1983). den här dramatiska utvecklingen med ökad materiell 
välfärd, motorisering och kommersialisering som element i friluftslivet 
var förstås något som det traditionella friluftslivet måste förhålla sig till. 
en del grupper var öppet kritiska som t.ex. friluftsrörelsen »argaladei – 
friluftsliv en livsstil«. Motståndet mot kommersialismen var här en viktig 
utgångspunkt och det gällde särskilt den kommersialism som var riktad 
till barn och ungdom och gällde fritid, natur och friluftsliv. den strategi 
som man från denna rörelses sida tyckte sig se från myndigheternas sida 
i form av ännu »mjukare soffor« för att locka ungdomar till fritidsgårdar 
och föreningar, ville man ersätta med utmaningar, uppförsbackar (både 
bokstavliga och bildliga) – man ville se mer av känsla, äkthet och natur-
närhet (se t.ex. Walldén 2001; sandell 2006a). 
 Men i allmänhet kan man nog säga att den ökade planeringen och 
standardhöjningen sågs som något positivt även av friluftslivets företrä-
dare och inte minst tyckte man att ett planerat friluftsliv med t.ex. leder, 
färdiggjorda eldstäder, informationstavlor etc. var ett realistiskt motmedel 

10. att en markägare kan hindras från att utestänga allmänheten från ett område av bety-
delse för friluftslivet.
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mot de »mjuka soffor« (i citatet ovan) som de mer radikala grupperna 
reagerade mot. i den här periodens inledning, 1961, kunde man t.ex. läsa 
följande i en ledare i friluftsfrämjandets tidskrift: 

Man kan tycka, att det är onödigt, att bilen skall kunna köras ända fram 
till knutarna [på raststugan i naturen]. Men så ser inte bilägarna på saken. 
– detta är ett faktum, som vi måste rätta oss efter, i varje fall vi, som vill 
verka för friluftsliv åt så många som möjligt. — vi har all anledning att 
se positivt på bilen.

det framväxande moderna miljöengagemanget riktade samtidigt alltmer 
myndigheternas intresse mot miljögifter, övergödning, sopberg och hotad 
biologisk mångfald. inte minst som en del i en kärvare samhällseko-
nomi tonade myndigheterna successivt ner sitt engagemang för frilufts-
livet. som en illustration av den här neddragningen av det offentligas 
friluftsengagemang kan vi se sandells studie (2008) av de regionala orga-
nisationerna ångermanlandskommittén och Mitt sverige turism i Höga 
kusten-området. där skildras utvecklingen från socialt lokalt engagemang 
under 1970-talet till det tidiga 2000-talets marknadsföring av regionen 
på externa turismmarknader. denna illustration refereras kort som en 
fallstudie i kapitel 12.

Friluftsliv som specialisering och miljöpedagogik:  
Sekelskiftet 2000
det är alltid svårt att uttala sig om sin samtid. Men vi vill påstå att 
friluftslivet i sverige i början av 2000-talet kännetecknas av en ökande 
kommersialisering, en ökad koppling mot äventyrs- och ekoturism med 
delvis nya aktiviteter som inte var kända för några decennier sedan. som 
bred fritidssysselsättning i enklare former håller dock friluftslivet sina 
ställningar hyggligt även om dess organisationer gått tillbaka en del – 
liksom de flesta andra idéburna och traditionella rörelser. vi kan notera att 
knappt 80 procent av den vuxna befolkningen »ofta« ägnar sig åt friluftsliv 
enligt sCBs s.k. »friluftsindex« och att detta legat relativt konstant under 
perioden från mitten på 1970-talet till början av 1990-talet (sCB 1993). 
det är dock också noterbart (ibid.) att den grupp som ligger lägst (60–70 
procent) är ungdom i åldern 16–24 år, och det är också i den gruppen vi ser 
en minskning under det senare decenniet (se vidare om s.k. longitudinella 
studier där man följer en grupp eller en fråga över en längre tid i kapitel 7). 
som vi nämnde ovan tonade myndigheterna ner sitt engagemang för 
friluftslivet efter 1970-talet. sedan början av 2000-talet finns dock tecken 
på ett ökat intresse från centrala myndigheter som t.ex. naturvårdsverket. 
starten för den här senaste »uppgången« kan kopplas till den utredning 
som 1999 (statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer) pekade 
på betydelsen av att administrativt skilja friluftslivet från idrotten liksom 
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att naturvårdsverket 199911 till Miljömålskommittén föreslog sektorsmål 
för friluftsliv och naturturism. denna utveckling har sedan gjort avtryck 
i form av att naturvårdsverket fått ett tydligt ansvar för friluftsfrågorna, 
att särskilda stödpengar ges till lokala naturvårdsprojekt där inte minst 
friluftsliv lyfts fram och att nya forskningssatsningar har gjorts. även 
denna bok är i sig ett uttryck för det ökade statliga engagemanget.
 Men sett över hela 1900-talet får man generellt ett intryck av att när de 
mer högstämda och tydligt socialt och ideologiskt grundade friluftsmoti-
ven med högperioder i de tre perioderna som här lyfts fram (sekelskiftet 
1900, 1930-talet och 1960-talet) kommer i bakgrunden  – då får frilufts-
livet svårare att hävda sig som politikområde.12 angående bildandet av 
naturvårdsverket 1967 (med friluftsliv som ett av sina ansvarsområden), 
skriver Olsson (1987:15–16): 

statens fritidsnämnd, som 1963 ’för undvikande av missförstånd’ hade 
bytt namn till statens friluftsnämnd, skulle enligt förslaget läggas ned och 
ärenden rörande fonden för friluftslivets främjande skulle föras över till 
det nya verket. --- Kanske var det trycket från en allt starkare opinion för 
en mer handfast kamp mot miljögifterna, som gjorde att regeringen lät 
det av utredningen föreslagna ordet ’friluftsnämnd’ utgå i det nya verkets 
namn. rachel Carson13 kom, så att säga, emellan.

när det gäller miljöfrågor är samtidigt det miljöpedagogiska intresset för 
närnatur och enkelt friluftsliv, inte minst beträffande verksamheter för 
barn, påtagligt idag. vi kan spåra rötterna till detta i de tidiga frilufts-
organisationernas ungdomsverksamhet från seklets början. Pedagogiskt 
präglades dessa bl.a. av den s.k. reformpedagogiken där egna upplevelser 
och självstyrande grupper var viktiga. efter andra världskriget var framför 
allt friluftsfrämjandets barnverksamhet (»Mulleskolan«; se rantatalo 
2008) en viktig inspirationskälla för intresset för naturkontaktens värde 
inom förskolan, och successivt även inom skolan. detta verksamhetsom-
råde – friluftsliv och utomhuspedagogik som väg till miljömedvetenhet, 
hälsa och upplevelsebaserade kunskaper – ser ut att bli ett allt viktigare 
professionellt fält för lärare och fritidsledare. indikationer på detta är 
bl.a. skolans styrdokument, intresset för »i ur och skur«-förskolor och 
nya utbildningar.14 förutom dessa miljö- och naturpedagogiska ambitio-
ner vill vi särskilt lyfta fram två andra viktiga drivkrafter bakom dagens 

11. naturvårdsverket 1999b. 
12. en annan fråga är det faktiska friluftsutövandet bland allmänheten vilket förstås kan 
samspela med myndigheters intresse genom t.ex. att olika åtgärder kan inspirera och under-
lätta till mer friluftsliv. se vidare om studier över tiden av allmänhetens friluftsliv och 
naturturism i kapitel 7.
13. anspelar på Carson 1963.
14. se sundberg & öhman 2008; öhman 2003, schantz & silvander 2004; drougge 2005; 
Brügge et al. 2007.
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växande intresse för friluftsliv och naturturism, nämligen folkhälsa och 
regional utveckling. folkhälsoperspektivet har varit ett återkommande 
tema i friluftslivets historia. det handlar om den urbaniserade människans 
behov av kroppsrörelse vilket inte sällan breddas till att också inkludera 
vidare perspektiv på själslig och kroppslig hälsa och livskvalitet (se t.ex. 
citatet från 1910 här nedan).15 den andra drivkraften, regional utveck-
ling, är något som funnits sedan länge i form av t.ex. säsongsinkomster 
för enskilda personer i fjällregionen. Men turism och friluftsliv ser ut 
att få en allt större betydelse på landsbygden i takt med traditionella 
näringars sviktande möjligheter att ge arbetstillfällen på landsbygden. en 
övergripande beskrivning av statsmakternas nuvarande syn på friluftsliv 
och naturturism återfinns i regeringens policydokument om naturvård 
(regeringens skrivelse 2002).

Friluftsliv som medel, egenvärde och markör
som en första hopknytning av den här historiska översikten skall vi nu 
lyfta fram några återkommande motiv för friluftsliv.16 i förordet till 
»Boken om friluftslif« från 1910 kan man bl.a. läsa:

i naturen finnes hvilan och lugnet, där är luften ren, där blåser det friska 
vindar, som har förmågan både att svalka en het panna och att jaga bort 
tröttande tankar. Mycket har gjorts för att särskilt ungdomen, på hvil-
ken vårt lands framtid hänger, skall dragas ut till ett friskt och stärkande 
lif i Guds fria natur. […] Men det är ej blott ungdomen, som behöfver 
friluftslif. Ofta är det fullt ut lika nödvändigt för äldre. trötta, utarbetade, 
nervösa skola de genom ett ordnadt friluftslif långt lättare återvinna hälsa 
och krafter än genom hundratals mediciner.

det är inte svårt att i detta citat känna igen några av de vanligaste moti-
ven även bakom dagens intresse för friluftsliv. friluftslivets legitimering 
– alltså varför man bör »ut« – kan i huvudsak återföras till två typer av 
motiv (jfr. figur 2:3 om friluftsmotiv, i kapitel 2, hämtad från sandell 
2004a): 

att det i friluftsliv och naturkontakt ligger ett egenvärde, en livskvalitet, som 
inte går att finna i det brusande och kulturtyngda urbaniserade industri-
samhället; respektive att friluftslivet är ett bra medel för olika syften som 
t.ex. kroppslig och själslig hälsa, gruppgemenskap och naturvård.

de här grundperspektiven (egenvärde och/eller medel) kan sedan spåras 
fram till idag. egenvärdet i friluftsupplevelserna är t.ex. troligen en viktig 

15. se vidare i t.ex. ulrich et al. 1991; Kaplan & Kaplan 1989; Grahn et al. 1997; Hartig et 
al. 2003; sandell 2004a; lisberg Jensen 2008.
16. se även svanqvist 2000; sandell 2004a; Zettersten 2007; Zettersten & Kvarnbäck 
2007.
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orsak till många människors oorganiserade friluftsliv. friluftsliv som 
medel för t.ex. förebyggande hälsoarbete, »team-building« och miljöen-
gagemang är samtidigt högaktuellt, se vidare i kapitel 4. Men även om 
alltså båda motiven funnits parallellt med varandra så är det viktigt att 
notera hur de instrumentella (nyttoinriktade) perspektiven ofta haft ett 
försteg i samhällsdebatten. även om vi kan hitta en formulering som 
den följande när man diskuterade miljöforskningens avgränsning under 
1960-talet, så är det knappast någon överdrift att påstå att de materi-
ella värdena oftast vägt tyngre än de emotionella: »redan inledningsvis 
jämställdes emotionella värden i naturen med de materiella. Människors 
behov av att tillgodogöra sig förstnämnda värden måste tillgodoses.«17 
försteget för argumenten för friluftsliv som ett medel är ett förhållande 
som inte sällan förstärkts av forskningen som i regel haft lättare att tackla 
konkreta nyttoaspekter än egenvärden och människors känslomässiga 
upplevelser.
 en illustration till hur dessa motiv hela tiden förskjuts och relateras 
till den övriga samhällsutvecklingen är hur behovet av strandskydd från 
1930-talet och framåt motiverades med sociala motiv, men under 1900-
talets senare decennier alltmer började motiveras med biologisk mångfald 
(vilket då också skrevs in som skäl i lagstiftningen). för en vidare diskus-
sion om de naturvetenskapliga argumenten se emmelin (1982a).

Olika socialgruppers friluftsliv
avslutningsvis vill vi återigen peka på friluftslivets stora betydelse som 
markör av social tillhörighet och dess starka koppling till vad som har 
förväntats inom olika grupper under olika tidsperioder. det handlar t.ex. 
om det tidiga friluftslivets knytning till det urbana samhällets högre stånd, 
som i samband med friluftsliv mötte lantligt förankrade grupper från 
andra samhällsklasser. ett tidsvittne, Carl fries, skriver 1935 i boken »vi 
och vår natur«18 om förskjutningen från det tidiga friluftslivet runt sekel-
skiftet 1900 till den ökade bredden på 1930-talet som noterades ovan: 

för den som minns den idylliska förkrigstiden på landet [före 1:a världskri-
get] stå sommargästerna fram som uppenbarelser från en annan värld. […]
[de dök upp] mitt i den enkla lantligheten med stort bagage, märkvärdiga 
fasoner och nya fina kläder. de promenerade omkring i hagarna, badade i 
sjön, satte sig att meta i solgasset vid en strand, där det aldrig nappade. […]
nu är allt förändrat. från alla städer och samhällen söka sig nu – lördag, 
söndag, vecka efter vecka, året igenom – hundranden och tusenden ut i 
markerna, till skogar, hagar och stränder.

17. sOu 1967:44
18. vi och vår natur. 1935. Bonniers, stockholm.
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den mer »elitistiska« attityd som nämndes inledningsvis i detta kapitel 
byggde till stor del på ett arv från linné av artkunskap och kartering, 
vilken under efterkrigstiden kontrasterades mot en mer »populistisk« 
stil inom planeringen (se t.ex. fritidsutredningen sOu 1964). skilje-
linjen går delvis att tolka med den skala från »purism« till »urbanism«, 
som presenteras i kapitel 3, även om den »urbanistiska« hållningen i sig 
inte behöver innebära närhet till urbana områden. tillgänglighet för 
det stora flertalet blev som nämnts under 1960-talet ett politiskt ideal 
inom planeringen. anläggningar för skidåkning, badplatser och fritids-
bebyggelse växte fram. Bilism och ökad fritid möjliggjorde, särskilt från 
1950-talet och framåt, massförflyttningar från städerna ut till växande 
fritidshusområden (ahlström 2008a), en utveckling som i mycket följde 
den nordamerikanska (se Manning 1999). 
 vi vill påstå att motsättningarna mellan enslighet och massturism, 
orördhet och tillgänglighet, fokus på ekosystemen eller fokus på fritids-
upplevelsen, mellan elitism eller populism, mellan »purism« och »urba-
nism« till viss del består. över- och medelklassens friluftsvanor och ideal 
har varit dominerande och fått utgöra norm för andra former av friluftsliv. 
fortfarande utgör skillnader i socialgruppernas sätt att utöva friluftsliv 
sociala markörer, varav en del alltså har gamla traditioner. ett exempel 
är när rutger sernander år 1935 (sOu 1935:26) kritiserar vad han kallade 
för »campingen« och i stället lyfte fram vad han kallade den »lojala« turis-
men, dvs. den som inte krävde anläggningar eller orsakade nötning. den 
spårlösa färdseln har ofta hållits fram som ett ideal och mycket handlar då 
förstås om friluftskunskaper och hänsyn. samtidigt är det uppenbart att 
om många personer färdas i samma område, t.ex. kring större tätorter, ökar 
behovet av kanalisering och anläggningar för att inte nötningen på land-
skap och lokalbefolkning skall bli störande för alla. Men sernanders kritik 
av »campingen« handlar också om hur olika friluftsstilar möts i landskapet 
och där dessa stilar också är sociala markörer. att vandra i fjällen tycks t.ex. 
statistiskt vara en verksamhet som är något vanligare bland tjänstemän än 
bland arbetare. i sCBs undersökning av levnadsförhållanden (sCB 2004) 
kan man utläsa att bland gruppen tjänstemän hade 14% under det senaste 
året vandrat i fjällen minst en gång, mot 7,9% av arbetarna. fritidsfiske är 
däremot vanligt i alla befolkningsgrupper, men förekommer något oftare 
bland arbetare än bland tjänstemän (sCB 2004).
 samtidigt har samhällsplaneringen under 1900-talet inriktats på att 
möjliggöra friluftsliv för städernas befolkningar (se t.ex. sOu 1940:12). 
den segdragna konflikten om strandskyddet, diskuterad redan i sOu 
1938:45, handlar ju i stor utsträckning om att mer välbeställda befolknings-
grupper har större möjlighet att bygga på de dyra, strandnära tomterna 
och ofta därmed avskärmar allmänheten från stränderna.
 en motsättning kring friluftsliv som kan kopplas till klass, men över 
globala avstånd, diskuteras av Guha (Guha & Martinez-alier 2000). Guha 
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hävdar att en välbeställd västerländsk medelklass driver frågan om beva-
rande av orörda naturområden, inte bara i sina egna länder utan också 
i syd, på grundval av det egna behovet av upplevelser av »vildmark«. 
stundtals får detta konsekvenser för fattiga befolkningar, som stängs 
ute från stora områden genom reservatsregler upprättade av det egna 
landets myndigheter för att förstärka turismen (se även Gooch 1998, 
Brockington 2002). liknande konflikter uppkommer också i sverige 
när t.ex. lokalbefolkningens intresse av att avverka skog ställs mot en 
urban, välformulerad medelklass önskan om bevarande av det orörda 
(lisberg Jensen 2002b). ett antal exempel på »reservatsdilemman« kring 
naturskydd, turism, lokalt friluftsliv och regional utveckling har också 
följaktligen seglat upp i debatten under 1900-talets senare decennier både 
i sverige och internationellt (sandell 2005).
 en form av friluftsliv som i sverige intar en särställning i relation till 
socialgrupp är jakten, särskilt älgjakten. denna tycks fungera integrerande 
både utifrån variablerna klass och ålder, så att deltagare ur vitt skilda 
samhällsgrupper under några dagar om året jagar och lever tätt tillsam-
mans. andelen män som jagat minst en gång under det senaste året var 
enligt sCBs undersökning 1999 förhållandevis jämnt fördelad mellan 
inkomstgrupperna: från 10,1% i den lägsta inkomstgruppen till 12,4 i 
den högsta (sCB 2004). att döma av statistiken var jakten ännu i slutet 
av 1990-talet dominerad av män med svensk bakgrund, och särskilt ofta 
jagade, föga överraskande, jordbrukare (ibid.).
 att friluftslivet även generellt i stor utsträckning har varit en manlig 
domän och att vissa typer av friluftsliv ofta kopplas till manliga respek-
tive kvinnliga könsroller är också uppenbart. som exempel kan vi notera 
att om en iögonfallande äventyrsprestation görs av en kvinna lyfts det 
fram som en viktig sak i sig att det gjorts av en kvinna (sandell 2000a). 
där emot är det mer närområdes- och barnorienterade inte sällan asso-
cierat till förväntningarna på den kvinnliga könsrollen (rantatalo 2008; 
eskilsson 1996 och 2008; se även t.ex. Pedersen, 1999). de här markör- 
och förväntningsaspekterna är förstås något som också har stor relevans 
inför framtiden, t.ex. när det gäller de nya svenskarna.19

Allemansrättens kulturhistoria
sist i detta kapitel vill vi lyfta fram tillgänglighetsfrågorna och särskilt 
den s.k. »allemansrätten« som en del i friluftslivets historia. landskapets 
tillgänglighet och allemansrätten är ett tema som kommer att utvecklas 
i kapitel 10. i korthet kan sägas att allemansrätten kan förstås som ett 
»friutrymme« mellan olika lagar och regelverk som begränsar landskapets 

19. se t.ex. Johansson 2006; Karlsson 2006; lisberg Jensen 2009; Ouis 2009.
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nyttjande och tillgänglighet. detta friutrymme har som sin huvudprin-
cip att man inte skall »störa eller förstöra« och för att veta dess gränser 
måste man kunna »läsa« landskapets signaler om ömtålighet och stör-
ningsrisk. 
 Ovan nämnde vi intresset för att diskutera i vilken utsträckning det 
går att särskilja en specifik nordisk friluftstradition.20 även om detta 
inte är helt enkelt på grund av friluftslivets mångfald och bredd, och 
att många inspirationskällor är tydligt internationella, måste i vilket fall 
allemansrätten ses som ett grundläggande fundament i en sådan nord-
isk friluftstradition. allemansrättstraditioner finns också i många andra 
länder men ofta är de »frirum« som där står till buds för friluftslivet betyd-
ligt snävare än den svenska allemansrätten. liknande storlek på »frirum-
met« råder i norge och finland, men även t.ex. skottland kan nämnas 
som område med stark ställning för friluftslandskapets tillgänglighet.  
i vilken utsträckning bör då den svenska allemansrätten ses som en modern 
nykonstruktion eller som en tradition med rötter i det för industriella 
samhället? utifrån sandells studie av allemansrättens historia (sandell 
1997) kan följande summeras:
 fritid och friluftsliv är en direkt spegling av det framväxande urbani-
serade industrisamhället och följaktligen fritids- och friluftslandskap och 
deras tillgänglighet. allemansrätten som begrepp och med ett innehåll 
i linje med dagens dyker därför inte upp förrän friluftslivet successivt 
vunnit i bredd och betydelse. däremot är det samtidigt ingen tvekan om 
den spårlösa färdens självklara möjlighet över mark och vatten oberoende 
av om dessa var i privat ägo eller ej och oberoende av om man varit i 
kontakt med ägaren innan. i denna bemärkelse verkar det framväxande 
friluftslandskapet redan från början ha varit allmänt tillgängligt. alle-
mansrättens grundläggande praktik bör därför kunna ses som en funda-
mental del i vår kulturhistoria! 
 den nationalromantiska stämningen kring sekelskiftet ser ut att ha 
haft avgörande betydelse för synen på friluftslandskapets tillgänglighet. 
inte minst intresset för nationell enhet, att alla skall inbegripas, och den 
etnografiska fascinationen inför det bortflyende förindustriella samhällets 
människor, redskap och kunskaper förefaller viktiga för friluftskulturens 
utformning.
 friluftslivets infrastrukturella och utrustningsrelaterade förutsättningar 
har varit avgörande för utformningen av tillgänglighetsaspekter som över-
nattning och matlagning i det fria under friluftslivets historia. från den 
initiala omöjligheten att överhuvudtaget färdas i landskapet utan lokalt 
stöd i form av vägvisare, övernattningsmöjligheter och mat (alternativt 
i obebyggda trakter: vägvisare och bärare). via, i takt med att kartor, 

20. se t.ex. tordsson 2003; Henderson & vikander 2007; isberg & isberg 2007; sandell 
& sörlin 2008.
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kunskaper och utrustning förbättrades, en övernattningsstil som ofta 
förutsatte förhållandevis stora ingrepp i form av t.ex. granristäkt och 
användning av grov ved. till vår tids möjlighet med i princip spårlös 
övernattning genom hållbar och lätt mat, tillräckligt varma sovsäckar, 
komfortabla liggunderlag etc. och där en eld mer är en fråga om trivsel 
än nödvändighet och därför kan anpassas till ej störande vedtäkt. Och, 
som sagt, även i friluftslivets inledande skede för över hundra år sedan 
verkade man kunna övernatta i det fria om man inte störde någon eller 
gjorde några störande ingrepp.
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fallstudie 
fråN skidfrämjaNde till friluftsfrämjaNde
friluftsfrämjandet etablerades redan 1892 under namnet »föreningen för skidlöp-
ningens främjande i sverige«. inspiration kom från den engelska idrottsrörelsen 
och från svenska turistföreningen som hade startats 1885. 1939 ändrades namnet 
till »svenska skid- och friluftsfrämjandet« och 1975 försvann den ursprung-
liga fokuseringen vid skidor i namnet till förmån för bara »friluftsfrämjandet«. 
namnförskjutningen pekar på den förändrade inriktningen: från skidsport med 
tävlingar till brett folkligt friluftsliv. numerärt var föreningen länge relativt liten. 
efter 20 års verksamhet, 1912, hade man endast drygt 5 000 medlemmar, men 
under slutet av 1930-talet överskred medlemstalet 20 000 och idag är man ca 
100 000 medlemmar. 
 i föreningens inledning lyfte man fram skidåkningen som något genuint 
nordiskt och mycket värdefullt. ett skidsportande folk var också ett patrio-
tiskt och fysiskt starkt folk, som därigenom lättare kunde mobiliseras både för 
det framväxande industrisamhällets uppbyggnad och till nationens försvar. av 
organisationens första styrelse var nära hälften militära officerare och de inter-
nationella skidtävlingarna, som tidigt blev en viktig verksamhet, kan delvis ses 
som symboliska kraftmätningar mellan länderna själva.21
 idag är friluftsfrämjandet närmast en folkrörelse för friluftsliv och ingår till-
sammans med ett tjugotal andra organisationer som t.ex. scoutrörelsen, båtfolk 
och sportfiskare i paraplyorganisationen svenskt friluftsliv (tidigare frisaM, 
friluftsorganisationer i samverkan) som bl.a är en viktig samtalspartner till 
naturvårdsverket och generellt fungerar som en lobbyorganisation för friluftslivet 
i sverige.
 se vidare om friluftsfrämjandet idag och övriga friluftsorganisationer i svenskt 
friluftsliv via internetsidorna: 

friluftsfrämjandet: http://www.friluftsframjandet.se
svenskt friluftsliv: http://www.svensktfriluftsliv.se/ 
naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se

21. se vidare om friluftsfrämjandets historia i t.ex. sandell & sörlin (2008) och i yttergren 
(1992).
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2. friluftsliv OCH 
naturturisM idaG 

efter förra kapitlets historiska översikt är det dags att resa 
frågan om vad som idag är att betrakta som friluftsliv och naturturism. 
Många människor har rätt bestämda bilder av vad som är och inte är 
friluftsliv och naturturism. det gäller hur begreppen överlappar varandra 
och även vad man i stället anser bör kallas t.ex. idrott, sport, turism, 
rekreation, motion eller social naturvård. Men när man verkligen försö-
ker beskriva begreppens kärnor, deras överlappningar och avgränsningar 
så blir det inte så självklart. en viktig orsak till detta finner vi i det 
förra, historiska, kapitlet nämligen att dessa aktiviteter vuxit fram paral-
lellt i tiden, inspirerats av varandra och den samhällsutveckling de alla 
varit en del i. samtidigt har begreppen inte sällan stått i konflikt till 
varandra och tagit spjärn mot varandra (t.ex. friluftsliv i förhållande till 
idrott eller friluftsliv i förhållande till kommersiell turism). innebörden 
av ordet friluftsliv förändras även ofta beroende på dess sammanhang, 
exempelvis genom tilläggsord: »friluftspedagogik«, »friluftssport« eller 
»frilufts äventyr«. i resten av det här kapitlet diskuterar vi först frilufts-
begreppet med hjälp av några illustrationer. sedan diskuterar vi relationen 
mellan friluftsliv och naturturism. i kapitel 4 återkommer vi sedan till 
frilufts livets och naturturismens relationer till idrott, miljöengagemang, 
hälsa och regional utveckling. inledningsvis är det här viktigt att peka 
på följande tre dimensioner när man definierar ett begrepp, t.ex. frilufts-
begreppet (hämtat från sandell 2003a): (1) som personligt och pedago-
giskt förhållningssätt; (2) som politikområde och idédebatt; samt (3) som 
samhällsfenomen och studieobjekt. 
 den första dimensionen av friluftsbegreppet – som personligt och 
pedagogiskt förhållningssätt – handlar om hur man som individ ser på 
vad som är friluftsliv, vilka upplevelser man strävar efter och vad man vill 
undvika. det personliga förhållningssättet har sannolikt stor betydelse 
även för t.ex. samhällsplaneringens friluftsperspektiv, eftersom varje poli-
tiker och tjänsteman även har sina egna bevekelsegrunder. det behöver 
förstås inte vara någon nackdel, tvärtom, men är något som medvetet 
måste hanteras. exempelvis när man som tjänstemän har att utforma 
allmänhetens friluftsmöjligheter (jfr. emmelin 2000). likaså när man 
arbetar professionellt eller ideellt med friluftsliv och naturturism som 
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pedagogiskt redskap är det viktigt att reflektera över vad man har för 
bevekelsegrunder och ambitioner. det är viktigt att jämföra vad man 
själv »står för« som friluftsengagerad med styrdokument som läroplaner 
eller organisationers program. 
 den andra dimensionen – friluftsliv som politikområde och idédebatt 
– kännetecknas av ett behov av att identifiera »vänner« och »fiender«. 
exempelvis vilka typer av friluftsliv man anser att samhället bör stödja 
respektive motarbeta utifrån t.ex. miljöskäl eller regionalpolitik. Här är 
det ofta nödvändigt för t.ex. en lobbygrupp att göra förenklingar och 
generaliseringar som inte kan accepteras av t.ex. en myndighet eller en 
forskare. då friluftsliv ofta har en positiv klang så handlar den här dimen-
sionen inte minst om att försöka avgränsa friluftsbegreppet så att det 
omfattar det man själv förespråkar och utesluter det man vill motarbeta.
 när det gäller den tredje dimensionen – friluftsliv som samhällsfeno-
men och studieobjekt – som i den här boken, anser vi att det är viktigt att 
betrakta friluftsliv i mycket bred bemärkelse. dels finns ofta det som är 
av intresse när gäller framtidens friluftsliv och friluftsplanering i begrep-
pets utmarker och i förändringar av begreppets innehåll över tiden. dels 
riskerar alltför snäva definitioner att utdefiniera andra gruppers frilufts-
perspektiv än de som gäller för de åldersmässiga och sociala samhällsgrup-
per som forskarna själva tillhör. 
 Generellt är det ofta en fördel om man kan hålla isär dessa tre dimen-
sioner av ett begrepp och diskutera olika alternativs för- och nackdelar 
i förhållande till respektive dimensions behov i stället för att bara fastna 
i definitionsdiskussioner om vad friluftsliv »egentligen är« och vad som 
bör definieras in i »bra« respektive »dåligt« friluftsliv.

Två fokuseringsbilder
i figur 2:1 har vi med hjälp av den norska definitionen av friluftsliv (se t.ex. 
friluftsliv 1985:22; faarlund 1978) och en tolkning av denna i emmelin 
(1997:3) gjort ett försök att peka ut några av friluftslivets centrala kompo-
nenter och värden. vi ger också några exempel på i vilka sammanhang 
detta blir aktuellt. i den norska definitionen och i emmelins tolkning av 
denna är fritid en förutsättning för friluftsliv. Men med tanke på den stora 
roll som friluftslivet har som pedagogiskt element i skola och förskola, 
liksom att friluftsliv är en viktig professionell verksamhet som berör t.ex. 
naturkontaktens betydelse för folkhälsa och miljöengagemang, anser vi 
att fritidsförutsättningen är en onödig insnävning. 
 när det gäller friluftsbegreppets användning för att fokusera och 
avgränsa studier och diskussioner om samhällsfenomenet friluftsliv (t.ex. 
i en bok som denna) så nämnde vi ovan att det är viktigt att kunna höja 
blicken och inte minst se begreppets utmarker och förändringar av inne-
hållet över tiden. friluftsliv som miljöhistoria, civilisationskritik, klass-



2. friluftsliv oCh Naturturism idag 43

Fig. 2:1. Några av 
friluftslivets centrala 
komponenter och 
värden samt exempel 
på i vilka samman-
hang friluftslivet blir 
aktuellt (bearbetning 
gjord utifrån den 
norska definitionen 
av friluftsliv; se t.ex. 
Friluftsliv 1985:22 och 
tolkningen av denna i 
Emmelin 1997:3). 

perspektiv, regionalpolitik, välfärdsfråga, turistnäring, föreningsaktivitet, 
pedagogisk tradition osv. är underbeforskade områden och det intressanta 
riskerar att hamna utanför fokus om vi gör för snäva avgränsningar. 
 i nedanstående figur 2:2 (som bygger på sandell 2003a) görs ett försök 
att peka på vilka några av de centrala komponenterna skulle kunna 
vara i ett sådant brett perspektiv. som yttre ram hittar vi då »fritid och 

Figur 2:2. Förslag på fokusering av friluftsbegreppet som studieområde (bearbetad från Sandell 2003a).
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 pedagogik utomhus i naturpräglade landskap« som en av friluftslivets 
förutsättningar. det här gör det möjligt att inkludera t.ex. närrekrea-
tionens, naturturismens och utomhuslärarens friluftsliv men utesluter 
t.ex. att klättra på klättervägg inomhus. närmast innanför denna inram-
ning finner vi friluftslivets gränsland i form av turism, fritidshus, idrott, 
trädgårdsskötsel, camping, utförsåkning, motorbåts- och skoteråkande. 
exempel på friluftslivets aktiviteter finner vi härnäst: kanotpaddling, 
vandra i skog och mark, segling, friluftsbad, fjällvandring, bergsklättring, 
jakt, fiske, plocka bär och svamp, naturstudier, skidåkning etc... Bland 
friluftslivets värden återkommer dess roll som medel för olika syften 
(kunskapsväg, social och personlig utveckling etc.) och dess roll som mål i 
sig självt (livskvalitet och egenvärde) som nämndes i förra kapitlet. fysisk 
aktivitet och hälsa liksom motvikt mot det urbana och industrialiserade 
samhället är exempel på återkommande teman när det gäller friluftslivets 
värden. som element i något som kanske kan kallas friluftslivets »kärna« 
har lagts in den svenska officiella friluftsdefinitionen som är denna boks 
utgångspunkt (se inledningen och i texten nedan).
 Men även den här typen av bred konkretisering riskerar att missa 
tendenser som kanske är avgörande för framtiden. ett exempel kan vara 
påverkan från det återkommande fenomenet att friluftsaktiviteter lyfts 
ur sitt tidigare landskapssammanhang och renodlas i särskilt uppbyggda 
landskap som t.ex. klätterväggar, äventyrsbad, skidåkning inomhus och 
i cyberspacemiljöer (sandell 2004b). ett annat exempel är den växande 
gråzonen mellan friluftskultur och sportkultur i form av »livsstilssporter«, 
vars värden ofta ligger nära sådant som lyfts fram i friluftshistorien, och 
multisporttävlingar där traditionella friluftsaktiviteter som att klättra, 
paddla och vandra sportifieras och görs till tävlingar. ett fruktbart sätt att 
tackla den här problematiken kring vad friluftsliv »egentligen« är kan vara 
att parallellt fundera på vad en verksamhet ingår i för meningsskapande 
för en individ eller grupp – vad är det för mening man försöker uppfylla 
genom att ägna sig åt det man gör?1
 innan vi går över till att diskutera återkommande motiv för friluftsliv 
så bör vi notera följande viktiga markering när det gäller det offentliga 
samhällets syn idag på friluftsbegreppet. i sfs 2003:133 om statsbidrag 
till friluftsorganisationer skriver man om friluftsliv som »vistelse utomhus 
i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling«. i § 3 har man skrivit in som ett av flera villkor 
för att man skall få bidrag »att friluftsorganisationen värnar det enkla, 
naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet«. det här är bra exempel 
på ambitionen att fokusera friluftsbegreppet utifrån mer normativa syften 
(jfr. den andra dimensionen av en begreppsdefinition som nämndes ovan: 

1. se vidare om detta perspektiv på friluftsliv, idrott och liknande i Backman (2005) och 
även i övrigt den antologi där detta kapitel ingår.
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»som politikområde och idédebatt«). Här har mer övergripande sociala 
och miljömässiga mål varit viktiga för inriktningen (»enkla, naturnära 
och långsiktigt hållbara«). vi vill här också påminna om de tydliga ideo-
logiska aspekter som inte sällan är med i diskussionen om den nordiska 
friluftstraditionens karaktärsdrag som kort refererades i kapitel 1.

Naturgiven nödvändighet eller kulturell konstruktion
nedanstående figur 2:3 summerar en viktig grundläggande referensram 
som rör friluftslivets värden (sandell 2004a). det handlar helt enkelt 
om vilka motiv som varit återkommande för att man bör ägna sig åt 
friluftsliv och varför samhället skall stötta möjligheterna till friluftsliv. i 
figuren kan vi till höger se uppdelningen mellan att se friluftsliv som ett 
medel för olika syften (folkhälsa, miljöengagemang etc.), respektive att 
se friluftsliv som ett egenvärde – som något existentiellt, en livskvalitet 
och ett mål i sig självt. Men viktigare när det gäller utgångspunkterna för 
hur man skall hantera önskemål och behov rörande friluftslandskapens 
utformning är figurens andra sida. denna vänstra sida handlar om vad 
vi anser är huvudsakligt underlag för att tro att friluftslivet kan fungera 
som något som kan tillgodose olika behov. dels kan man se det i första 
hand som en evolutionär nödvändighet; en konsekvens av människans 
långa utvecklingshistoria i naturpräglade landskap.2 för att må bra och 
utvecklas kroppsligt och mentalt bör vi enligt detta perspektiv söka upp 

2. se vidare t.ex. Kellert & Wilson 1993; uddenberg 1993.

Figur 2:3. Ett sätt att illustrera 
en av de viktigaste tolk-
ningsramarna för friluftsliv, 
nämligen – till höger – dess 
roll som medel för en mängd 
olika syften (indikerade med 
strecken) respektive som mål 
och egenvärde; samt – till 
vänster – två principiella 
förklaringsgrunder till dessa 
värden, nämligen att vi 
socialiserats in till detta genom 
vår kultur (uppåt), respektive 
att det är genetiskt betingade 
värden som vi fått genom 
människans evolutionshistoria 
(nedåt; lätt modifierad från 
Sandell 2004a). 
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den typ av miljöer som vi skapats för. Men om vi i stället ser intresset 
för friluftsliv i första hand som en kulturell konstruktion, är tanken att 
det positiva i att söka upp naturpräglade landskap som fjäll, kuster och 
skogar och där efterfråga vissa typer av landskapsvärden (t.ex. stränder) 
för att bedriva vissa typer av aktiviteter (t.ex. sitta runt en lägereld) är 
något som skapats i det samhälle där vi just nu lever genom inflytande 
från föräldrar, lärare, reklam m.m. Om de landskapsvärden vi är intres-
serade av att söka upp är något som konstrueras kulturellt så innebär det 
att de förändras över tiden och ser olika ut för olika grupper. det går då 
förstås inte att identifiera något sådant som »landskapets friluftsvärden« 
utan att samtidigt både redovisa vilket friluftsliv man avser (läs: vilka 
gruppers friluftsliv man vill ge företräde) och hela tiden vara beredd att 
ändra detta när önskemålen ändras.
 På en ytlig nivå är det förstås inte svårt att hitta argument för både det 
evolutionära och det kulturella perspektivet. exempelvis hur vår kropps 
behov av rörelse eller hur dess perceptionsorgan (som syn och doftsinne) 
är beroende av vår evolutionära historia – och att detta förstås påverkar 
förutsättningarna för t.ex. friluftsliv. det är också uppenbart om man 
studerar friluftslivets och naturturismens historia att vad som är natur, 
vad som är vackert och vad man bör göra och inte göra i landskapet 
varierar över tiden och mellan olika grupper. exempelvis är det ju mycket 
påtagligt och närmast själva utgångspunkten för den här boken att det 
vi kallar friluftsliv och det vi ser som attraktiva friluftslandskap i stor 
utsträckning är knutet till ideal som i huvudsak etablerats under det förra 
seklet hos de västliga industriländernas högre samhällsskikt. Men även om 
det alltså inte är lätt att på något självklart sätt säga hur viktiga de båda 
perspektiven är i förhållande till varandra (genetik respektive kultur) så 
har den här spänningen (och även spänningen mellan medel och mål) 
en enorm betydelse för hur man ser på friluftsliv och naturturism. det 
gäller exempelvis vilken forskning man anser bör bedrivas, hur man bör 
genomföra den och hur man bör tolka den – t.ex. vilken typ av »bevis« 
för olika landskapspreferenser som man bör söka efter. ulrich (1983) har 
t.ex. visat resultat av att exponera olika grupper för bilder av olikartade 
landskap, som han tolkar som en kulturoberoende förkärlek för ett halv-
öppet skogslandskap – av typ trädsavann, engelsk park, hagmark.3

3. några svenskspråkiga diskussioner om genetiska vs. kulturella tolkningsmönster är t.ex.: 
Hacking 2000; Grahn 1989; och uddenberg 1993, och ett exempel på den internationella 
litteraturen är Kellert & Wilson 1993. när det gäller svenskspråkiga översikter över föränd-
ringar av natur-och landskapssyn liksom friluftslivets framväxt se t.ex. sörlin 1991 och 
sandell & sörlin 2008.
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Friluftsliv och naturturism
det har förhoppningsvis framgått av det inledande kapitlets historiska 
översikt att turism och friluftsliv på många sätt varit tätt associerade 
under hela 1900-talet. Generellt kan sägas att det mesta som denna bok 
tar upp av t.ex. planeringsmodeller, brukarundersökningar och referenser 
minst lika mycket rör turism (och då förstås särskilt naturbaserad turism) 
som friluftsliv. samtidigt finns det viktiga skillnader, vilka inte sällan ger 
upphov till motsättningar. Om man exempelvis studerar effekter av besö-
kare i ett visst naturområde är det ofta av underordnad betydelse huruvida 
de är att betrakta som turister eller inte. Om man däremot anlägger ett 
system- eller producentperspektiv är skillnaden mellan friluftsliv och 
turism många gånger av största betydelse, inte minst ur en kommersi-
ell synvinkel. samtidigt är det utifrån ett politiskt perspektiv (t.ex. vad 
som bör stöttas respektive kontrolleras) ofta av avgörande betydelse vilka 
avgränsningar och inriktningar man lägger i olika begrepp. ett konkret 
exempel på detta är det traditionella förbudet för kommersiell verksam-
het i svenska nationalparker. Här har man alltså å ena sidan säkerställt 
markområden för rekreation och då dessa oftast legat långt från de större 
befolkningskoncentrationerna (t.ex. i fjällen) är besökandet turism. Men 
samtidigt har man ansett det viktigt att förorda vissa typer av verksamheter 
och förhållningssätt till området på bekostnad av andra, som avgräns-
ningen mot det kommersiella. när denna bok skrivs håller detta dock 
på att ändras och vid naturvårdsverket vill man nu utgå mer strikt från 
nationalparkernas syfte för att bedöma vilka regler som skall gälla. detta 
innebär att kommersiell verksamhet mycket väl kan tillåtas. inrättandet 
av fulufjällets nationalpark år 2002 kan i mycket ses som ett utryck för 
de nya tankegångarna kring den här typen av frågor.4

4. Om fulufjällets nationalpark se t.ex. Wallsten & Bratt 2002 och fredman et al. 2005; 
och om det här skiftet av naturvårds- och reservatspolitiken till att i större utsträckning 
inkludera turism och regional utveckling se t.ex. Zachrisson et al. 2006.

Figur 2:4. En modell 
över sambanden mellan 
fritid, rekreation, frilufts-
liv och turism. Modifie-
rad efter Butler (1999) 
och Almstedt (1998). 
Notera att vi här i första 
hand illustrerar aspekter 
av friluftsliv knutna 
till fritiden, och således 
förbiser sådant som peda-
gogiska och terapeutiska 
sammanhang. 
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 figur 2:4 på föregående sida är ett försök att strukturera relationerna 
mellan friluftsliv och turism utifrån ett konsument- eller individper-
spektiv. Observera att storleken på cirklarna inte speglar de olika fältens 
betydelse eller omfattning, utan syftet är enbart att visa på deras inbördes 
relationer. notera även att vi i första hand här försöker illustrera aspekter 
av friluftsliv knutna till fritiden, och således förbiser pedagogiska och 
hälsorelaterade sammanhang. figuren visar att friluftsliv kan betraktas 
som en delmängd av all den rekreation människor ägnar sig åt, något 
som i sin tur antas ske under fritiden. 
 liksom för friluftsliv följer definitionen av turism inte några tydliga 
rågångar, även om det i någon mening handlar om människors aktivite-
ter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning. i 
internationella sammanhang talar man ofta om tillfälliga besökare som 
stannar i åtminstone 24 timmar i landet för ledighet, affärer, familj, 
uppdrag eller sammanträde. statistik kring turismen i sverige baseras på 
resor om minst 100 km enkel väg som inkluderar minst en övernattning, i 
tjänsten eller på fritiden. uppenbart är att turism dels omfattar en förflytt-
ning i rummet, dels omfattar mer än enbart det resande som sker under 
fritiden. det innebär att den streckade cirkeln i figur 2:4 som illustrerar 
turism delvis överlappar fritidscirkeln (den del av turismen som sker på 
fritiden) och delvis överlappar friluftslivet (den del av friluftslivet som sker 
utanför individens vanliga omgivning). Många aktiviteter som sorterar 
under benämningen naturturism ligger således i det överlappande fältet 
mellan friluftsliv och turism – exempelvis fjällvandringar, kanotpaddling 
och cykelsemester.
 Om vi istället ser på relationen mellan friluftsliv och turism ur ett 
system- eller producentperspektiv kan det illustreras med hjälp av figur  2:5. 
utgångspunkten här är besök i naturpräglade landskap, men vi betraktar 
det ur två olika dimensioner: det som sker i grupp och under organiserade 
former, respektive med kommersiella drivkrafter. ett besök i naturen kan 
ske i form av en organiserad resa långt bort från hemorten på kommer-
siella grunder – exempelvis en charterresa till Borneos regnskogar (övre 
vänstra kvadranten). ett besök i naturen kan också utgå från det egna 
fritidshuset, beläget långt bort från bostaden. det senare besöket är inte 
organiserat, men kan ändå sägas ske på kommersiella grunder i och med 
att besöket bland annat förutsätter köp av en fritidsbostad (övre högra 
kvadranten). Besök i naturen som sker på icke kommersiella grunder 
men i organiserad form kan exemplifieras med turer arrangerade av olika 
friluftsorganisationer (nedre vänstra kvadranten). slutligen kan ett besök 
i naturen ske oorganiserat och på icke kommersiella grunder, exempelvis 
en skogspromenad från den egna bostaden (nedre högra kvadranten). 
visserligen är även här bostaden och de kläder man går i något som har 
med det kommersiella att göra men behöver inte vara införskaffade i 
första hand för natur- och fritidsupplevelsen. det kommersiella inslaget 
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blir ur detta perspektiv särskiljande för turismen, medan både turism 
och friluftsliv kan ske såväl organiserat som oorganiserat. samtidigt bör 
påpekas att gränsdragningen för vad som är att betrakta som kommer-
siellt eller inte i sig är ganska diffus, men också därför ofta viktig (jfr. 
naturvårdsverket 1995). de som köper en resa till annat land genom en 
turistbyrå där boende och aktiviteter ingår bör rimligen ses som att de 
deltar i ett kommersiellt arrangemang. samma sak bör gälla en fjällvand-
rande familj som på egen hand bilat från södra sverige upp till fjällen 
för att bo på någon anläggning eller stugby och göra korta dagsutflykter. 
Men var placerar man kompisgänget som cykelsemestrar på Gotland och 
har med sina egna cyklar, tält och stormkök? denna grupp har dessutom 
sannolikt haft utgifter för utrustning – vilket förstås blir en viktig del i 
samhällsekonomin – som möjligen överstiger den fjällvandrande famil-
jens utgifter. Oberoende av svaret på detta så kommer i samtliga tre fall 
resan att inkluderas i den officiella turismstatistiken.
 ytterligare ett spänningsfält i detta sammanhang är i vilken utsträckning 
och på vilka grunder samhället bör stödja olika former av friluftsliv och 
turism. det går enkelt att identifiera såväl sociala som arbetsmarknads-
politiska och näringspolitiska motiv för offentliga åtaganden inom de 
olika cirklarna och kvadranterna i figurerna ovan. det blir närmast en 
ideologisk fråga var gränsdragningarna bör gå i dessa avseenden, och vad 
man där väljer får stor betydelse för utformandet av frilufts- och turismpo-
litiken. vi bör här också påminna oss de historiska resonemangen i kapi-
tel 1, om styrkan i de återkommande motiven från samhällets sida för 
friluftsliv och naturturism som folkhälsa, regionalpolitik och natur- och 
miljöengagemang.

Figur 2:5. Friluftsliv och turism utifrån ett system- eller producentperspektiv. 
Modifierad efter Sandell (2001b). 
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 sammanfattningsvis kan vi med hjälp av några nyckelord visa hur vi 
ser på relationen och skillnaderna mellan friluftslivet och turismen genom 
att bryta dem mot några centrala teman: 

Förekommer förflyttning från den vardagliga miljön?
friluftsliv: Ofta inte, men det är heller inte alls ovanligt. –
turism: alltid, utifrån vedertagna definitioner av turism. –

Är verksamheten kommersiell?
friluftsliv: Kan vara, men ofta är det inte i högre grad än på det indi- –
rekta sätt som allt liv i vår typ av samhälle är kommersiellt (t.ex. köps 
mat och kläder av de flesta människor).
turism: Ja, i regel och ofta på ett mycket påtagligt sätt, t.ex. turism  –
som ett viktigt sparmål och utgiftspost; och om man ser turism som 
ett system (med resor, uppehälle inköp etc.) så är det svårt att tänka 
sig turism utan kommersiella inslag.

Bygger verksamheten på och stimulerar naturintresse?
friluftsliv: lyfts i regel fram som ett helt centralt element. –
turism: Kan förekomma och är ibland själva profilen men är oftast  –
inte i fokus.

i en diskussion kring relationen mellan friluftsliv och turism (liksom de 
angränsande fälten fritid och rekreation) är det också viktigt att notera hur 
båda dessa områden karaktäriseras av tvär- och mångvetenskap snarare 
än en akademisk disciplin. forskare inom ekonomi, sociologi, biologi, 
statsvetenskap, kulturgeografi, fysisk planering, skogsvetenskap osv. har 
gjort studier utifrån olika metoder och angreppssätt. det är något som i 
sin tur suddar ut gränserna mellan de olika fälten eftersom en och samma 
teoribildning kan tillämpas inom flera områden, och varje område kan 
studeras utifrån flera olika teoribildningar. den flerdimensionella rela-
tionen mellan friluftslivet och turismen blir således inte mindre komplex 
ur ett akademiskt perspektiv. samtidigt kan spänningar dem emellan 
utgöra fruktbara forskningsfält i sig, exempelvis kulturella aspekter och 
pedagogiska konsekvenser av friluftsaktiviteters kommersialisering som 
del i en växande turismnäring.



2. friluftsliv oCh Naturturism idag 51

fallstudie
radikal friluftstraditioN

förhoppningsvis har det genom dessa bokens två första kapitel framgått att 
friluftsliv både som begrepp, aktivitet och samhällsplanering är ideologiskt laddat. 
Hur man ser på friluftslivets utformning och betydelse hänger ihop med hur 
man ser på samhällsutvecklingen i övrigt – exempelvis i vilken utsträckning man 
i första hand ser sig som samhällsbevarare eller samhällsförändrare. friluftslivet 
i vid bemärkelse har under sin 100–150 år långa historia inte i första hand varit 
samhällskritiskt. i stället är det rimligt att påstå att friluftsliv och naturturism 
företrädesvis startats, drivits och organiserats som ett sätt att stödja det rådande 
samhället och dess ledande grupper och deras intressen av allt från nationell 
mobilisering och folkhälsa till personlig mognad och »team-building«. Men vi 
kan också konstatera att romantikens idéer från 1700- och 1800-talen har haft 
den största betydelse för friluftslivets traditioner och tankegods med den estetise-
rande landskapsblicken, uppskattningen av de vilda och dramatiska landskapen, 
de naturnära folken som ideal (den »ädle vilden«), landskapsrelationens andliga 
dimension m.m. de civilisationskritiska strömningarna i romantiken har även 
varit en ständigt återkommande inspirationskälla till mer djupgående samhälls-
kritik då man i romantiken just ifrågasatte det som annars varit det moderna 
industritillväxtsamhällets själva karaktärsdrag i form av ensidig fokusering på 
kvantitet och materialism.
 friluftslivets pedagogiska anslag har även innehållit ett ifrågasättande av tradi-
tionell och auktoritetsbunden skoldisciplinering, allt från rousseaus rekom-
mendation om robinson Crusoes »överlevnadsövning« som pedagogik för 
barn och ungdom, via reformpedagogikens »learning by doing« och att lita 
till ungdomarnas egen förmåga i det tidiga 1900-talet, fram till vår tids utom-
huspedagogik för naturkänsla och personlig utveckling. sammantaget har det 
i friluftshistorien funnits ett antal kopplingar mellan naturnärhet, friluftsliv 
och radikal samhällskritik. vi kan nämna exempel som artonhundratalsfiloso-
fen Henry david thoreau, en av de mest radikala kritikerna av det moderna 
industritillväxtsamhället, den norska ekosofiska/djupekologiska traditionen med 
namn som arne naess, sigmund Kvaløy-sætereng och nils faarlund, eller den 
svenska föreningen argaladei – friluftsliv en livsstil.5

5. se vidare om radikal friluftsrörelse i sandell 2006a, och om föreningen argaladei via 
dess hemsida: www.argaladei.nu (inkl. t.ex. ett temanummer 2004 om just friluftsliv och 
samhällskritik) och dess historia i Walldén 2001. se även t.ex. isberg 1991; isberg & isberg 
2007; Hendersson & vikander 2007; tordsson 2003; faarlund 1979 eller reed & roth-
enberg 1993.
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3. värden i landsKaPet 
 

 
 
 
 
 
 
vad det är för värdeN i landskapet som man söker efter i frilufts-
liv och naturturism – och som alltså t.ex. efterfrågas från planering och 
förvaltning? i det här kapitlet diskuterar vi hur man kan kategorisera olika 
förhållningssätt till vad som är värdefullt i friluftslandskapet. förhopp-
ningsvis är det klart utifrån diskussionerna i tidigare kapitel att det varie-
rar. det varierar över tiden, mellan olika grupper och för olika aktiviteter. 
i bokens första kapitel pekades på hur motiven för friluftsliv både är 
mångfaldiga, förskjuts och relateras till den övriga samhällsutvecklingen. 
en illustration som där användes var hur behovet av strandskydd från 
1930-talet och framåt motiverades med sociala motiv, men under 1900-
talets senare decennier alltmer motiverades med biologisk mångfald, 
vilket då också skrevs in som skäl i lagstiftningen. en strand som utifrån 
vissa rekreationsintressen inte har så stort »värde« kanske är mycket intres-
sant för andra rekreationsintressen – eller för biologisk mångfald. land-
skapsvärden, t.ex. för friluftsliv, är inte något som objektivt »ligger där ute 
i landskapet« utan de är beroende av vem som värderar och för vad. den 
skog som för en person är ett eldorado av biologisk mångfald, spännande 
insekter och lavar kan för en annan vara skräpig och oframkomlig. Och ju 
mer mångfaldig bakgrund människor har när det gäller uppväxt, kunska-
per och intressen desto fler olika önskemål finns det. till detta kommer ett 
ökande utbud av aktiviteter och friluftsutrustning som gör nya landskap 
intressanta samtidigt som kanske andra friluftsintressen går tillbaka och 
gör vissa landskap mindre intressanta. det är inte länge sedan som ingen 
hade en aning om att det kunde finnas intresse för att cykla utför branta 
fjäll eller kasta sig ut med fallskärm från höga stup, vilket idag är eftertrak-
tade möjligheter. vi skall här ta upp några aspekter på landskapsönskemål 
(preferenser) som har betydelse för naturförvaltning för friluftsliv. vi bör 
då först påminna oss att det finns en rätt omfattande forskningslitteratur 
om landskapspreferenser och där man diskuterar alltmer sammansatta 
förklaringar till varför man väljer ett visst naturområde.1 
  två riktningar har varit viktiga inom forskningen när det gäller vilket 
landskap som olika brukare föredrar. dels en riktning som undersöker 
kopplingen mellan aktiviteter och landskapets egenskaper när det gäller 

1. se en översikt i Manning 1999 och t.ex. Boverket 2007a och 2007b.
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motiv, upplevelse och utbyte. dels en som inriktar sig på »platsanknyt-
ning« med bl.a. identifikation och »sense of place« som utgångspunkter. 
sandells ekostrategiska modell (figur 3:2, s. 59) fångar denna uppdelning 
i sitt vågräta spänningsfält: landskapet som arena för aktiviteter eller 
landskapet som utgångspunkt och källa till identifikation.
  en mängd faktorer samverkar emellertid när det gäller val av besöks-
mål vilket gör det svårt, eller kanske till och med mindre meningsfullt, 
att försöka identifiera attraktionskraften enbart i landskapets egenskaper. 
transporter, tillgänglighet, individens resurser kan ha minst lika stor 
betydelse för valet av friluftsmiljö som landskapets egenskaper. i popu-
lära friluftsområden förekommer en blandning av flera av dessa motiv 
(Kaltenborn & vorkinn 1993). Platsanknytning kan i hög grad bero på 
uppväxt och socialisering in i en viss miljö snarare än någon inneboende 
preferens för denna (Meyer 1999). Müller (1999) pekar på hur tyskars 
innehav av fritidshus i sverige riktar sig mot vissa naturkvaliteter – »skog 
och sjö« som kan ses som »markörer« för den internationella sverige-
bilden. Men tydligt är också betydelsen av tillgänglighet och reseavstånd. 
naturturism marknadsförs i utlandet med image från norra sverige, men 
en stor andel av de utländska turister som anger »natur« som främsta 
motiv för sverigebesöket tillgodoser i själva verket sitt behov av »natur« i 
södra och mellersta sverige (emmelin & vuorio 1998). diskussionen om 
miljökvaliteternas betydelse snedvrids lätt om bruksmönster ses enbart 
som en funktion av miljökvaliteter. särskilt problematiskt blir detta om 
förutsägelser om framtiden, reaktioner på förvaltningsåtgärder, effekter av 
trender och utveckling i miljön framskrivs utan hänsyn till andra faktorer. 
till exempel bör diskussionen om minskningen av fjällvandrande i norra 
fjällen på grund av miljöstörning ställas mot en uppgång i södra fjällen, 
som kan vara orsakad av en allmän trend mot kortare semester. Bety-
delsen av områden som södra Jämtlandsfjällen som rekryteringsområde 
för svensk fjällvandring understryker att det är landskapets egenskaper i 
kombination med hög tillgänglighet från södra sverige som är avgörande 
(vuorio et al. 2000a, se även Wall reinius 2009). 
 
 
Landskapets kvaliteter för friluftsliv och naturturism
två skäl samverkar till att förvaltningsinriktad friluftslivsforskning i 
betydande grad inriktats mot landskapets egenskaper snarare än andra 
faktorer som transporter och livsstil. för det första att förvaltningen 
faktiskt påverkar vilka landskap som görs tillgängliga genom val av vilka 
områden som fredas och genom olika former av tillrättaläggande och 
service. det andra skälet är att en dominerande teoribildning i frilufts-
forskning har haft ett principperspektiv som går ut på att varje människa 
gör rationella val av vilka landskapskvaliteter och aktiviteter som ger 
hög tillfredsställelse. landskapskvalitet har setts ungefär som kvaliteten 



3. värdeN i laNdskapet 55

av en vara på en marknad. resursförvaltningen skall med detta synsätt 
kunna tillgodose individers och gruppers utbyte av miljön och aktivite-
ter i miljön. Planeringsmodellen förutsätter i linje med denna teoribild-
ning att friluftsaktiviteter är målinriktade och att miljöns egenskaper är 
viktiga för att uppnå målen. den bakomliggande teoribildningen är »the 
theory of reasoned action« (fishbein & ajzen 1975; ajzen & fishbein 
1980) senare modifierad till »theory of planned behavior« (ajzen 1985).
 rekreationsmiljöer karaktäriseras ofta som en serie attribut (viktiga 
egenskaper) som tillsammans utgör den resurs som används (Clark & 
stankey 1989; Meyer 1997). förvaltningsmodeller som rOs (recreation 
opportunity spectrum) har t.ex. denna utgångspunkt vilken introduceras 
nedan och fördjupas i kapitel 15. ett av de viktigaste elementen i rOs är 
definitionen av de olika klasser som utgör skalan från orörd till påverkad 
natur som tillsammans skapar det spektrum av upplevelsemöjligheter som 
man vill tillhandahålla (jfr. fig. 3:1). utgångspunkten är »omgivningsattri-
but« (»setting attributes«) dvs. egenskaper hos miljön. attributen indelas 
i positiva (»attractors«) och negativa (»detractors«). Kunskap om vilka 
attributen är, hur olika gruppers preferenser ser ut och möjligheterna att 
påverka dem genom förvaltning ger en möjlighet till en utbudsinriktad 
förvaltning av friluftsresurserna. speciellt i mångbruksförvaltning, t.ex. 
skogsbruk, har intresset för kunskap om vilka faktorer som är viktiga 
för positiv och negativ upplevelse varit av intresse. svensk forskning 
inom detta område bedrevs t.ex. av Kardell (1985) och Hultman (1983) 
se kapitel 5. senare forskning som underlag för handböcker och praktisk 
rådgivning finns bla från danmark och finland (Koch & søndergaard 
Jensen 1988; sievänen & Karjalainen 1994) förutom de nordamerikanska 
(se t.ex. Parks Canada 2001).
 en underliggande utgångspunkt är ofta att variation är önskvärd och att 
mångfald har ett estetiskt egenvärde. i renodlad form utvecklades metodik 

Figur 3:1. Purism-
skalan. Figuren visar 
grundprincipen för 
skalan: en normalför-
delning av preferen-
ser för ett områdes 
vildmarkskaraktär. 
Fördelningen erhålls 
som det samman-
slagna värdet av 
svaren på ett batteri 
av frågor. Frågorna 
konstrueras med 
utgångspunkt i 
flera dimensioner. 
Utgångspunkten 
är tre dimensioner 
i ROS-modellen: 
fysisk/ekologisk, social 
och förvaltningsmäs-
sig miljö.
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som mekaniskt mätte estetiska värden som en enkel funktion av hur många 
av olika gränser och tecken på kartan som slumpvis lagda linjer korsade 
över; hög frekvens signalerade ett brutet och mångfaldigt landskap och 
desto attraktivare. Också i mindre extrem form kommer emellertid diversi-
tetsargumentet som kriterium på rekreationsvärde in i många av denna typ 
av metoder och modeller. Mångfalden kan gälla både topografi, natur- och 
vegetationstyper, artsammansättning, ålderssammansättning hos trädbe-
stånd osv. en intressant empirisk belysning av den visuella mångformighe-
tens betydelse ger en studie av axelsson-lindgren (1990). försökspersoner, 
som utan tillgång till klocka fick uppskatta den tid en skogspromenad 
tog, visade sig systematiskt uppfatta tiden som betydligt längre i ett mera 
monotont skogsbestånd än i ett som varierade i ålder, artsammansättning 
m.m. det bör noteras att det i t.ex. rOs-planering inte är en sådan estetisk 
mångfald som är avsedd att tilltala en enskild besökare som är målet utan 
en mångfald i utbud av möjligheter som medför att ett område är värdefullt 
för många olika individer, grupper och aktiviteter.
 Motiven bakom att försöka värdera landskapets möjligheter för rekrea-
tion som en konstant egenskap enbart hos ett visst landskap mer eller 
mindre frikopplad från brukarnas värderingar och faktorer som inskol-
ning, socialisering, eller tillgänglighet tycks i allmänhet vara ett sökande 
efter »objektiva värdekriterier«. exempel på denna linje finns från många 
olika typer av naturvärdering. inom landskapsplanering och arkitek-
tur har t.ex. Penning-rowsell (1975), i samband med att dessa ansatser 
nådde en slags kulmen, diskuterat det begränsat meningsfulla i att söka 
efter kriterier i landskapet frikopplade från betraktarens person. trots 
att tanken om enkla indikatorer på landskapets värde således kritiserats 
från många olika utgångspunkter under lång tid gör dess attraktionskraft 
för planering att den i mera praktiskt inriktad litteratur har en relativt 
stark ställning – se t.ex. Boverket 2007 a& b. en viktig drivkraft ligger i 
att förvaltning och politiker vill kunna hänvisa till »vetenskapliga fakta« 
i de ofta hårda striderna mellan olika grupper i hur landskapet får eller 
inte får ändras och bevaras. tendenserna att »förvetenskapliga« värde-
argument stärks också av den historiska dominansen av naturvetare inom 
naturvården (emmelin 2009). 
 en kritisk hållning till tanken att värdet för upplevelse och friluftsliv 
hos ett landskap enbart är en funktion av ekologiska eller andra faktorer 
frikopplade från brukaren innebär naturligtvis inte att man förnekar 
dessa faktorers betydelse utan att man inser att upplevelse och bruk av 
landskapet beror av en stor mängd samverkande faktorer.

»Purism«- en skala över attityder till vildmark
det har förhoppningsvis redan framgått att den »genomsnittlige bruka-
ren« är en i många sammanhang vilseledande konstruktion (shafer 1969). 
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Praktiskt användbara och teoretiskt underbyggda metoder för segmen-
tering av naturturister behövs dock ändå för att differentiera utbudet på 
en destination, för hållbar förvaltning av resurserna och för att hantera 
intressekonflikter. den s.k. »purismskalan« utvecklades för att kunna dela 
upp brukarna i grupper och för att studera olika gruppers preferenser 
för miljöfaktorer som används i planeringsmodellen rOs, »recreation 
opportunity spectrum« – se kapitel 15 (stankey et al. 1999; Wallsten 
1985). skalan skall uttrycka preferens för »orörd vildmark« och kallas 
i litteraturen ibland för »wildernism-scale« (Heberlein 1973; Manning 
1999). skalan utarbetades för praktisk förvaltning i usa. den användes 
där i stor omfattning under 1970-talet och i norden började den användas 
vid bl.a. studier i svenska och norska fjäll.2
 Purism-skalan är en aggregerad attitydskala som gör det möjligt att 
grovt indela brukargrupper i segment efter deras inställning till vild-
marksupplevelse, service, ingrepp, restriktioner etc. de som mest konse-
kvent föredrar en »vildmarkssituation« utan något tillrättaläggande eller 
möten med andra besökare kallas »purister«. de som mest konsekvent 
föredrar motsatsen i form av service, anvisning, anläggningar m.m. kallas 
»urbanister«. skalan grupperar brukare på en sammanslagen attityd-
skala där indikatorer för preferenser för orördhet används. den uttrycker 
således attityder till upplevelse av orördhet och vildmark inte något 
vetenskapligt mått på faktisk påverkan.  figur 3:1 visar purism-skalans 
principer. Observera att grupperna »purist« och »urbanist« är relativa: 
de definieras med något mått på »svansarna« i normalfördelningen t.ex. 
en standardavvikelse. Jämfört med andra skalor för miljöattityder fram-
står purismskalan som användbar bl.a. genom att den skiljer mellan 
grupper som är förvaltningsmässigt intressanta. fredman & emmelin 
(2001; 1999) har t.ex. kopplat skalan till undersökningar av betalnings-
vilja och till planering av vildmarksområden. en grundligare redogö-
relse för skalan finns i emmelin & iderot (1999). erfarenheterna från 
nordiska undersökningar har lett till försök med flera och modifierade 
dimensioner än de ursprungliga tre. tonvikten ligger därvid på den 
sociala samt på dimensioner av den fysiska miljön som förvaltningen 
och olika regelverk kan påverka. i figuren ingår fyra dimensioner i det 
frågebatteri som används för att gruppera brukarna. någon dimension 
som beskriver områdets natur finns här inte med. skälet är att allmänt 
formulerade frågor om man föredrar orörd natur, vildmark etc. inte 
skiljer ut olika brukare. de flesta anger att de föredrar vildmark, orörd 
natur etc. Konkreta frågor om tolerans för slitage, möten med andra 
människor etc. fungerar däremot särskiljande. Man kan lite tillspetsat 
säga att alla anger att de föredrar orörd natur men menar helt olika 

2.24 se t.ex. Wallsten, 1988; vistad, 1993; Kaltenborn, 1991; emmelin & iderot, 1999. 
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saker med detta vaga begrepp. det är en illustration till problemet att 
se attraktion som en funktion av ett områdes biologiska egenskaper 
som vi diskuterade ovan. vi återkommer till purism-begreppet och dess 
koppling till planeringsmodeller i kapitel 15.

Friluftslivets landskapsrelation  
– en ekostrategisk begreppsram
avslutningsvis i denna diskussion om olika landskapsvärden för friluftsliv 
och naturturism vill vi lyfta fram sandells begreppsram över olika prin-
cipiella förhållningssätt till natur och landskap: »ekostrategier«.3 utifrån 
resonemangen i bokens inledande kapitel om att det finns många olika 
landskapsperspektiv – både mer generella och direkt knutna till specifika 
platser – relaterade till olika grupper, aktiviteter och tidsepoker så blir 
en viktig fråga i vilken utsträckning det går att hitta återkommande och 
generella mönster i detta. finns det några övergripande och återkom-
mande synsätt, åsikter och beteenden i förhållande till natur och landskap 
– exempelvis när det gäller landskap för friluftsliv och naturturism? inte 
minst blir detta viktigt om vi vill diskutera för- och nackdelar med olika 
förhållningssätt och t.ex. vill se mer av vissa perspektiv och mindre av 
andra. den figur över olika principiella »ekostrategier« som presenteras 
(fig. 3:2 – 3:5) är ett förslag på hur vi kan beskriva sådana övergripande 
mönster – vad vi i någon bemärkelse har »att välja på«. det är viktigt att 
notera att i praktiken innehåller en landskapsrelation alltid en kombina-
tion av olika ekostrategier. det finns ingen grupp eller person som helt 
konsekvent bara har en viss strategi i förhållande till natur och landskap. 
Men även om alltså alla våra förhållningssätt är en kombination av olika 
ekostrategier så är balansen och kombinationen mellan dem av avgörande 
betydelse. Hur vi kombinerar olika förhållningssätt och hur ett samhälle 
prioriterar mellan olika ekostrategier är uttryck för grundläggande värde-
ringar och styr t.ex. vilka friluftsupplevelser vi får.
 en landskapsrelation består alltid av någon kombination av: (1) en 
aktivitet, även om det bara är att vara där eller ha en åsikt om det; samt 
(2) ett landskap. en landskapsrelation inkluderar även alltid mer eller 
mindre av perspektiven: (a) att använda/förändra landskapet där man beja-
kar människans nya kulturavtryck i landskapet (bygga, plantera, hugga 
ner osv.); respektive (b) att bevara/skydda landskapet där man försöker 
begränsa människans nya och förändrande kulturavtryck. dessa två val 
– (1–2 och a-b) – är utgångspunkterna för den ekostrategiska begreppsra-

3.  Om begreppsramens bakgrund i humanekologi och utvecklingsfrågor se sandell 1988. 
för dess användning för diskussioner om allemansrätt, naturvård och reservatsfrågor se t.ex. 
sandell 2001b; 2005 och 2006b. för dess användning för diskussioner om naturmöten och 
miljöpedagogik se östman, kommande.
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men. Här nedan återfinns en figur som består av två korsade dubbelrik-
tade pilar (fig. 3:2). Pilarna visar på dessa två grundläggande val när det 
gäller människans förhållande till natur och landskap. dels visar figuren 
alltså på spänningen mellan att utgå ifrån en viss funktion, aktivitet eller 
värde i landskapet (åt vänster); eller att utgå ifrån ett visst landskap med 
dess existerande natur- och kulturlandskap (åt höger). dels visar figuren 
på spänningen mellan att utgå ifrån att använda och förändra landskapet 
(uppåt); eller att bevara och skydda det (nedåt). vi ska nu först utveckla 
tankarna bakom den vågräta dubbelriktade pilen, sedan tankarna bakom 
den lodräta och därefter följer en kompletterad figur (fig. 3:3, s. 62). 

Figur 3:2. Utgångspunkterna för den 
ekostrategiska begreppsramen i form av 

två grundläggande val när det gäller 
människans förhållande till natur och 

landskap. Dels spänningen mellan i 
vilken grad man utgår ifrån en viss 

funktion/aktivitet/värde i landskapet 
respektive om man utgår ifrån ett visst 
landskap med dess natur- och kultur-

landskap (den vågräta pilen). Dels 
spänningen mellan i vilken grad man 
utgår ifrån att använda och förändra 
landskapet; respektive att bevara och 

skydda det (den lodräta pilen).

 Begreppsramens vågräta axel tar sin utgångspunkt i spänningen mellan 
vad vi kan kalla en »funktionsspecialisering« av landskapet (till vänster) 
och ett »territoriellt mångbruk« (till höger). funktionsspecialiseringen 
utgår ifrån att man söker ett visst värde (i form av en viss funktion) 
och strategin går ut på en storskalig anpassning av landskapet till detta. 
det handlar om att utifrån olika önskade funktioner hos landskapet 
(»nyttigheter«) avgränsa olika landskap för olika syften och frakta sig själv 
eller sina varor mellan dessa platser, samt att bygga om dessa landskap 
så att de ännu bättre uppfyller de önskade funktionerna. exempelvis, 
först bestämma var det skall produceras vete och sedan med hjälp av 
konstgödsel, maskiner, bekämpningsmedel osv. producera detta vete så 
effektivt som möjligt. det territoriella mångbruket till höger däremot 
innebär att människan försöker anpassa och inordna sina olika aktiviteter 
och intressen i det existerande landskapet. Man försöker integrera olika 
önskade funktioner i samma landskap. uttryckt på annat sätt kan vi 
säga att vi har en illustration av den ofta återkommande motsättningen 
mellan natursynsperspektiven »dominans« (i förhållande till natur och 
landskap) och »anpassning«. det finns ytterligare ett stort antal paralleller 
till denna grundläggande motsättning – för att inte säga vånda – mellan 
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funktionsspecialisering och mångbruk. vi kan här nöja oss med att peka 
på de regionalgeografiska strategierna »funktionell integration« respektive 
»territoriell integration« (friedmann & Weaver 1979) och synsätten på 
samhällsutveckling (t.ex. i tredje världen) som något som antingen i 
huvudsak är något som kommer »uppifrån« (med statssocialistiska eller 
kapitalistiska förtecken) och sedan successivt sipprar ner till det lokala, 
eller där man ser utveckling som något som i huvudsak kommer »under-
ifrån« och måste ta sin utgångspunkt i de lokala förhållandena och lokal 
självtillit – det lokala natur- och kulturlandskapet (Hettne 1994). 
 en viktig notering innan vi övergår till begreppsramens lodräta dimen-
sion är att det vågräta spänningsfältet i mycket handlar om identifikation. 
å ena sidan har vi då funktionsspecialiseringens identifikation med akti-
viteten – funktionen. vad man vill ha olika landskap (i obestämd form) 
till för olika syften är här utgångspunkten – man är exempelvis »utförs-
åkare« och reser sedan till lämpliga skidorter för detta. å andra sidan har 
vi mångbrukets identifikation med ett visst specifikt landskap och dess 
karaktärsdrag i form av natur, kultur och historia såsom man enligt sin 
landskapsuppfattning ser det – man utgår från en viss plats och bestäm-
mer utifrån årstid och väder vad för friluftsliv man vill ägna sig åt. det 
här innebär att det territoriellt orienterade mångbrukslandskapet ofta är 
det landskap där man för närvarande bor och har sin verksamhet. Men 
det är inte alltid med den plats där man bor som man har sin identitet. 
i en alltmer rörlig tillvaro så finns det all anledning att uppmärksamma 
identifikationen med fritidslandskap och uppväxtlandskap, det senare 
kanske i ett annat land.4 det här innebär att för en del kanske det är 
viktigare att hävda visst bruk eller förhindra visst bruk av landskapet runt 
fritidshuset eller barndomshemmet, än att engagera sig i vad som händer 
där man just för närvarande råkar vara bosatt eller ha sitt arbete.
 Begreppsramens andra spänningsfält, den lodräta dubbelritade pilen, 
illustrerar uppdelningen mellan ett synsätt som aktivt vill nyttja och 
förändra landskapet, respektive ett perspektiv där människan, åtminstone 
i princip, bara vill bevara, avnjuta, skydda och klara av landskapet. det 
senare förhållningssättet – neråt i figuren – är mer av ett kontemplativt 
perspektiv där man betraktar, reflekterar och »känner in« landskapet. 
Men det kan också vara att »klara av« landskapet, t.ex. leva friluftsliv i 
hårt väder och med enkla medel. det blir här viktigt att egentligen inte 
påverka eller sätta några spår – det gäller att mer låta landskapet påverka 
sig än att själv påverka landskapet. samtidigt är det viktigt att komma 
ihåg att alla jordiska landskap har på något sätt påverkats av människan 
och de fortsätter ständigt att förändras både av natur (t.ex. erosion och 
djurs vandringar) och av kultur (t.ex. luftföroreningar och nya byggnader) 

4. för en diskussion av mobilitet, fritid och identitet se t.ex. Mcintyre et.al. 2006; och 
Gustafson 2002.
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och framförallt olika ihopvävningar av natur och kultur. därför blir den 
avgörande frågan för den lodräta axeln hur man ser på människans nya 
avtryck och förändringar i landskapet. är det något man i princip är 
positiv till (uppåt i figuren) eller är det något man är skeptisk till (nedåt)? 
sammantaget har vi en begreppsram uppbyggd på motsatsförhållandet 
mellan om den önskade funktionen (nyttan) tas som utgångspunkt för 
utvecklingssträvanden, respektive om det lokala landskapet (naturen, 
miljön) tas som utgångspunkt; samt mellan att aktivt förändra och nyttja 
landskapet respektive att skydda och bevara landskapet. 

Förhållningssätt och strävanden
det är här viktigt att påpeka att vissa strategier inte är självklart »bättre« 
än andra. som det påpekades inledningsvis i detta kapitel; vilka värden i 
friluftslandskapet som efterfrågas beror på vem som frågar. Om vi vidgar 
perspektivet och ser till människans grundläggande behov av överlevnad 
(mat, skydd etc.) så kan vi tillspetsat säga att det vågräta valet mer är ett 
val mellan följande två strategier och där knappast någon är självklart 
»bättre« än den andra:
 – till vänster: funktionsspecialiseringens storskaliga beroende av sårbar-
heten hos mer eller mindre globala system för utbyte mellan olika  speciali-
serade landskap, t.ex. världsmarknadspriset på vete och olja; respektive 
 – till höger: mångbrukets småskaliga beroende av förändringar i det 
lokala landskapet, t.ex. vädret när det gäller jordbruk.

På motsvarande sätt för den lodräta dimensionen innebär förstås allt 
mänskligt liv både inslag av att använda/förändra landskapet (annars 
kan hon inte försörja sig) men även att ibland försöka begränsa sitt 
nyttjande och mer bevara. det senare handlar om allt från offer och 
legitimerings behov i jägar-samlarsamhället till att tänka på i vilket skick 
jordbruksmarken överlämnas till nästa generation eller att försöka tackla 
det senindustriella samhällets klimatpåverkan.
 de olika ekostrategierna är inte heller, som påpekades ovan, några 
fixa och alltid konsekventa positioner utan det handlar mer om rikt-
ningar och strävanden (»-strategier«) för vår natur- och landskapsrelation 
(»eko-«). en illustration till detta är att i en principiell mening så är det 
förstås i stor utsträckning en fråga om olika geografiska skalor – även 
i det lokala och ur mänskligt perspektiv överblickbara landskapet sker 
förstås en viss specialisering av olika platser för olika funktioner. det är 
därför den ekostrategiska begreppsramen alltid har landskapet med en 
viss överblickbarhet – en viss skala – som sin utgångspunkt.5 Men även 

5. Om plats- och landskapsbegreppen se vidare i t.ex. tuan 1990; Carlestam & sollbe 1991; 
Massey & Jess 1995; Olwig 2002; Jansson 2003 och Cresswell 2004.
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om en individ eller ett samhälle alltså alltid kombinerar olika inslag från 
dessa strategier så är ändå balansen mellan dem av avgörande betydelse 
för hur natur- och landskapsrelationen ser ut och vilka sociala, politiska, 
ekonomiska och miljörelaterade effekter detta får. exempelvis i termer 
av naturupplevelser liksom i termer av friluftslivets och naturturismens 
miljökonsekvenser. Om vi i figuren lägger in dessa lite mer abstrakta 
begrepp som vi här använt för att förklara de olika ekostrategierna utefter 
den vågräta respektive den lodräta skalan så får vi en figur som 3:3.

Figur 3:3. Grundläggande 
ekostrategiska val i förhål-
lande till naturen och 
landskapet. 

Museum, fabrik, eller hembygd att nyttja eller avnjuta
Begreppsramens nedre högra och dess två övre hörn (fig. 3:3) känns nog 
för de flesta relativt lättbegripliga. nere till höger, multibevarande: att 
avnjuta det lokala landskap man identifierar sig med, respektive, uppe 
till höger, multiproduktion: att aktivt nyttja detsamma. samt att, uppe 
till vänster, monoproduktion: utifrån olika konkreta syften och behov 
specialisera olika landskap så att de så effektivt som möjligt till en stor 
marknad kan leverera t.ex. brödsäd, järnmalm eller skidbackar. Men 
figurens nedre vänstra kvadrant – ekostrategin att vilja »passivt dominera« 
naturen och landskapet – låter närmast som en paradox. samtidigt är 
denna passiva funktionsspecialisering – monobevarande – en rätt bra 
beskrivning av industrisamhällets ambitioner kring naturskydd, natur-
vård, fridlysningar, nationalparker, naturreservat etc. även om det efter-
strävade värdet i detta monobevarande är något som »biologisk mångfald« 
så är det just det värdet som prioriteras och inte andra landskapsvärden 
som jordbruksvaror, byggnadstimmer eller turismintäkter. det här är 
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fenomen som kännetecknas av att inte bara passivt betrakta och avnjuta 
olika platser och fenomen i det egna lokala landskapet som man identi-
fierar sig med i linje med »multibevarande«. i stället handlar det om att 
också i stor (inte sällan global) skala bestämma vilka områden och vilka 
landskapsvärden som skall bevaras och skyddas i ett visst tillstånd. Men, 
som nämndes ovan, ett landskap förändras alltid beroende på naturens 
egna krafter och genom människans aktiviteter (om inte annat så på 
distans genom luft, vatten och vandrande arter). därför måste man i 
praktiken alltid bestämma sig för i vilket skick man vill försöka »frysa« 
eller »konservera« landskapet. det önskade landskapet kan vara t.ex. ett 
»orört vildmarksområde« där man i princip försöker hindra all mänsklig 
påverkan eller »ett småbrukslandskap som i 1900-talets början« som då 
kräver att hagar betas och ängar slås med lie. Men även om ett sådant 
småbrukslandskap alltså kräver ett mycket aktivt arbete för att upprätthål-
las så kombineras det med att man försöker hålla människans nya land-
skapspåverkan borta (t.ex. en grästrimmer i stället för en lie då de gynnar 
olika arter). det handlar alltså om att planerat och storskaligt försöka 
dominera naturen och landskapet utifrån vissa specifika landskapsvärden 
men utan att nyttja det nu existerande landskapet annat än passivt t.ex. 
för studier eller skönhetsupplevelser. Ju större nya ingrepp man tycker 
sig behöva göra, exempelvis bygga upp ett nytt hus men i gammal stil i 
småbrukslandskapet, ju mer går man uppåt i figuren mot att »bygga upp 
landskapet« som i ett skansen. Kompletterar vi nu vår föregående enkla 
figur (fig. 3:3) med ett antal principiella begrepp och alternativa uttryck 
så får vi en figur (3:4) som den här.

Figur 3:4. Den ekostrategiska 
begreppsramens grundläg-

gande val kompletterad 
med olika beteckningar och 

beskrivningar. Notera de 
successiva övergångarna från 
att »bygga upp landskap« till 

»platsidentitet« respektive från 
»förbättra« landskapet till att 

»skydda« det.

 vi kan nu i denna figur börja urskilja fyra huvudkombinationer – fyra 
principiella ekostrategier – i form av figurens fyra hörn (de diagonala 
riktningarna: »Monoproduktion« etc. i figur 3:3). dess fyra riktningar 
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kommer vi nu att summera, exemplifiera och rubricera. Parallellt med 
exemplen i texten nedan kan man lämpligen titta på figur 3:5, där ett 
antal exempel fokuserade på friluftsliv och naturturism är inlagda. en ofta 
använd kategorisering av friluftsutövare är Jacksons (1986) uppdelning 
mellan friluftsaktiviteter som är »nyttjande« (consumptive) som jakt och 
fiske; »uppskattande« (appreciative) som fjällvandring och fågelskådning; 
eller »mekaniserade« (mechanized) som snöskoteråkning eller terrängcyk-
ling. i figur 3:5 har de två första av dessa kategorier lagts in. Om de meka-
niserade aktiviteterna, den tredje av Jacksons kategorier, blir tillräckligt 
utpräglade i form av landskapspåverkan drar det uppåt i begreppsramen 
och krävs banor eller andra anläggningar drar det åt vänster, men ofta 
ingår någon form av »mekanik« i de flesta friluftsaktiviteter och innebär 
inte självklart ett visst förhållningssätt till landskapet. i denna figur har 
också markerats spänningsfältet mellan »urbanister« och »purister« som 
diskuterades tidigare i det här kapitlet. uppdelningen mellan urbanister 
och purister används i första hand för vad turister söker i det område 
de besöker så därför har denna uppdelning lagts i figurens vänstra del. i 
figurens nederkant är även markerat vilken avgränsning turismbegreppet, 
friluftsbegreppet respektive begreppet utomhuspedagogik kan tänkas ha. 
turism med sitt fokus utanför hembygden och inkluderande även den 
helt uppbyggda miljön. friluftsliv inkluderande både hembygds- och 
fjärrbygdsperspektivet, men exkluderande den helt uppbyggda miljön. 
utomhuspedagogik täckande hela spännvidden från de lokala miljöerna 
till de funktionsspecialiserade fjärrmiljöerna.
 först nere till vänster har vi den ekostrategi med monobevarande som 
lite extra diskuterades ovan. den går alltså ut på att storskaligt (inte sällan 
på global nivå) identifiera särskilda landskapsvärden utifrån syften såsom 
biodiversitet, vetenskapligt referensområde, turism eller kulturell identitet 
– och sedan försöka »frysa« och »konservera« dessa värden genom olika 
åtgärder. Man ser landskapet som ett museum för fjärrstyrd konsumtion. 
»Museum« för att det skall bevaras och ofta visas upp; »fjärrstyrd« för 
att vad som är värdefullt identifieras utifrån, ofta på global nivå; och 
»konsumtion« för att avnjutandet av dessa värden konsumeras på en 
marknad, t.ex. som turism. de identifierade värdena, kan i huvudsak 
vara naturpräglade, som t.ex. regnskog eller ett fågelberg, eller i huvudsak 
kulturpräglade, som egyptens pyramider eller ett medeltida trähus, eller 
ha en kombination av både kultur- och naturprägling, som en beteshage 
eller en rekreationsskog.
 Uppe till vänster finner vi den ekostrategi som går ut på att aktivt 
förändra och nyttja landskapet utifrån vissa syften och aktiviteter – mono-
produktion. Man ser då på landskapet som en fabrik för produktion av 
dessa aktiviteter och nyttigheter – en fabrik som ständigt bör utvecklas och 
förändras. skall det produceras massaved så utvecklas landskapet enligt 
denna ekostrategi till en s.k. »granåker« med stora områden jämngamla 
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träd som man får att växa så fort som möjligt för att därefter snabbt och 
effektivt skördas och ersättas med nya plantor. så länge man kan göra 
det ekonomiskt försvarbart så försöker man att på alla sätt optimera 
förhållandena utifrån massavedsproduktionens behov. exempelvis nya 
mer snabbväxande (eventuellt genmodifierade) arter, tillförsel av näring 
och vatten eller utdikning av överflödsvatten, liksom kemisk och annan 
bekämpning av all konkurrens till massavedsträden som insekter och 
älgar. typiskt för denna ekostrategi, liksom i rätt stor utsträckning den 
föregående monobevarande specialiseringen, är inslagen av stora och 
specialiserade organisationer för utbyte av kunskaper och diverse resur-
ser. specialiserad utrustning, långa transporter och (inte minst beroende 
på det senare) stor energiförbrukning är andra karaktärsdrag som blir 
konsekvenser av ett »fabriks«-perspektiv på landskapet. när det gäller 
fritidsnyttjandet av landskapet så är också här aktiviteten/funktionen 
utgångspunkten. landskap söks upp (gäller både »museum« och »fabrik«) 
och eventuellt byggs om eller t.o.m. byggs upp (gäller »fabrik«) för att till-
fredsställa vad dessa aktiviteter kräver (klätterväggar, äventyrsbad etc.).
 Uppe till höger i figuren finner vi ett aktivt mångfaldigt hembygdens 
nyttjande av ett visst specifikt landskap – multiproduktion. Här utgår 
man ifrån det lokala natur- och kulturlandskapets karaktärsdrag som 
något som man kan och bör använda för en mängd olika syften. typiskt 

Figur 3:5. Den ekostra-
tegiska begreppsramens 
fyra huvudkombi-
nationer i form av 
figurens fyra diagonala 
riktningar (»Fabrik...« 
etc.). I figuren är också 
inlagd den uppdelning 
mellan »uppskat-
tande« och »nyttjande« 
friluftsaktiviteter, 
liksom mellan »urba-
nister« och »purister« 
som diskuterades 
tidigare i detta kapitel 
och i nederkanten 
är avgränsningarna 
för turism, friluftsliv 
respektive utomhus-
pedagogik markerade. 
De inramade fyra 
fälten i figurens hörn 
är rubriceringar av 
respektive kvadrant.
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är att man nog ofta helt enkelt inte kan säga att man vid ett visst tillfälle 
bara har ett visst specifikt syfte utan olika verksamheter kompletterar och 
avlöser ständigt varandra. – Kanske lägger man älgstråket på minnet inför 
höstens jakt, fast man egentligen håller på att avverka skog; och även om 
man dröjer kvar vid utsikten eller fikatermosen så skulle man troligen 
inte kalla stunden för fritidsnöje om man i övrigt lever på att vara bonde, 
fiskare eller skogsarbetare. när det gäller mer tydligt fritidsrelaterade akti-
viteter i linje med denna ekostrategi så finner vi här mycket av jakt och 
fiske om man utgår ifrån ett specifikt landskap och inte bara söker upp 
ett landskap vilket som helst lämpligt för det man vill göra – då rör man 
sig i riktning av »fabriksperspektivet«. i hembygdens nyttjande finner vi 
också mycket av traditionella friluftsaktiviteter som att plocka bär och 
svamp, eller att göra en lägereld med ved man finner på platsen.
 den fjärde ekostrategin, hembygdens avnjutande, nere till höger, tar 
som den föregående sin utgångspunkt i ett visst landskap men här utan 
att aktivt vilja påverka och förändra landskapet – multibevarande. Här 
återfinner vi mycket av många människors vardagskontakt med sitt lokala 
landskap – som något man identifierar sig med och uppskattar. nytt-
jandet sker både i så passiva former som utsikten från ett fönster, men 
kan också vara – för personen – aktivt som vandringar, skidåkning och 
att rasta hundar. Men även om man aldrig motionsspringer så aktivt är 
ändå i denna ekostrategi grundhållningen att man utgår från det land-
skap som är och man vill inte med sin aktivitet förändra det. tvärtom 
kan hundrastning, terrängcykling och motionsjogging i stället uppfattas 
som ett problem om det verkligen börjar påverka landskapet genom t.ex. 
nedskräpning, buller eller förslitning. – vilket i sin tur inte sällan leder 
till krav på att i större utsträckning anamma en ekostrategi i riktning av 
funktionsspecialisering. antingen i riktning av fabriksperspektivet genom 
särskilt anlagda motionsslingor (kanske med särskilt underlag, belysning 
och motionsredskap), terrängcyklingsbanor och hundrastgårdar. eller i 
riktning av det museala perspektivets krav på skyddsåtgärder kanske i 
form av reservat där något landskapsvärde ges företräde före andra och 
särskilda bestämmelser görs för hundar, cykling, ridning etc. 
 ett viktigt karaktärsdrag för båda de landskapsorienterade ekostrategi-
erna till höger i figurerna är behovet och intresset för att anpassa vad man 
gör inte bara till de mer konstanta karaktärsdragen i landskapet, som om 
det är bergigt, skogigt, kust etc., utan också till årstider och väderförhål-
landen. från så påtagliga konsekvenser som att när det är vinter och snö 
så ligger det nära till hands att åka skidor, till mer subtila beteenden som 
att vissa platser söker man gärna upp på våren och kanske går man en 
annan slinga i skogen när det regnar. allt detta till skillnad från de funk-
tionsspecialiserade ekostrategierna till vänster i figurerna där man söker 
upp ett lämpligt landskap för t.ex. skidåkning, oberoende av vad det är 
för årstid eller väder där man för tillfället befinner sig. antingen söker 
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man då upp ett mer »skyddat« landskap enligt den museala strategin, 
t.ex. ett kalfjäll med låg grad av exploatering, eller ett mer »uppbyggt« 
enligt fabriksstrategin, exempelvis en skidort med liftar och konstsnö 
eller kanske till och med en skidanläggning under tak.
 delvis handlar de olika positionerna i den här begreppsramen om en 
historisk utveckling i riktning från det lokala mångbruket mot en alltmer 
storskalig funktionsspecialisering. Men även om vårt samhälle under 
sin modernisering rört sig alltmer i riktning mot »fabriksstrategi« och 
»museala perspektiv« så är alla ekostrategierna i högsta grad aktuella även 
idag. Mycket av den radikala miljödebatten handlar t.ex. om behovet av 
anpassningsstrategier – inte av förmodernt snitt utan mer i linje av lokalt 
»agenda 21«-arbete för miljön och senmodern livskvalitet nära naturen. 
ambitionerna att integrera naturvårdshänsynen i det aktiva skogsbruket 
är ett exempel på aktuella strategier i mångbrukets riktning. Men gene-
rellt är det rimligt att se den historiska utvecklingen som i huvudsak 
en rörelse mot funktionsspecialisering. det är en utveckling hela tiden 
ackompanjerad av motrörelser i riktning av mer territoriell anpassning. 
som en historiens »strömfåra« med ett alltmer effektivt, mekaniserat och 
storskaligt skogsbruk med enstaka reservatsöar av skyddade »urskogar«, 
ackompanjerat av »kontrapunkter« i form av plädering för småbrukets 
förtjänster, naturvårdshänsyn, blädningsskogsbruk etc.6 
 i detta kapitel har vi diskuterat möjligheter och svårigheter när det 
gäller att få fram underlag för t.ex. förvaltning och politiska beslut beträf-
fande prioritering och hantering av landskapens värden för friluftsliv 
och naturturism. vi har pekat på svårigheterna att på något enkelt sätt 
»mäta« dessa landskapskvaliteter då vad som är värdefullt är knutet till 
vad det gäller för aktiviteter och vem man frågor – exempelvis i vilken 
grad personen är »urbanist« eller »purist«. vi har också presenterat en 
begreppsram för huvudsakliga val mellan olika förhållningssätt till natur 
och landskap – ekostrategier. Poängen med en sådan begreppsram är inte 
minst att den behövs som ett underlag för diskussioner om konsekvenser 
av val mellan olika ekostrategier och förskjutningar av strategierna över 
tiden. det kan vara konsekvenser i termer av naturupplevelser, konflikter, 
folkhälsa, ekonomi, miljöproblem, resursanvändning och planerings-
behov. avslutningsvis är det viktigt att peka på att människors intres-
sen och engagemang är starka argument i sig och att även dessa går att 
undersöka vetenskapligt genom brukarundersökningar, intervjuer och 
enkäter. i ett demokratiskt samhälle finns all anledning att prioritera 
utifrån vad många människor upplever som viktiga värden t.ex. friluftsliv 
och naturkontakt som medel för olika syften och som egenvärde.

6.  uttrycken strömfåra och kontrapunkt från Hettne 1982, med samma utvecklingsteo-
retiska anslag.
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fallstudie
Njakafjäll: orördhet oCh skogsbruk  
i eN omstridd skog
i januari 1997 blockerade miljöorganisationen Greenpeace en skogsbilväg vid 
njakafjäll i södra lappland. syftet var att stoppa den avverkning som redan delvis 
genomförts av vilhelmina övre allmänningsskog. skogen hade då i nästan 10 
år varit föremål för konflikt mellan markägaren och den svenska miljörörelsen. 
under dessa år hade i stort sett varje tänkbar myndighet varit inblandad i ärendet, 
liksom stora delar av lokalbefolkningen.
 Konflikterna startade i samband med byggandet av en skogsbilväg 1984 
(Hemberg 1999). Man planerade dels att genomföra en avverkning, dels 
ansöka om bidrag till vägbygge från skogsvårdsstyrelsen. samtidigt klassades 
området av naturvårdsverket som skyddsvärt (löfgren 1984). Organisatio-
nen steget före inventerade området och fann flera arter som tydde på lång 
skoglig kontinuitet, särskilt i de områden där allmänningen hade ansökt 
om att få avverka. för miljörörelsen var både arterna, som indikerade den 
långa kontinuiteten, och områdets obrutenhet argument för att skogen skulle 
skyddas. avverkningsmogen skog fanns också inom en annan del av allmän-
ningen, vars styrelse tvingades välja mellan ett annat område, där samebyn 
hade värdefullt hänglavsbete, och njaka. allmänningen och samebyn enades 
om vilka värden som var viktigast: »dom här naturvårdsmänniskorna, dom 
kan vi slänga till stockholm, i klartext alltså« (intervju 1999.11.05). viljan 
att genomföra avverkningarna kopplades i den lokala diskussionen till lokal 
identitet, medan naturvårdsengagemang förknippades med urbanitet och 
verklighetsfrånvänd kärlek till naturen. vi kan se det som konflikt mellan 
»hembygdens nyttjande« och »museum« i den ekostrategiska begreppsram 
som presenterades ovan.
 en knapp vecka efter att avverkningen startats fann man att timret stämplats 
med ordet urskog i ändarna. Organisationen fura hävdade att aktionen var 
att betrakta som »konsumentmärkning« (Johansson 1993). eftersom nästan all 
skog i njaka någon gång hade brukats hävdade allmänningens representanter 
att urskogsargumentet var ohållbart (Johansson citerad av Winka 1993). Men 
orördheten fortsatte att vara ett centralt argument. i ett debattinlägg stödde sig 
två unga fältbiologer på konventionen om biologisk mångfald från rio 1992, 
när de hävdade att njakafjäll måste bevaras för framtiden. de ville också bevara 
av estetiska och antropocentriska skäl:
 

 Men skogen är viktig för oss också. det är inte bara för osttickans, doftskin-
nets och den nordliga glattbaggens skull som vi vill ha den kvar. det är också 
för känslan att kunna åka skidor på vintern, rakt ut i ingenstans, där det är 
helt tyst och man bara har naturen runt om sig. där världen fortfarande är 
ren och oförstörd och naturen har sin gång. riktig vildmark är något som 
håller på att bli en bristvara runt om i världen (lidén & Johansson 1993).

 
efter en dramatisk historia skyddades skogen vid njakafjäll, när regeringen 
betalade ersättning till vilhelmina övre allmänning som senare kunde köpa 
produktiv skogsmark nära åsele. idag är njaka en så kallad »exempelskog« där 
allmänningen istället för att bedriva skogsbruk underlättar för friluftslivet genom 
att sköta stigar och vandringsleder, vindskydd och eldningsplatser samt genom 
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att sätta ut informationsskyltar. njakafjälls skogspolitiska historia har blivit en 
del av friluftsupplevelsen och »hembygdens nyttjande« (i den ekostrategiska 
begreppsramen) har inkluderat ett nytt turistiskt nyttjande av det lokala land-
skapet. läs mer i lisberg Jensen 2002a & 2002b.
 

Foto: Leif 
Jougda
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4. ett fenOMen  
Med MånGa relatiOner

i kapitel 2 poäNgterades inte bara behovet av att reflektera över 
personliga förhållningssätt till friluftsbegreppet och behovet av breda 
diskussioner när det gäller friluftsliv som forsknings- och planeringsfråga. 
där lyftes också fram behovet av normativa – idéburna – bestämningar 
av friluftsbegreppet. detta som en del i samhällsdebatten och på så sätt 
ett underlag för inte minst planering för friluftsliv. typiskt för normativa 
definitioner är att de i stor utsträckning skapas i relation till och i konflikt 
med andra begrepp och andras intressen av att definiera friluftsbegrep-
pet. i det här kapitlet ska vi därför fördjupa oss i några av friluftslivets 
relationer till vad vi ser som särskilt relevanta andra områden, nämligen 
idrott, miljöengagemang, hälsa och regional utveckling (förutom turism 
som är en del av denna boks anslag och som behandlades i kapitel 2).

Friluftsliv och idrott
Olson (1987:18) påpekar att när en idrottsutredning lades fram 1969 fick 
»idrott … stå som den ’samlade beteckningen’ för både idrott och frilufts-
liv«. det här var ett perspektiv som var mycket främmande för många av 
friluftslivets företrädare. vi kan också se en tydlig reaktion i den definition 
av friluftsliv som görs i en departementsskrift 20 år senare – en skrift 
som samtidigt kan ses som en viktig startpunkt för det ökade statliga 
engagemang för friluftsliv som i mycket är denna boks referensram. i 
skriften från 1999 kan vi bl.a. läsa: »friluftsliv bör definieras som ’vistelse 
och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupp-
levelse utan krav på prestation eller tävling’ « vilket ju också vi har som 
utgångspunkt för denna bok. departementsskriften förtydligar sedan att 
en given utgångspunkt för utredningsgruppens arbete »har varit att det 
statliga friluftsstödet inte längre skall ses som en del av statens stöd till 
idrotten« och för detta hänvisar man till förslagen från den då senaste 
idrottsutredningen som sade att »tävlingsinslaget i flertalet friluftsförbund 
är helt frånvarande eller starkt nedtonat«. istället lyfter departements-
skriften fram att »utöver att stimulera till ett ökat friluftsliv handlar det 
för friluftsorganisationerna mer om att värna miljön eller främja säkerhet« 
(statens stöd 1999:9 och 19).
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 definitionen av »idrott« blir central i den »kulturkamp« det har varit 
och är i förhållande till friluftsliv. så här står det t.ex. i utlysningstexten till 
akademiska tjänster i idrott: »vi definierar idrott som ’all fysisk aktivitet 
genomförd med målet att främja fysisk och psykisk hälsa, rekreation, 
tävlingsprestation och estetisk upplevelse’«. det är ju en mycket bred 
definition och många skulle inte ha någon svårighet att definiera in även 
»friluftsliv« i detta. friluftsliv är också ett av de områden som idrottshög-
skolor och idrottslärarutbildningar arbetar med.
 ett viktigt principproblem som detta illustrerar är skillnaden mellan 
formella definitioner, som den återgivna ovan, och samma ords »ladd-
ning«. vi kan ta ett exempel från den allmänna debatten och erinra oss 
att begreppet »folkhem« från början myntades från konservativt håll i 
det svenska 1900-talets början. Men det är uppenbart att all användning 
av detta ord i dag måste ta hänsyn till dess senare helt centrala roll inom 
det socialdemokratiska samhällsbyggandet. skall man använda ordet folk-
hem idag så är det nödvändigt att på olika sätt väga in inte bara ordens 
ursprungliga och/eller av några givna definitioner. Man måste också väga 
in ordets »laddning« och inte sällan upptäcka att detta innebär att något 
annat ord, alternativt kompletterande prefix eller suffix,1 sannolikt är 
nödvändigt för att ordet skall fylla sin tänkta roll. laddningens bety-
delse är särskilt stor om vi diskuterar begrepp som är allmänt använda 
i samhällsdebatt och media samtidigt som de flesta människor person-
ligen stiftat närmare bekantskap med det. idrott är uppenbart ett sådant 
begrepp som det finns all anledning att tro är mycket svårt att »ladda om« 
för att t.ex. tillfredsställa friluftslivets företrädare – vilket den moderna 
friluftsideologiska debatten också tydligt visat.
 vi kan här anknyta till idrottsfilosofen Claudio tamburini vid Göte-
borgs universitet (feldreich 2000): »idrottsfilosofin har vissa vedertagna 
definitioner av vad idrott är: idrott ska vara en fysisk verksamhet, den 
ska finnas i tävlingsform, den ska vara historiskt etablerad och utbredd 
och den ska vara organiserad med idrottsledare, domare, aktiva och med 
eget regelverk«. det är bara att konstatera att flera av dessa fundament 
står i direkt konflikt med vad många anser är mycket av »friluftslivets« 
och »naturkontaktens« egenart t.ex. idrottens tävlingsform och regelverk. 
så även om det finns många viktiga överlappningar, t.ex. »multisport«2, 
så är det viktigt att veta i vilken utsträckning det är idrott eller friluftsliv 
man har som utgångspunkt för rekreationspolitik, pedagogik eller fysisk 
planering.

1. Kompletterande inledning eller avslutning av ett ord, typ t.ex. naturturism eller turism-
näring.
2. Här är tendenserna till sportifiering av friluftsliv av särskilt intresse (arnegård & sandell 
2009).
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Miljöengagemang och friluftsliv
Bidrar friluftsliv till miljöengagemang? denna fråga finns all anledning att 
diskutera men i pedagogiska sammanhang tycks man ofta ta sambandet 
för givet. Kopplingar finns med all sannolikhet men är inte enkla. ett 
förslag på ett mer komplext samspel mellan friluftsliv och miljöengage-
mang har sandell gjort där han skiljer på olika typer av friluftsliv och 
olika grad av miljöengagemang (i Brügge et al. 2007:218). det har också 
gjorts en del forskningsöversikter, t.ex. öhman (2003) och rickinson 
et al. (2004). se även kapitel 9 i denna bok. Generellt är det rimligt att 
anta att friluftsliv i sig kan motivera till engagemang i miljöfrågor och 
exempelvis ungdomsföreningen fältbiologerna hävdar att miljöengage-
manget har sitt ursprung i känslan för naturen (om fältbiologerna se 
Klöfver 2008). denna känsla grundar sig då i egna upplevelser av naturen 
och i den kunskap om ekologiska samband som man därmed kan få. 
Men man skulle även kunna tänka sig den omvända ordningsföljden att 
miljöengagemang stimulerar till intresse för vistelse i naturen. ett viktigt 
perspektiv är naturupplevelsens tänkbara betydelse för en djup känsla av 
sammanhang och tillhörighet som gör ett mer miljövänligt beteende till 
något självklart. det är då inte så mycket en uppoffring att vara miljö-
vänlig utan mer en konsekvens av något som kanske kan liknas vid en 
hemkänsla och vänskap med miljön/naturen (jfr. faarlund 1990). vi kan 
notera att i en nationell enkätundersökning om friluftsliv och naturturism 
i sverige genomförd av forskningsprogrammet »friluftsliv i förändring« 
så var det omkring hälften som uppgav att de helt instämmer i att de får 
ökade insikter om samspelet i naturen och en känsla av att själva vara en 
del av den, när de vistas ute i naturpräglade miljöer och endast ett fåtal 
höll inte med för egen del (fredman et.al. 2008b).
 Pepper har diskuterat miljöengagemangets idéhistoriska och sociala 
bakgrund (1996). Han menar att miljöengagemang är en del av en större, 
civilisationskritisk rörelse som också innefattar andra åsikter än dem som 
berör själva naturumgänget. Bramwell (1989) har visat att miljöengage-
manget från 1800-talets slut fram till idag varit nära förknippat både 
med den vetenskapliga ekologin och med en mer romantisk känsla för 
naturens sammanhang. ur denna koppling har en politisk ideologi växt 
fram. att medborgarna får tillfälle att upplevelsemässigt och känslomäs-
sigt befinna sig nära naturen är ur en sådan utgångspunkt avgörande för 
solidaritet med bevarande av biologisk mångfald och med planering för 
hållbar utveckling.
 att studera »miljöengagemang« är naturligtvis av fundamental bety-
delse för samhällsvetenskaplig miljöforskning. inte minst är det av 
intresse att försöka mäta graden av miljöengagemang, kopplingar till 
olika bakgrundsfaktorer (t.ex. friluftsliv) och till miljövänligt beteende. 
samtidigt, som redan påpekats, är detta mycket komplexa frågor och 
någon kungsväg till ett ökat miljöengagemang hos allmänheten har 
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av uppenbara skäl ännu inte påvisats. ett av de mer frekvent använda 
instrumenten för att mäta miljövänlighet bland allmänheten är den s.k. 
neP-skalan (new environmental paradigm; senare föreslagen att bli 
förnyad till new ecological Paradigm; dunlap et al. 2000). tanken är att 
denna skala skall mäta grundläggande förhållningssätt med avseende på 
människans förhållande till naturen. återkommande drag är att skalan 
antyder ett starkare engagemang bland yngre, välutbildade och urbana 
personer. 
 även om neP-skalan förmår beskriva förekomsten av ett grundläg-
gande förhållningssätt (ett environmental eller ecological Paradigm) så 
vill vi peka på svårigheten att bedöma om detta perspektiv leder till eller 
involverar ett mer miljövänligt beteende i en mer handfast bemärkelse 
(resursanvändning, återbruk, konsumtionsvanor etc.) – något som natur-
ligtvis är fundamentalt. lite tillspetsat kan man tänka sig den urbana, 
unga storstadsmänniska som inte bara svarar »rätt« på alla neP-frågor om 
att människan inte bör dominera naturen och även rapporterar sin långt 
drivna sopsortering – men som samtidigt flyger till london över helgen 
för att shoppa. samtidigt som den äldre, lägre utbildade småbonden i 
glesbygd svarar ja på motsvarigheten till frågan om »humans have the 
right to modify the natural environment to suit their needs«3 och ställer 
sig tveksam till om »plants and animals have as much right as humans 
to exist«4 eller att »if things continue on their present course, we will 
soon experience a major ecological catastrophe«5 – och därför får en låg 
ranking på neP-skalan; samtidigt som han lever mycket nära naturen, 
eldar med ved och inte gör av med särskilt mycket materiella resurser i 
övrigt.6
 ett ytterligare problem med neP-skalan är att den uttrycker en värde-
ring, nämligen att instämmande i utsagor om hållbarhet innebär en form 
av högre medvetenhet om miljöfrågorna än instämmande i mera konkreta 
påståenden om enskilda miljöproblem. en bakomliggande tankefigur 
är att debatten om miljö- och resursfrågorna under ett antal decennier 
gått mot en högre medvetenhet. invändningarna mot att instämmande 
i abstrakta påståenden om ett synnerligen svårfångat begrepp som »håll-
bar utveckling« skulle innebära en högre form av medvetenhet förefaller 
uppenbara. lindén visar (2001) att befolkningar i olika länder rankar 

3. »Människan har rätt att förändra naturen för att den ska passa hennes behov«.
4. »växter och djur har samma rätt att existera som människor«.
5. »Om saker fortsätter som nu, kommer vi snart att få uppleva en storskalig ekologisk 
katastrof«.
6. för en översikt över neP skalan och studier som gjorts utifrån den, se dunlap et al 
2000; och för ett vidare resonemang om pedagogiska aspekter på miljöengagemang, se 
sandell et al 2003 och för en särskild forskningsöversikt över samspelet mellan friluftsliv 
och miljöengagemang se öhman 2003.
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miljöproblemen olika, men att de problem som upplevs i vardagen, som 
dåligt dricksvatten eller luftföroreningar, genomgående rankas högt. 
däremot rankar medborgare i utvecklingsländer globala miljöfrågor som 
allvarligare än medborgarna i senindustriella länder (ibid:30). Guha (i 
Guha & Martinez-alier 2000) beskriver den västerländska miljörörelsen 
som en »full belly environmentalism« – de mätta magarnas miljöengage-
mang. Han menar att den västerländska medelklassen, som lever mycket 
långt från ett dagligt slit för överlevnad, förespråkar att man skyddar 
naturen från människan utan att ta hänsyn till dem som dagligen får sin 
försörjning därifrån. särskilt riktar Guha sin kritik mot den så kallade 
djupekologiska rörelsen, som han menar representerar ett dualistiskt 
tänkesätt, där naturen och samhället hålls isär och där vetenskapen får 
rollen av att precisera hurdan naturen skall vara och hur den skall använ-
das. att med bil ta sig ut till vildmarken för att konsumera landskapet som 
en upplevelse är enligt Guha även det ett utslag av konsumtionssamhället 
(ibid.). 
 sammantaget är samspelet mellan friluftsliv och miljöengagemang 
mycket komplext, något som samtidigt inte bör förvåna då båda begrep-
pen är svårfångade. Hur mycket och vilket friluftsliv bör krävas för att 
någon anses vara friluftsengagerad? Hur mycket och vilket, praktiskt 
och intellektuellt, miljöengagemang bör krävas för att man skall anses 
miljöengagerad? samtidigt är det rimligt att tro att konkreta upplevelser 
hos allmänheten av natur och av människans beroende av naturen är 
fundamentalt för miljöengagemang i ett demokratiskt samhälle. – Och 
att ett av de viktigaste områdena för dessa upplevelser är friluftsliv och 
naturturism.

Friluftsliv, folkhälsa och samhällsekonomi
nittiofyra procent instämde i påståendet »att vistas i skog och mark gör 
mig avspänd och harmonisk« när nils uddenberg i en enkätundersök-
ning studerade »moderna svenskars syn på människans plats i naturen«.7 
i en nationell enkätundersökning kan vi notera att medianvärdet för 
självskattad hälsa (på en skala från 0–100) sätts till 80 av de svarande 
men om inte möjligheten att utöva friluftsliv under det senaste året hade 
funnits så sjunker medianvärdet för självskattad hälsa till 50 (fredman et 
al. 2008b). det är knappast någon överdrift att påstå att hälsorelaterade 
ansatser är en av friluftslivets viktigaste relationer idag. det också viktigt 
att se att det handlar om ett brett hälsoperspektiv inkluderande fysiska, 
psykiska och sociala aspekter. det gäller både frågor om att bibehålla 
och understödja hälsa liksom att behandla sjukdom. som exempel på 

7. uddenberg 1995:177.



76 4. ett feNomeN med måNga relatioNer

den första understödjande ansatsen kan vi nämna en så grundläggande 
sak som att röra på kroppen – t.ex. genom att bedriva friluftsliv. som 
exempel på det andra, den behandlande ansatsen, kan vi peka på den 
gamla traditionen att dricka brunn på kurorter eller att andas frisk luft på 
sanatorier som ett led i sjukdomsbehandling.8 i vilket fall är det idag själv-
klart att fysisk kroppsrörelse i naturpräglade landskap (friluftsliv, jogging, 
stavgång, skidåkning, skogsvandringar etc.) är en huvudstrategi när det 
gäller att få en urban befolkning att röra på sig. från dessa medicinska 
och naturvetenskapliga perspektiv på friluftsliv och hälsa kan vi sedan se 
ett långt kontinuum av olika mål och ambitioner bort mot mer subjek-
tiva och mentala perspektiv. det handlar i det senare fallet ofta om mer 
existentiella teman i linje med att se friluftslivet som ett egenvärde som 
nämndes i kapitel ett. det påminner oss om naturkontaktens betydelse 
för hälsa och livskvalitet som en betydligt djupare och vidare fråga än 
friluftsliv som bara ett sätt att röra på sig.9 Om vi återknyter till diskus-
sionen kring figur 2:3, om hur friluftsliv kan ses både som ett medel och 
som ett egenvärde och med en spänning mellan ett evolutionärt och ett 
kulturellt grundat tolkningsmönster, så gör hälsofrågan förstås ett antal 
olika reflektioner möjliga. exempelvis: 

– att det är en evolutionär nödvändighet att röra på kroppen för att 
inte bli sjuk är ett självklart påstående och relativt lätt att vetenskap-
ligt bevisa, men att däremot påstå att det är evolutionär nödvändig-
het att röra på sig just i naturpräglade landskap är betydligt svårare 
att bevisa;

– däremot kan man belysa hur man på olika sätt, bland olika grupper, i 
olika tidsperioder och med olika argument har ansett det nödvändigt 
att ha kontakt med naturpräglade landskap;

– man kan också genom redovisningar av hur olika personer och 
grupper upplever att vara i naturpräglade landskap, t.ex. genom 
friluftsliv, visa på dettas betydelse för dessa personer och grupper;

– huvudfrågor om man i första hand ser friluftslivet som ett medel (i 
detta fall för hälsa) blir då att försöka bevisa dess för- och nackdelar 
i förhållande till andra medel (i termer av t.ex.: samhällskostna-
der, individuella kostnader, motivation, uthållighet, andra värden, 
utrustnings- och kunskapskrav, miljökonsekvenser, möjligheter och 
svårigheter att nå olika grupper);

8.  i det senare fallet särskilt tuberkulos – vilket också visar på behovet av att metoden kritiskt 
utvärderas mot andra metoder som kan tillkomma t.ex. antibiotika.
9.  se vidare om friluftsliv/naturkontakt och hälsa av svenska författare i t.ex.: Grahn 1991b; 
Grahn et al. 1997; nordström 1994; norling 1995; åkerblom 2003; Hartig et al. 2003; 
Johnson & tenngart 2005; Ottosson & Ottosson 2006; se även www.halsansnatur.se där 
bl.a. översikter över svensk och engelskspråkig litteratur finns. 
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– det är här förstås viktigt med ett brett och mångvetenskapligt 
perspektiv på hälsa (understödjande, behandlande, för stressåter-
hämtning, kroppsligt, mentalt och socialt) 

– om man, t.ex. utifrån utsagor från olika grupper, i första hand ser 
friluftslivet som ett mål och egenvärde som synes inkludera hälso-
befrämjande och läkande egenskaper blir det viktigt att belysa hur 
detta upplevs, vad som verkar vara hindrande och befrämjande för 
att det skall fungera för dessa (vilka landskap, aktiviteter etc.). 

sammanfattningsvis förefaller det viktigt när det gäller friluftsliv som 
medel för hälsa att inte bara försöka beskriva dess effekter (underförstått 
jämfört med att inte använda friluftsliv) utan att i större utsträckning 
utvärdera friluftsliv relativt andra tänkbara metoder (typ: idrottshallar 
och kulturarrangemang) utifrån vad det är för hälsounderstödjande eller 
sjukdomsbehandlande effekt man är intresserad av. för fullständighetens 
skull bör förstås också påpekas att friluftsliv kan innebära hälso- och 
skaderisker, allt från skoskav på fjällvandringen och magproblem på grund 
av dåligt badvatten till överkänslighet för getingstick och att ramla ner i 
glaciärsprickor. ur ett myndighetsperspektiv liksom för företag innebär 
det här en del inte helt lätta frågor om ansvar, anvisningar och förebyg-
gande åtgärder i landskapet. en annan viktig aspekt på detta är för- och 
nackdelar med licensieringar för att leda olika typer av aktiviteter vilket 
är mycket vanligt utomlands och vars betydelse ökar i sverige. å ena 
sidan är det ofta nödvändigt med stränga kunskapskrav för riskfyllda 
aktiviteter som dykning, klättring eller forsränning, å andra sidan finns 
en risk för minskad självtillit och frihet liksom ökad oro om sådana krav 
börjar tillämpas på allt fler aktiviteter.
 folkhälsa, sjukskrivningar och livskvalitet är även relaterade till ekono-
miska aspekter (lindgren & Bolin 2006). att friluftslivet i sin helhet 
har en mängd ekonomiska effekter är uppenbart – från överlappningen 
mot turismens lokala, regionala, nationella och globala ekonomi, till 
friluftsrelaterat mode och som del i ekonomiskt relaterade livskvalitets-
frågor. eller med andra ord, betydelsen av naturturism som underlag för 
arbetstillfällen i glesbygd vilket gör det möjligt att bo kvar i en älskad 
trakt kanske är en lika viktig hälsoeffekt av friluftsliv som ytterligare några 
stavgångare i den tätortsnära skogen. vi kan också notera att möjligheter 
till friluftsliv helt eller delvis hade påverkat valet av boende för fyra av 
tio svarande och nära 90 % menade att utomhusvistelse gör deras vardag 
mer meningsfull när de tillfrågades i en nationell enkätundersökning 
(fredman et al. 2008b).
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Friluftsliv, lokal livskvalitet och regional utveckling
Om vi lägger följande två citat bredvid varandra (hämtade från sandell 
2001a) så framgår det med all önskvärd tydlighet hur olika synen på 
friluftsliv, naturvård och turism kan te sig från olika horisonter. så här 
skrev lage Karlsson i fjällklubbsnytt (2/87) i sin artikel om det då aktuella 
förslaget om en ny stor nationalpark i Kirunafjällen:
 

tänk om hela fjällkedjan vore nationalpark! då hade stora sjöfallet fortfa-
rande gjort skäl för sitt namn. ingen suorvadamm, inga kraftverk i ritsem, 
vietas eller seitevare. inga stora kraftledningar som korsar landskapet. 
inga stora turistanläggningar i riksgränsen, Björkliden och Kvikkjokk. 
inga liftar, slalombackar och annan turistisk infrastruktur. ett enda stort 
rekreationsområde för naturälskare, fjällvandrare och forskare utan risk att 
bli störda av motorbuller. vilken önskedröm! vilken utopi! 

vi kan jämföra detta med följande citat från en insändare i norrbottens-
Kuriren om samma fråga och från samma tidsperiod:  

Om det skulle bli så olyckligt, att Kiruna kommuns naturområden skulle 
bli nationalpark, då skulle Kiruna kommun tappa sin nuvarande ’identitet’, 
sin ’dragningskraft’ och ’nuvarande lockelse’ till total ’frihet’ att jaga, fiska, 
ströva samt göra fjällvandringar och erhålla naturupplevelser under natur-
liga förhållanden i en för europa ovärderlig kvarvarande natur. Bara ordet 
’nationalpark’ tar bort friheten till naturen, oavsett de aktuella uppluckrade 
reglerna gällande nationalparksförhållanden.

vi kan här återknyta till den ekostrategiska begreppsram som introducera-
des i kapitel 3 (hämtat från sandell, 2000b) och notera de grundläggande 
motsättningar som finns mellan olika perspektiv på vad som är en önskad 
samhällsutveckling när vi rör oss vänster–höger respektive upp–ned i 
figuren (jfr. t.ex. figur 3:2 och 3:3). det handlar om hur markanvändnings-
planering ofta blir en fråga om »exploatering« respektive »bevarande« 
(uppåt–neråt i figuren). en parallell till den vågräta dimensionen – om 
utgångspunkt i viss funktion eller i visst landskap – är de planerings-
teoretiska traditionerna »rationalism« och de kritiska motrörelser mot 
detta under begrepp som »social learning«, »social mobilization« och 
»kommunikativ planering«. de senare lyfter ofta fram lokalsamhället och 
innevånarnas egen roll i planeringen. den förra, rationalistiska, traditio-
nen inkluderar både en marknadens rationalitet och en social rationalitet 
definierad utifrån kollektiva intressen. Men i båda fallen kännetecknas 
rationalismen just av att man utgår ifrån funktionalism (vilken funktion 
man är intresserad av att sätta i centrum). när så en plats funktion för 
ett visst syfte tagits som utgångspunkt följer funktionsspecialisering och 
funktionsseparering. funktionssepareringen innebär att olika funktioner 
åtskiljs i rum och/eller tid – cyklar för sig och bilar för sig i stadsland-
skapet. Men det kan även gälla att skilja på »vild« och »brukad« mark. 
där den förra specialiseras med hjälp av reservat, skötselföreskrifter och 
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besöksnäring och den senare specialiseras med hjälp av maskiner, kemika-
lier och forskning utifrån något mål, t.ex. stort antal kubikmeter massaved 
om det är skogsmark.
 i mer konkreta termer, och med en snegling åt den svenska fjällregionen, 
så skulle en lite spekulativ och tillspetsad kategorisering av olika utveck-
lingsperspektiv kunna se ut som det som är skrivet med fetstil i figur 4:1. 
vi bör här notera både den grundläggande orienteringen längs den vågräta 
axeln, alltså i vilken utsträckning som den storskaliga produktionsspecia-
liseringen eller de lokala förhållandena är utgångspunkt för utvecklings-
strävanden. något vi känner igen i termer som »top/trickling down« 
respektive »Bottom-up« eller »internationell konkurrenskraft« respektive 
»lokal självtillit«. Här bör också påpekas den principiella skillnad som 
ligger i orden »eller...« respektive »med...« på figurens vågräta axel då den 
funktionella specialiseringen till vänster i princip handlar om att i större 
utsträckning välja vad som har högst prioritet. detta till skillnad från 
mer »underifrån« orienterade utvecklingsperspektiv till höger som i regel 
lyfter fram en mångfald av näringar och betydelsen av integration och 
»mångsyssleri«.10 Poängen med den här typen av begreppsram är att vi kan 
diskutera konsekvenser av olika planeringsstrategier. exempelvis i termer 
av vilken typ av regional utveckling som sannolikt är lättast att känna sig 
hemtam i för grupper knutna till olika typer av friluftsliv och naturturism 
och var troliga konflikter och konkurrerande intressen ligger.

10. exempelvis det förindustriella jordbrukarsamhällets kombination av areella näringar, 
eller hur detta i dagens kust-, skogs- och fjällbygder inte sällan kombineras med turism 
och lönearbete.

Fig. 4:1. Den 
eko strategiska 
begreppsramen 
 tillämpad på 
utvecklingsfrågor, 
sam hällsplanering 
och regional 
utveckling (se 
vidare i texten; 
från Sandell 
2000b). 
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fallstudie
kiruNafallet
detta kapitel avslutades med refererat av två röster om ett nationalparksförslag i 
Kirunafjällen i slutet av 1980-talet. det var dels en utopisk förhoppning om att 
hela fjällkedjan skulle bli nationalpark skrivet i svenska fjällklubbens tidskrift, 
dels en insändare i lokaltidningen med rakt motsatt budskap. i korthet gick det 
aktuella nationalparksförslaget ut på att etablera en ovanligt stor nationalpark i 
Kirunafjällen (europas största) inkluderande ett intensifierat utbud för turister 
(informationscentrum och zonering; inte minst utifrån internationella före-
bilder), samt att göra en kraftig satsning på planering och skötsel i en ny och 
mer lokalt förankrad förvaltningsform.1 Motståndet bland lokalbefolkningen i 
Kiruna var framför allt grundat i deras oro för inskränkningar i det traditionella 
nyttjandet av området för jakt, fiske och snöskoteråkning. samtidigt som den 
lokala insändaren publicerades, hösten 1988, samlades i Kiruna in över 15 000 
namn mot nationalparksförslaget. förslaget lades också efter en intensiv debatt 
på is för överskådlig tid. 

1. se vidare i sandells återblickande forskningsrapport (sandell 2000b) och projektets 
slutrapport naturvårdsverket (1989) samt sandell (2005) där detta fall knyts in i en vidare 
historieskrivning och jämförs med två andra reservatsfall (Kiruna biosfärområde och södra 
Jämtlandsfjällens nationalparksförslag). se även de övergripande och framtidsorienterade 
naturvårdsdiskussionerna i lundgren (2009) eller den internationella översikten frost & 
Hall (2009).

Figur 4:2. En illustration till motsättningen kring nationalparksförslaget i Kiruna-
fjällen i slutet av 1980-talet med hjälp av Sandells ekostrategiska begreppsram   
(se kapitel 3 och Sandell 2005).
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 Huvudaktörerna i diskussionen var naturvårdsverket som drev förslaget 
tillsammans med framför allt norrbottens turistråd, mot ett lokalt motstånd 
kanaliserat genom framför allt Kiruna Jakt och fiskevårdsförening. nationella 
företrädare för naturvård eller friluftsliv som svenska turistföreningen, natur-
skyddsföreningen eller friluftsfrämjandet syntes inte så mycket när debatten gick 
som hetast. detta var troligen bl.a. beroende på att man upplevde att förslaget 
präglades av för mycket exploatering för de mer »puristiskt« orienterade (som 
prioriterar naturnärhet, enkelhet och att rå sig själva i friluftslivet; se vidare kapi-
tel 3), och det fanns inte heller något akut hot mot området. de mer tillfälliga 
friluftsintressenterna, t.ex. de som går en fjällvandring ibland som ett fritidsin-
tresse bland många andra, är i allmänhet inte organiserade så att de får särskild 
information om den här typen av frågor, och man har inte kanaler för att föra 
fram sina eventuella åsikter i saken. Orsaken till att nationalparksförslaget inte 
blev genomfört kan ses bl.a. som en »brist på allianser«. Många kände att för 
dem främmande element var centrala i parkförslaget samtidigt som man inte 
litade på att de egna perspektiven (som också sades finnas med) verkligen skulle 
få tillräcklig tyngd i praktiken och i det långa loppet.
 Beroende på Kirunabornas upplevelse av hot mot pågående markanvändning 
och ett sedan tidigare djupt rotat misstroende mot centrala myndigheter – inte 
minst naturvårdsverket – lades alltså nationalparksförslaget på is för överskåd-
lig tid. nationalparkens eventuella möjligheter upplevdes av Kirunaborna vara 
mindre värda än den betydelse man tillmätte de restriktioner man räknade med 
skulle bli följden för den på orten vanliga användningen av de omgivande natur-
områdena. i figur 4:2 har sandell tillämpat sin ekostrategiska begreppsram för 
att illustrera den huvudsakliga konflikten bakom att nationalparksförslaget lades 
på is.
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5. friluftslivets  
eKOnOMisKa värden

detta kapitel belyser friluftslivets ekonomiska värden. det omfattar 
upplevda och kommersiella värden, ekonomiska effekter, kostnader och 
intäkter, kollektiva nyttigheter samt en diskussion om friluftsutrustning 
som tillväxtbransch. utgångspunkter är både friluftsutövaren och natur-
området. inom det kommersiellt organiserade friluftslivet utgör turism-
företaget en viktig utgångspunkt, vilket vi beskriver i ett eget kapitel.
 som en start på den ekonomiska diskussionen, låt oss titta närmare på 
skåneleden vilken slingrar sig drygt 100 mil genom det sydsvenska land-
skapet. då cirka 90 % av skånes befolkning bor i tätorter innebär leden 
en möjlighet till friluftsliv och naturupplevelser för många människor. 
Men att underhålla en vandringsled kräver engagemang och insatser av 
många slag från flera olika håll. På skåneledens egen hemsida på internet 
(www.skaneleden.org; 2008–07–17) finns följande information under 
rubriken »vad kostar det att sköta skåneleden?«:

stiftelsen för fritidsområden i skåne skjuter till ca 1 200 000 kr per år. 
de drygt 25 kommunerna i sin tur lägger ner ytterliggare ca 1 500 000 kr. 
att driva, sköta och marknadsföra leden är relativt billigt i förhållande till 
andra fritidssysselsättningar. slår man ut kostnaden för leden på exempelvis 
100 000 dagsvandringar så blir kostnaden ca 27 kr per vandring. eller om 
vi slår ut det på skånes 1,1 miljoner innevånare så bidrar de med 2 kr och 
45 öre vardera för att leden skall finnas. den vinst som uppstår i och med 
att vandraren rör på sig och på så sätt erhåller en bättre fysisk status är 
mångdubbelt större. Med andra ord är skåneleden en lyckad investering 
för samhället. att det blir så billigt beror ju på att man så att säga roar sig 
själv men även på det faktum att markägarna kostnadsfritt ställer upp med 
sin mark, och tar de störningar och slitage som vi åstadkommer när vi går 
fram. framför därför gärna din uppskattning när ni möts.

Citatet ovan ger en illustration på ekonomins roll inom friluftslivet. Här 
talas om att samhället genom att driva leden får kostnader som i själva 
verket täcks genom bidrag från skattebetalarna som i sin tur leder till 
vinster i form av bättre folkhälsa, vilket sammantaget antas vara en god 
investering för samhället. vi ska här inte fördjupa oss i dessa orsakssam-
band utan istället ta fasta på de ekonomiska begreppen i syfte att titta 
närmare på friluftslivets ekonomiska värden. vi har valt att samla den 
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samhällsekonomiska analysen i ett eget avsnitt eftersom den dels vilar 
på egna teoretiska grunder och begrepp, dels har stor betydelse för både 
politiska och privata beslut kring såväl friluftsliv som naturturism. det 
kommersiellt organiserade friluftslivet beskrivs i kapitel 6. 
 ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan friluftslivet betraktas som 
en del i det större problemkomplexet kring hur knappa resurser på bästa 
sätt ska fördelas. den ekonomiska analysen syftar till att öka välfärden hos 
individerna utifrån antagandet att individen själv fattar rationella beslut 
och kan avgöra välbefinnandet i varje given situation. detta innebär bland 
annat att individen har preferenser för olika varor och tjänster (nyttig-
heter) enligt särskilda kriterier och att dessa preferenser kan uttryckas i en 
så kallad nyttofunktion. som vi tidigare konstaterat finns en rad viktiga 
samband mellan friluftslivet och naturmiljön, varför den ekonomiska 
analysen av friluftslivet ligger nära den s.k. neoklassiska miljö- och natur-
resursekonomin. utgångspunkten för den miljöekonomiska analysen är 
marknadsekonomin där teorin lyfter fram den roll som samspelet mellan 
ekonomi och ekologi har för välfärden (Brännlund & Kriström 1998). 
det är således naturen som utgör den knappa resursen i den bemärkelsen 
att den inte kan användas för alla ändamål på samma plats vid samma 
tillfälle. det finns ett till miljöekonomin närbesläktat ämne som heter 
ekologisk ekonomi (söderbaum 1993). en viktig skillnad mellan de två 
är att miljöekonomin i högre grad vilar på strikta definitioner kring 
individens beteende och marknadens funktion. ekologisk ekonomi är 
ett något mindre väldefinierat ämne, som med miljön i fokus och med 
ett helhetsperspektiv strävar efter att integrera olika synsätt. det finns 
också de som menar att ekologiska ekonomer är mer skeptiska till den 
teknologiska utvecklingens möjligheter jämfört med neoklassiska ekono-
mer. utgångspunkten för detta kapitel är den neoklassiska ekonomin.
 två frågeställningar är centrala i den friluftsekonomiska analysen: dels 
hur förvaltningen av områden för friluftsliv kan förbättras och bli mer 
effektiv, dels hur samhällets resurser ska fördelas för friluftsliv (eller andra 
ändamål) för att uppnå största möjliga nytta. det senare är av speciellt 
värde att studera då olika typer av markanvändning eller friluftsutövande 
är i konflikt med varandra. Mer konkret kan den ekonomiska analysen 
bidra till kunskap om bland annat;

avvägningar mellan friluftsliv och annan resursanvändning ʶ
jämförelser mellan kostnader och nytta vid olika typer av investe- ʶ
ringar
metoder för kostnadstäckning inom skötsel och förvaltning av  ʶ
naturområden
underlag för subventioner och offentliga åtaganden ʶ
regionalekonomiska effekter av friluftsliv i särskilda områden ʶ
fysisk planering ʶ
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analysera och hitta lösningar på olika typer av konflikter ʶ
segmentering av frilufsutövare utifrån särskilda syften ʶ
affärsplanering, marknadsanalyser m.m. ʶ
underlag till politiska beslut ʶ

en nyligen genomförd sammanställning av friluftslivets ekonomiska 
värden med fokus på sverige (fredman et al. 2008a) kommer bl.a. fram 
till följande slutsatser;

den samlade bilden av friluftslivets ekonomiska värden är fragmen- ʶ
terad och ofullständig.
friluftslivet i sverige representerar avsevärda ekonomiska värden sett  ʶ
till de enskilda beräkningarna och uppgifterna. det saknas emel-
lertid systematiskt insamlade uppgifter om friluftslivets ekonomiska 
värden på nationell (och regional) nivå.
likaså saknas data kring naturturismens ekonomiska omsättning.  ʶ
Bristen på bra sekundärdata är ett stort problem, varför många 
undersökningar har kommit att bli rena intervjustudier.
det är uppenbart att vissa former av friluftsliv och vissa natur- ʶ
typer har belysts mer genom forskning än andra. även om detta 
är naturligt med tanke på aktiviteternas och naturtypernas relativa 
omfattning, så skulle andra aktiviteter och naturmiljöer behöva mer 
belysning ur ett friluftslivsperspektiv.
friluftslivets upplevda värden uppgår ofta till relativt höga belopp,  ʶ
jämförbart med andra näringar (t.ex. skogsbruk, yrkesfiske), när 
man summerar dem över befolkningen i en region eller ett land.
friluftslivets och naturturismens kommersiella värden går i första  ʶ
hand till »traditionella« varor och tjänster som resa, äta och bo. 
för de flesta utövare går endast en mindre del av de ekonomiska 
utgifterna till aktiviteter och upplevelser. 
friluftsutövare lägger allt mer pengar på utrustning för deltagande i  ʶ
sitt friluftsliv, något som tydligt framgår av tillväxten i branschen för 
friluftsutrustning (outdoor). friluftsutrustning är en tillväxtbransch 
som nästan fördubblat omsättningen sedan början av 2000-talet.
Kommunerna satsar sannolikt mindre resurser på friluftsliv idag än  ʶ
för tio år sedan. Många svenska myndigheter är viktiga för frilufts-
livets förutsättningar, och satsar också ekonomiska resurser både 
som stöd och indirekt genom olika arbetsinsatser, men det är svårt 
att få en samlad bild på detta.

Produktion och konsumtion av friluftsliv
friluftslivet kan ur ett ekonomiskt perspektiv betraktas som en process 
där upplevelser i naturen »produceras« med hjälp av insatser i form av 
(i) mark, (ii) naturresurser, (iii) arbetskraft och (iv) kapital (se figur 5:1). 
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Med hjälp av en eller flera av dessa faktorer (insatsvaror) kan man skapa 
ett utbud av rekreationsmöjligheter. Om vi återkopplar till exemplet med 
skåneleden ovan framgår hur stiftelsen och berörda kommuner årligen 
betalar ca 2,7 Mkr för drift, skötsel och marknadsföring, och att mark-
ägarna kostnadsfritt ställer upp med sin mark. tillsammans bidrar dessa 
»insatsvaror« till att skapa de möjligheter till rekreation som skåneleden 
innebär. Men huruvida en viss rekreationsmöjlighet efterfrågas beror 
naturligtvis ytterst på individen (hushållet/gruppen) och dess preferenser. 
deltagande i friluftsaktiviteter kräver som regel olika grad av insatser i 
form av kunskap, erfarenhet, tid, pengar, utrustning etc. (övre boxen i 
figur 5:1). i fallet skåneleden kanske det handlar om kunskap om hur man 
tar sig till lämpliga start- och slutpunkter, tidigare erfarenhet av vandring, 
om man äger ett par stövlar och regnkläder eller har vänner och bekanta 
som är intresserade av vandring. när väl besökaren är i området leder det 
till olika positiva effekter – dels för besökaren själv, men sannolikt också 
för samhället och i förekommande fall för turismföretag. Positiva effekter 
för besökaren kan vara bättre kondition, ökad självkänsla eller avkoppling. 
för samhället kan positiva effekter vara bättre folkhälsa och miljöenga-
gemang samt för turistföretagaren arbetstillfällen och ekonomisk vinst. 
när det gäller skåneleden såg vi att den vinst som uppstår i och med att 
vandraren rör på sig (och på så sätt erhåller en bättre fysisk status) antas 
vara mångdubbelt större än de investeringar samhället gör i leden. ett 
mål med den ekonomiska analysen kan således vara att uppskatta värdet 
för individen av att utöva friluftsliv och att identifiera de ekonomiska 
effekterna av detta för samhället i stort.

Figur 5:1. Friluftslivets produktion och konsumtion. Modifierad efter Loomis & 
Walsh (1997).
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Friluftslivets upplevda värden
Utgifter och betalningsvilja är två ekonomiska begrepp som är viktiga att 
särskilja, inte minst då attraktioner i form av vacker natur, storslagen 
utsikt, vandringsleder, rastskydd etc. ofta utgörs av mer eller mindre fria 
nyttigheter som inte prissätts på någon marknad (se avsnitt om kollektiva 
varor nedan). utgifter är i det här sammanhanget de pengar en individ 
betalar för att besöka naturen och utöva friluftsaktiviteter. det kan vara 
skidåkaren som köper en paketresa till dalafjällen eller fågelskådaren 
från Kalmar som delar bensinkostnaden med färdkamraten och köper 
en kopp kaffe på naturum i Ottenby. Betalningsviljan däremot är vad 
individen maximalt är villig att betala innan man beslutar att inte alls 
genomföra resan. differensen mellan betalningsvilja och utgifter är ett 
så kallat konsumentöverskott, dvs. det belopp individen är villig att betala 
hellre än att inte besöka området men som inte behöver betalas eftersom 
de faktiska kostnaderna är lägre än den maximala betalningsviljan. Medan 
de faktiska utgifterna är ett mått på friluftslivets kommersiella värden 
representerar konsumentöverskottet individens upplevda mervärde av 
deltagande i en friluftsaktivitet. 
 resonemanget kan illustreras med hjälp av figur 5:2 som visar en modell 
av en efterfrågefunktion för besök i naturen (linjen cf). en efterfråge-
funktion visar på sambandet mellan pris och kvantitet, dvs. hur stor 
mängd av en viss vara eller tjänst som efterfrågas vid olika prisnivåer. 
rektangeln abde representerar de faktiska utgifterna och triangeln bcd 
konsumentöverskottet. det finns ett direkt samband mellan utgifterna 
och konsumentöverskottet vilket bland annat styrs av efterfrågekurvans 
utseende (lutning, avstånd från origo) vilken visar antalet besök individen 

Fig. 5:2. Friluftslivets 
efterfrågekurva.
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gör beroende på kostnaden för besöket. efterfrågekurvan visar i varje 
punkt den marginella betalningsviljan för ett ytterligare besök. Ju lägre 
kostnaden är för ett besök, desto fler besök. Om besöken inte är förenade 
med några kostnader kommer individen att göra 20 besök, medan en 
kostnad på 100 kr per besök innebär att individen väljer att inte göra 
något besök alls.
 i det här hypotetiska fallet är kostnaden satt till 50 kr (vilket kan 
tolkas som ett motsvarande pris) och individen gör tio besök. ytterligare 
besök kommer inte att genomföras eftersom kostnaden per besök (50 
kr) överstiger individens betalningsvilja om antalet besök överstiger 
tio. däremot överstiger betalningsviljan den faktiska kostnaden upp 
till det tionde besöket, vilket alltså motsvarar konsumentöverskottet. 
Genom att summera betalningsviljan för alla individer som besöker ett 
visst område eller deltar i en viss friluftsaktivitet erhålls den samlade 
betalningsviljan eller nyttan. det är detta mått som kan ställas i relation 
till annan markanvändning, exempelvis mot annat nyttjande av ett 
naturområde.
 det finns olika metoder för att uppskatta individers betalningsvilja 
och konsumentöverskott. en av de mer använda är betingad värdering 
(eng. contingent valuation) som bygger på en enkät- eller intervjuunder-
sökning där individen direkt uppger sin betalningsvilja för den vara eller 
tjänst man värderar. andra metoder som används är resekostnadsmetoden 
och fastighetsvärdemetoden vilka indirekt ger miljön ett ekonomiskt värde 
uttryckt i kostnaden för att ta sig till exempelvis ett rekreationsom-
råde eller att närhet till naturmiljöer speglas i fastighetspriserna. vi ska 
inte här närmare beskriva hur de olika metoderna fungerar, utan den 
intresserade hänvisas till Brännlund & Kriström (1998) för en svensk 
introduktion eller till exempelvis Bjornstad & Kahn (1996) och Garrod 
& Willis (1999) för mer ingående texter. den internationella forsk-
ningen på detta område har utvecklats kraftigt de senaste 20 åren, både 
i form av tillämpningar och metodutveckling. i Carson (2004) finns 
över 5000 betalningsvillighetsstudier upptagna från mer än 100 olika 
länder. sundberg & söderqvist (2004) har gjort en sammanställning av 
ekonomiska miljövärderingsstudier genomförda i sverige. av totalt 171 
dokumenterade studier har 37 (22 %) ett värderingsobjekt som direkt 
kan relateras till friluftsliv eller naturturism. Majoriteten av studierna 
fokuserar på någon av aktiviteterna fiske (9 studier), skogsrekreation 
(8 studier), vattenrelaterad rekreation och miljö (7 studier) eller jakt 
(5 studier). i sammanhanget bör noteras att värdet av ett naturområde 
som regel omfattar mer än enbart de värden besökarna själva tilldelar 
besöket i området. förutom direkta och indirekta brukarvärden (som 
är relaterade till ett besök i området) talar man även om optionsvär-
den (möjlighet till framtida användning) och existensvärden (värdet 
av vetskapen att något existerar). dessa värden är mer abstrakta och 
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svårare att mäta eftersom de även kan tillskrivas icke-besökare, men 
kan vara betydande, exempelvis vid bevarande av hotade naturmiljöer 
och biologisk mångfald (fredman 1995).
 från resonemanget ovan kan vi dra slutsatsen att upplevelser i naturen 
många gånger utgör en kombination av både marknadsprissatta varor och 
tjänster (bensin, mat, boende, utrustning etc) och icke-marknadsprissatta 
nyttigheter (t.ex. rätten att besöka och uppleva naturmiljön utan att 
betala en avgift). vi har sett att det finns metoder att uppskatta de värden 
den senare kategorin representerar. det bör i sammanhanget påpekas 
att storleken på dessa värden i hög grad beror på naturlandskapets utse-
ende, vilket i sin tur kan påverkas genom såväl naturliga förändringar 
(t.ex. bränder, stormar) som mänsklig aktivitet (t.ex. skogsavverkning). 
Mattsson & li (1994) har exempelvis studerat hur trädslagsblandningen i 
skogen påverkar dess rekreationsvärde medan Hultman (1983) och Hörn-
sten (2000) har visat hur olika skogsmiljöer skiljer sig åt i attraktivitet för 
rekreation. 

Ekonomiska effekter
Med ekonomisk vokabulär brukar man hävda att individen strävar efter 
att maximera sin nytta, vilket i fallet med friluftsutövaren kan innebära 
att erhålla så stora upplevelsevärden som möjligt till så låg kostnad som 
möjligt. när det gäller friluftslivets effekter på den reella ekonomin, dvs. 
de värden som omsätts i faktiska kronor och ören, är det inte i första hand 
upplevelsevärden som är intressanta utan den del av »friluftsprodukten« 
som utgör konsumtion av marknadsprissatta varor och tjänster (resa, bo, 
äta etc.). den direkta ekonomiska betydelsen av friluftslivet uppskattas 
genom att helt enkelt mäta antal besökare och storleken på de ekonomiska 
utgifter de har i samband med besöket.
 som exempel på friluftslivets ekonomiska betydelse kan nämnas en 
studie i de fem världsarvsområdena Great Barrier reef, Wet tropics, 
uluru national Park, Kakadu national Park och tasmanian Wilderness 
där man har uppskattat besökarnas utgifter till 1,4 miljarder australien-
siska dollar, dvs. cirka 8 miljarder svenska kronor (driml & Common 
1995). andra mer näraliggande studier är exempelvis north york Moors 
national Park i storbritannien där besökarnas utgifter uppgick till 
£14 250 under en femdagarsperiod, dvs. motsvarande cirka 170 000 kr  
(downward & lumsdon 2004) och från fulufjället i norra dalarna där 
besökarnas utgifter i nationalparken uppskattades till 5 Mkr och i dess 
omgivning till 11,5 Mkr sommaren 2003 (fredman m.fl. 2005).  studierna 
blir naturligtvis inte helt jämförbara eftersom områdenas storlek, belägen-
het och undersökningsperioderna i hög grad skiljer sig åt.
 nu kommer emellertid en del av besökarnas utgifter att användas 
för inköp av råvaror och till att betala anställda. Personer som i sin tur 
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spenderar en del av sin inkomst på konsumtion av varor och tjänster. i 
den utsträckning dessa pengar omsätts lokalt på orten eller i regionen 
så talar man om en indirekt ekonomisk effekt. andra varor och tjänster 
som besökarna efterfrågar kommer däremot importeras och den lokala 
eller regionala ekonomin får därigenom ett läckage. Kvoten mellan de 
ekonomiska transaktioner som sker lokalt eller i regionen och besökar-
nas direkta utgifter utgör en så kallad multiplikator, vilken blir större ju 
mindre importen av varor och tjänster är. ett problem med att göra den 
här typen av ekonomiska beräkningar på lokal nivå är ofta brist på data, 
dels om besöksantal och utgifter men kanske framför allt i beskrivningen 
av flöden i den lokala ekonomin. ett sätt att åstadkomma en hög multi-
plikator är att utveckla turismnäringen i riktning mot mer lokal produk-
tion av varor och tjänster (jfr. ekoturismens principer i kapitel 6).
 naturbaserad turism och ekoturism är globalt sett en växande indu-
stri och kan på olika sätt öka naturens ekonomiska betydelse och skapa 
nya arbetstillfällen, inte minst i anslutning till skyddade naturområden. 
samtidigt bör man vara uppmärksam på de skillnader som föreligger 
mellan sverige och många andra länder där naturens tillgänglighet är mer 
begränsad och friluftsutövare i högre utsträckning är styrda till särskilda 
områden (t.ex. nationalparker, naturreservat, offentligt ägda skogar) för 
att över huvud taget få tillgång till mark (jämför den vänstra boxen i 
figur 5:1). förekomst av substitut innebär att efterfrågan på besök i ett 
visst område blir lägre, vilket i sin tur innebär att områdets ekonomiska 
värden blir lägre än om det varit mera unikt.
 finns det då ett samband mellan förekomst av attraktiv natur och 
ekonomisk utveckling? detta har bland annat hävdats av den amerikanske 
ekonomen Michael Power som menar att naturlandskapet är av stor bety-
delse för ett samhälles långsiktiga ekonomiska utveckling (Power 1996). 
Han pekar bland annat på betydelsen av naturturism, och då inte i första 
hand på grund av dess direkta ekonomiska betydelse, utan mer som ett 
sätt för människor att upptäcka nya platser till vilka de senare i livet åter-
vänder för att permanent bosätta sig. en amerikansk studie av sambanden 
mellan förekomst av skyddade naturområden och befolkningsutveckling 
i västra usa visar på flera positiva samband, vilket i sig inte bevisar att 
förekomst av skyddade naturområden leder till tillväxt utan snarare att 
förekomst av dylika områden är korrelerat med en ekonomisk vitalitet hos 
de kommuner (counties) som använder naturmiljön i syfte att attrahera 
turister, nya invånare och företag (lorah & southwick 2003).
 forskning i sverige har inte funnit några direkta samband mellan före-
komst av skyddade naturområden och turismutveckling, inte heller att 
antalet anställda inom turismsektorn har någon effekt på den ekonomiska 
tillväxten (lundgren 2005; lundmark 2006). Orsaker till detta kan vara 
den höga andelen säsongsanställda inom turismsektorn, att många inte 
skriver sig på den ort där de arbetar eller direkta mätproblem då studi-
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erna bygger på historiska data med en upplösning som sannolikt inte 
fångar upp de lokala skillnader som föreligger. de politiska ambitionerna 
att friluftslivet ska bidra till den regionalekonomiska utvecklingen har 
tidigare inte varit lika uttalade som idag. en illustration av detta är det 
förbud mot kommersiella aktiviteter i svenska nationalparker som funnits 
sedan länge (men som nu är på väg att uppluckras).

Kostnadseffektiv förvaltning
Om vi återvänder till figur 5:1 framgår att utbudet av rekreationsmöj-
ligheter styrs av bland annat tillgång till arbetskraft och kapital, vilket 
uttryckt i andra termer innebär olika typer av service, tjänster och fasta 
anläggningar inom eller i anslutning till naturområden för att på bästa sätt 
dels möjliggöra för besökare att uppleva området, dels minska eventuella 
konflikter mellan olika besökargrupper eller med annan markanvändning. 
naturum (besökscentrum i anslutning till naturområden), guidade vand-
ringar, markerade leder, broar, stugor, guideböcker och kartor är exempel 
på den infrastruktur som kan utvecklas utöver den naturgivna miljön. 
eagles & McCool (2002) anger följande syften med att ge service och 
utveckla infrastrukturen inom naturområden;

att förbättra rekreationsmöjligheterna ʶ
att öka den turistiska kapaciteten ʶ
att öka säkerheten ʶ
att minska underhållskostnader ʶ
att öka intäkterna ʶ
att skydda och underhålla ekologiska värden ʶ
att skydda och underhålla kulturella värden ʶ
att bevara hög kvalitet på luft, vatten och jord ʶ
att tillmötesgå förvaltningspersonalens behov. ʶ

flera av punkterna ovan berör på olika sätt friluftslivets ekonomi. 
internationellt finns exempel på olika system för självfinansiering av 
rekreationsområden i den meningen att förvaltningen i olika grad tar 
betalt för tillträde, service eller andra tjänster. ytterst är det en politisk 
fråga huruvida service och infrastruktur i naturområden ska vara fritt 
tillgängliga och finansierade genom skattesystemet eller om besökarna 
själva ska stå för hela eller delar av kostnaden. även om entréavgifter till 
naturområden förekommer i flera länder är det sällan intäkterna ger en 
fullständig kostnadstäckning för skötsel och förvaltning. att ta ut en 
avgift för tillträdet till ett naturområde kan dels vara ett sätt att skapa 
resurser för naturskydd, förvaltning och service, dels att reglera antalet 
besökare. det innebär att avgifter kan vara särskilt intressanta i områden 
med höga besökstryck som kräver kostsamma förvaltningsåtgärder för 
att bibehålla områdets naturmiljö och rekreativa kvaliteter. även i de fall 
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avgifter förekommer har de som regel satts relativt lågt mot bakgrund 
av att ingen ska utestängas från naturen av ekonomiska skäl. detta kan 
naturligtvis ifrågasättas då varje avgift, hur låg den än är, kan utestänga 
vissa individer. forskning kring besöksavgifter (bl.a. i nordamerika) visar 
att effekterna är komplexa och beror bland annat på efterfrågans relation 
till priset (priselasticiteten), områdets betydelse i förhållande till andra 
likvärdiga områden (substitut), avgiftens storlek i relation till besökets 
totala kostnad och hur avgiften är utformad (loomis & Walsh 1997; 
Manning 1999; Watson 1999). Man har också funnit att acceptansen för 
besöksavgifter ökar om intäkterna återinvesteras i områdets skötsel, om 
besökarna inte är lokala och om besökaren får tydlig information om 
avgiftens syfte.
 utöver entréavgifter kan andra exempel på inkomstkällor för skötsel 
och förvaltning av naturområden vara speciella service- och guidnings-
avgifter, boende, mat, parkeringsavgifter, uthyrning och försäljning av 
utrustning, souvenirer, licenser, donationer och sponsring. i sverige 
förekommer inte besöksavgifter till naturområden. av den svenska 
naturvårdspolitiken framgår att avgifter för tillträde till den allemans-
rättsligt tillgängliga naturen inte kan avkrävas av någon. att ta avgifter 
kan endast ske i samband med erbjudande av olika former av service 
som parkering, guidning, uthyrning av utrustning etc. det förekommer 
exempelvis på sina ställen avgifter för bilparkering och vägunderhåll i 
direkt anslutning till naturområden, och i den utsträckning besökarna 
huvudsakligen är hänvisade till bilen för att ta sig till området kan det 
uppfattas som en form av inträdesavgift. för speciella aktiviteter, exem-
pelvis utförsåkning och snöskoteråkning, förekommer avgifter – men 
då i form av liftkort eller en kostnad för att nyttja speciellt utvecklade 
ledsystem. försäljningen av liftkort (dvs. ta betalt för att transportera 
skidåkarna uppför berget) har sannolikt varit en avgörande faktor för 
utförsåkningens kraftiga utveckling i svenska fjällen sedan början av 
1980-talet. 
 det avgiftsbelagda skoterledsystemet i västra Härjedalen, (www. 
funasdalsfjall.se/skoter) som varit i drift sedan vintern 2000/01 är ett 
exempel hur man lokalt kan skapa ekonomiska förutsättningar för turis-
mutveckling och samtidigt söka lösningar på en konflikt mellan olika 
besöksgrupper (turskidåkare och snöskoteråkare). driftsbolaget »funäs-
dalen skoterled aB«, som har bildats för skötsel och underhåll av lederna 
har haft en årlig omsättning på drygt en miljon kr. i ett examensarbete 
framkommer att över 80 procent av de tillfrågade skoteråkarna tycker det 
är bra eller mycket bra att finansiera prepareringen av ledsystemet genom 
en tillträdesavgift. Knappt 40 procent anser dessutom att konflikterna 
mellan skoteråkare och skidåkare blivit färre sedan skoterledsystemet 
infördes (Johansson 2003). den senare slutsatsen leder oss in på ytterli-
gare ett område där den ekonomiska analysen kan bidra med kunskap 
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om friluftslivet, nämligen hantering av konflikter och hur kostnader kan 
vägas mot nytta.
 vi håller oss kvar vid fallet snöskoteråkning kontra turskidåkning – en 
närmast »klassisk« konflikt inom friluftslivet mellan två grupper (varav 
den ena motoriserad) som ofta söker samma upplevelser i landskapet (se 
vidare i kapitel 8 om konflikter). Med hjälp av ekonomisk analys kan 
man studera hur olika parter ställer sig till förändringar i förvaltningen av 
naturområden i syfte att minska förekomster av konflikter. en studie från 
södra Jämtlandsfjällen visar att turskidåkarna i genomsnitt har en betal-
ningsvilja i storleksordningen 50–70 kr per dag för att undvika snöskotrar 
när man vistas i området (lindberg & fredman 2005; lindberg et al. 
2009). detta belopp kan ställas i relation till kostnaden för exempel-
vis separation av leder. Om skidåkarnas sammanlagda betalningsvilja 
överstiger kostnaden för ledseparering är åtgärden samhällsekonomiskt 
motiverad. den här typen av beräkning kallas för kostnads-nyttoanalys, 
vilket kan vara ett hjälpmedel vid beslut om offentliga investeringar. ett 
liknande resonemang går naturligtvis att föra kring skåneledens kostnader 
och intäkter, liksom för andra offentliga satsningar på friluftsliv.
 Omfattning, kvalitet och inriktning på ett naturområdes infrastruktur 
varierar beroende på områdets utseende, belägenhet och syfte. en stan-
dardiserad skötselmodell för alla friluftsområden torde ur ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv därför knappast vara optimalt. i själva verket 
kan det många gånger vara motiverat att ha en differentierad nivå på 
service och infrastruktur inom olika delar av ett naturområde i syfte att ge 
förutsättningar för olika upplevelser (jämför de fyra zonerna i fulufjällets 
nationalpark i kapitel 17). själva tanken bakom en diversifierad förvalt-
ning av naturområden i syfte att möta olika gruppers önskemål följer 
en ekonomisk rationalitet i det avseendet att värdet (nyttan) av att fler 
besökare blir nöjda överstiger kostnaderna detta medför (Wagar 1974; 
vincent & Binkley 1993). något som också har analyserats i en studie av 
besökare i rogen-långfjället där besökarnas sammanlanda betalningsvilja 
ökade vid en ökad diversifiering av områdets skötsel i enlighet med tre 
olika besöksgruppers önskemål (fredman & emmelin 2001).

Kollektiva nyttigheter och naturens fria tillträde
som vi noterat ovan kan det fria tillträdet till naturen som »upplevelse-
rum« betraktas som en form av kollektiv nyttighet, något som får stor 
betydelse när vi betraktar friluftslivet ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Kollektiva nyttigheter karaktäriseras av två egenskaper; i) icke-rivalitet i 
konsumtionen – att en individs konsumtion inte påverkas av andra indi-
viders konsumtion och ii) icke-exkluderbarhet – att ingen kan utestängas 
från konsumtion när väl den kollektiva varan finns tillgänglig. varor 
som fullt ut har dessa egenskaper betraktas som »äkta« kollektiva varor 
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– exempelvis ren luft, försvaret eller själva existensen av djur och natur. 
Mer vanligt är emellertid att någon av dessa egenskaper inte gäller fullt 
ut. en vara med full exkluderbarhet men utan rivalitet i konsumtionen 
är exempelvis kabel-tv (alla som betalar anslutningsavgiften har fri till-
gång till kanalerna). Havets fiskbestånd däremot rör sig fritt utan hänsyn 
till några gränser (ingen exkluderbarhet) men med uppenbar risk att 
överutnyttjas (rivalitet i konsumtionen). själva existensen av ett natur-
område för friluftsliv kan med denna systematik betraktas som en äkta 
kollektiv vara (Krutilla 1967). rekreationen i sig är däremot i de flesta 
fall att betrakta som en vara utan exkluderbarhet (genom allemansrät-
ten) men med viss rivalitet i konsumtionen (genom trängsel, slitage etc.). 
en översikt av kollektiva nyttigheter i relation till naturresurser finns i 
Bostedt (1997).
 allemansrätten har sina rötter i det agrara sverige som karaktärisera-
des av stora arealer med lågt befolkningstryck, och där fri färdsel över 
annans mark var viktig för samhällets funktion. det är när koncentra-
tionen av besökare överstiger den nivå som kan anses ekologiskt eller 
socialt hållbar som problem kan uppstå. det kan exempelvis bero på en 
kombination av ökad befolkningskoncentration (urbanisering), intensiva 
former av friluftsliv och nya resmönster. Hultkrantz (1995) har studerat 
det allemansrättsliga nyttjandet av naturen som ett ekonomiskt resurs-
hushållningsproblem. Han kommer fram till att naturen dels riskerar 
att överutnyttjas i brist på lämpliga kontrollmekanismer, dels framstår 
fria nyttigheter som företagsekonomiskt värdelösa för markägaren vilket 
inte ger några incitament till investeringar för att förbättra tillgäng-
ligheten eller mildra effekterna av ett överutnyttjande. allemansrätten 
sänker priset på friluftsliv vilket gynnar efterfrågan men missgynnar 
det indirekt genom att hämma utbudet. en lösning på dilemmat kan 
vara aktiva åtgärder för naturvård och turismutveckling genom ekotu-
rism som bygger på att upplevelserna görs exklusiva, vilket i sin tur gör 
det möjligt att ta betalt och stimulera investeringar (jämför kapitel 6 
om det kommersiella friluftslivet). dessa slutsatser kan jämföras med 
naturvårdsverkets utredning »allemansrätten och kommersen« där det 
konstateras att tillträdet till naturen inte kan avgiftsbeläggas men att 
avgifter kan tas ut när särskilda anordningar ställs till förfogande och 
när särskilda tjänster erbjuds (naturvårdsverket 1995). 
 det finns en rad argument för naturens fria tillgänglighet i syfte att 
gynna friluftslivet, inte minst ur ett social-rekreativt perspektiv. som ett 
exempel kan nämnas 1962 års fritidsutredning som bland annat konsta-
terar att den främsta anledningen till att samhället ska ägna omsorg 
åt friluftslivet är dess betydelse för människors kroppsliga och andliga 
välbefinnande. friluftsliv förebygger kroppslig och mental ohälsa och 
bör därför ställas i relation till samhällets kostnader för hälso- och sjuk-
vård (sOu 1965:19). det är ett resonemang som inte avviker särskilt 
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mycket från kapitlets inledande citat från skåneleden (som dateras fyrtio 
år senare). friluftsliv kan således ses som både ett mål i sig och ett medel 
att uppnå önskvärda målsättningar inom andra sektorer, exempelvis 
folkhälsa, miljö och regional utveckling (genom turism) som alla har 
stor samhällsekonomisk betydelse. utredningen från 1962 konstaterar att 
samhällets huvudansvar på friluftslivets område är att tillse att den yttre 
miljön är så beskaffad att den ger så många som möjligt förutsättningar 
för ett rikt friluftsliv. detta tar även 1999 års utredning om statens stöd 
till friluftslivet fasta på: 

Offentliga insatser för att säkra marker, vatten, anläggningar är förhållan-
devis lätta att motivera. det handlar, med nationalekonomisk vokabulär, 
om s.k. kollektiva nyttigheter av samma typ som exempelvis försvaret, 
rättsväsendet, naturskyddet, kulturmiljövården och vissa delar av vägnätet. 
när det gäller sådana nyttigheter kan den privata marknaden inte uppfylla 
alla politiskt prioriterade mål (statens stöd till friluftsliv och främjande-
organisationer 1999:78). 

naturvårdspolitiken pekar också tydligt i denna riktning. i regeringens 
skrivelse (2001/02:173) om en samlad naturvårdspolitik betonas vikten 
av att skapa goda förutsättningar för människor att nyttja naturen för 
friluftsliv och upplevelser. friluftsliv har stor betydelse för folkhälsan, 
bidrar till livskvaliteten och ger en social dimension till naturvården. 
skrivelsen betonar emellertid även turismens betydelse och konstaterar 
att naturturismen och naturvården ska utvecklas till ömsesidig nytta. 
aktiviteter inom naturturismen innebär ofta friluftsliv och den svenska 
naturen i allmänhet, och skyddade områden i synnerhet, utgör en tillgång 
med utvecklingspotentialer.
 sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns ett delvis nyvak-
nat politisk intresse för människors naturupplevelser inom såväl natur-
vårds-, folkhälso- som näringspolitik. Och det är framför allt inom de två 
senare som ekonomiska argument används då förbättrad folkhälsa kan 
förväntas minska samhällets (och individens) sjukvårdskostnader medan 
mer kommersiellt friluftsliv förväntas skapa arbetstillfällen (gärna i gles-
bygd). det kommer sannolikt alltid att finnas en viss spänning mellan det 
kommersiella och det socialt motiverade friluftslivet, och var gränsen går 
är delvis en ideologisk fråga. i fallet skåneleden gör man bedömningen att 
investeringen är lyckad för samhället, men konstaterar samtidigt att det 
blir så billigt tack vare att markägarna ställer upp gratis med sin mark.
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fallstudie
friluftsutrustNiNg – eN tillväxtbraNsCh?
till friluftslivets indirekta ekonomiska betydelse hör också tillverkning och 
försäljning av utrustning. friluftsutrustning kan i sig kan vara en faktor som 
påverkar efterfrågan på friluftsliv, men inköp av friluftsutrustning är också en 
viktig del i friluftslivets direkta ekonomiska effekt. exempelvis visar Gray m.fl. 
(2003) att friluftslivet i Kanada omsätter 11 miljarder dollar (år 1996) fördelat 
på utrustning (28 %), transporter (23 %), mat (18 %), boende (13 %) samt övriga 
utgifter. i en studie av besökare till svenska fjällen finner fredman (2008f ) att 
inköp och hyra av utrustning, drivmedel m.m. på destinationen utgör ca 8% av 
utgifterna för utförsåkarna, 15% för vandrarna och drygt 30% för snöskoterå-
karna.
 sverige har ett antal tillverkningsföretag inom segmentet »outdoor« och för 
flera av dem är exportandelen betydande. tabellen nedan visar omsättningen 
hos ett antal svenska tillverkare av friluftsutrustning åren 2001, 2003 och 2006. 

Utrustning för friluftsliv – omsättning (Mkr) inom några svenska företag (Källor: 
SvD Näringsliv 2004–12–31, 2005–01–03 samt uppgifter från respektive företag)

Märke 2001 2003 2006 Huvudkontor

fenix outdoor* 313,0 350,0 742,8 örnsköldsvik

Haglöfs 274,6 341,4 412,0 avesta

silva 323,0 264,0 320,0 sollentuna

Craft 108,0 160,0 475,0 Borås

Hestra 87,0 93,0 116,0 Hestra

lundhags 43,3 50,7 60,0 Järpen

Woolpower** 40,0 44,9 36,0 östersund

trangia 31,6 35,2 35,4 trångsviken

Hilleberg 25,6 34,4 30,0 östersund

extrem 12,9 13,3 12,0 åre

Optimus 10,8 11,0 10,0 stockholm

Klättermusen 4,8 7,6 13,0 åre

Zytt 3,3 2,6 i.u åre

S:a*** 1274,6 1405,5 2262,2

* Äger varumärkena Fjällräven, Tierra, Primus, Hanwag m.fl.
** Tidigare Ullfrotté
*** Exkl. Zytt
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Med några få mindre undantag visar företagen en samlad omsättningsökning på 
ca hela 61 % sedan 2003 och 77% sedan 2001. till omsättningen hos tillverkare 
kommer naturligtvis också omsättningen i handeln där t.ex. fenix outdoor som 
äger naturkompaniet omsatte 210 Mkr 2006. en förklaring till den kraftiga 
ökningen på senare tid verkar huvudsakligen ligga i satsningar på utländska 
marknader. Bland annat förvärvade fenix outdoor år 2004 det tyska bolaget 
Hanwag Gmbh och har idag två tredjedelar av omsättningen utanför sverige.
 Hur stor del av omsättningen i handeln med friluftsutrustning som sker i 
storstadsområdena saknar vi uppgifter om. ett allmänt intryck är att t.ex. vissa 
fjällorter har ett betydligt större utbud av utrustning än andra. Generellt bör 
dock noteras, både beträffande tillverkning och försäljning, att friluftskläder i 
stor grad är modekläder och »street wear« dvs. i begränsad utsträckning faktiskt 
används för friluftsliv. fjällräven har i märkesreklam t.ex. anspelningar på »urban 
jungle«.  På tillverkningssidan kan vi notera att många företag har huvudkontor 
utanför stockholmsområdet och att en ansats till »kluster« förefaller finnas i 
åre. Klättermusens marknadschef anger att man medvetet flyttat från umeå till 
åre för närhet till »kollegor i samma bransch«. det är förstås inte möjligt att 
avgöra om skälet är »kluster-tankar« eller en lokalisering till en vintersportort 
av mer privat motiverade skäl. exemplen pekar på ett fenomen som förefaller 
värt att studera närmare och noggrannare i sverige, inte minst på grund av den 
i turistnäringen utbredda föreställningen att »friluftsliv« och »ryggsäcksturism« 
inte har någon ekonomisk betydelse.
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6. det KOMMersiella
friluftslivet 
naturturisM, HållBar turisM 
OCH eKOturisM

i detta kapitel ligger fokus på det kommersiellt organiserade 
friluftslivet. till skillnad från bokens övriga kapitel tar vi turismen, turist-
företagandet och dess produktionssystem som utgångspunkt. Kapitlet 
ger en översikt av internationell och nationell turism samt beskriver en 
modell över turismens produktionssystem och sätter särskilt fokus på 
natur turism, hållbar turism och ekoturism. viktiga aspekter på det natur-
turistiska företagandet är dess relationer till naturförvaltningen samt andra 
(icke-kommersiella) former av friluftsliv. dessa beskrivs närmare i andra 
delar av boken.

Turism som begrepp
turism är precis som friluftsliv ett brett och mångfacetterat begrepp. Om 
vi med friluftsliv avser »vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för 
välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling« (se kapitel 2) 
kan på motsvarande sätt turism definieras som »människors aktiviteter när 
de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare 
tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften« (nutek 2006). Begreppet 
besökare är centralt inom turismen vilket innebär att den som regel inte 
omfattar regelbundna pendlingsresor (t.ex. mellan hem och arbetsplats), 
mer permanent bosättning på annan plats, samt arbetsmigration (dvs. löne-
arbete som betalas av någon på platsen). inte heller militära aktiviteter 
brukar betraktas som turism.
 Med definitionen ovan kan vi konstatera att turismen sannolikt utgör en 
relativt ansenlig del av många människors tillvaro. det finns naturligtvis en 
uppsjö med olika aktiviteter som man kan ägna sig åt som turist, och moti-
ven för resandet är också många och skiftande. uppenbart är emellertid att 
den som vistas på platser utanför sin vanliga omgivning med huvudsakligt 
syfte att vistas i och uppleva någon form av naturmiljö som regel också 
utövar friluftsliv. vi ska inte här fördjupa oss i definitioner och gränsdrag-
ningar, utan nöja oss med att konstatera att turismen som företeelse (och 
då särskilt naturturismen som närmare beskrivs nedan) har många gemen-
samma nämnare med friluftslivet, och att den som utövar friluftsliv utanför 
sin vanliga omgivning många gånger är att betrakta som en turist.
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 Ovanstående resonemang tar turisten (friluftsutövaren) och dennes 
förflyttning i geografin som utgångspunkt. Men att resa till och vistas 
utanför sin vanliga omgivning innebär i de flesta fall konsumtion av varor 
och tjänster. det kan vara en bussbiljett och glass på badstranden, andra 
gånger en resa till en exotisk destination där boende, mat och aktiviteter 
är inkluderade i priset. Både glasskioskägaren och charterresearrangören 
utgör i det här sammanhanget en del av turismens produktionssystem, 
vilket omfattar en kedja av aktörer som exempelvis resebyråer, flygbolag, 
rederier, liftbolag, hotell, restauranger, aktivitetsarrangörer, turistbyråer, 
guideföretag etc. det är den här typen av företag som utgör turistnä-
ringen.
 då målet med resan primärt är besök i, och upplevelser av, natur-
landskapet blir som regel även myndigheter, markägare och intresse-
organisationer en del av turismen, direkt eller indirekt. naturvårdsverket, 
skogsstyrelsen, riksantikvarieämbetet, fiskeriverket, länsstyrelser och 
kommuner (för att nämna några) har alla inflytande över natur- och 
kulturlandskapets utformning och tillgänglighet, och därmed förut-
sättningarna att bedriva och utöva turism. det kan gälla skötsel och 
förvaltning av exempelvis nationalparker, naturreservat, vandringsleder, 
skogsskötsel, och natur- och viltvård, men också information om naturen 
samt utformning och tillsyn av regler och lagar. Genom allemansrätten 
har besökare i naturen möjligheten att fritt färdas över annans mark och 
vatten vilket innebär att också markägaren och dennes skötsel av sin mark 
får betydelse för turismen. det ska samtidigt påpekas att allemansrät-
ten är kopplad till individen, inte gruppen eller turistföretaget, och då 
organiserad turism sker på annans privata mark bör naturligtvis samråd 
ske i de fall markägaren inte är delaktig. Miljöbalkens bestämmelser 
om allmänna hänsynsregler innebär bl.a. att den som organiserar andra 
människors friluftsliv, oavsett om det sker kommersiellt eller ideellt, har 
att följa balkens krav på de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som 
verksamhetsutövare skall vidta. allemansrättens principer är närmare 
beskrivna i kapitel 10.

Internationell och nationell turism
turismen har under senare decennier utvecklats mycket starkt, både 
nationellt och internationellt. World tourism Organisation (WtO), 
det fn-organ som för statistik över turismens utveckling, uppskattar 
att det internationella resandet i världen ökade med sju procent årligen 
perioden 2004–2007, vilket för 2007 innebär cirka 900 miljoner inter-
nationella ankomster (www.unwto.org). terrorism, sjukdoms epidemier 
och naturkatastrofer kan åstadkomma vissa förändringar i flödet till 
enskilda destinationer, men på det hela taget tycks inget bromsa det 
ökande resandet. framför allt ökar resandet i asien och afrika, och här 



6. det kommersiella friluftslivet 101

finns stora befolkningsmängder som i allt högre grad reser, men europa 
har fortfarande en stark ställning och står för i stort sett hälften av det 
globala resandet enligt WtOs beräkningar.
 även den svenska turismen ökar och omsättningen i svensk turist-
näring har vuxit med nästan 60 % sedan 1995 (44 % om hänsyn tas till 
inflationen). tillgänglig statistik (tillväxtverket 2009) visar att turismen 
i sverige omsätter 244 miljarder kronor vilket motsvarar knappt 160 000 
sysselsatta (årsverken). av dessa miljarder kommer ca hälften från svenska 
fritidsresenärer, en fjärdedel från utländska besökare och en fjärdedel från 
svenska affärsresenärer. enligt nationella satellitkontoberäkningar som 
sCB gör beräknas turistnäringen till 2,8 % av sveriges totala BnP, vilket 
är lågt i ett europeiskt perspektiv (snittet inom eu ligger på ungefär 
6  %). samtidigt har sverige fler besökare per invånare än genomsnittet 
för de europeiska länderna och sett till det internationella resandet har 
sverige ökat mer än övriga europa de senaste 15 åren. se sahlberg (2004) 
för ytterligare fakta om resande i sverige jämte en betraktelse av turism 
och resande i upplevelsesamhället.
 turismen har lokalt och regionalt på många håll i sverige uppfattats 
som en möjlighet till tillväxt och sysselsättning, inte minst i glesbygder 
där jord- och skogsbruk eller gruvnäring tidigare var viktiga arbetsgi-
vare. samhället satsar, tillsammans med näringen, också stora resurser 
både på att utveckla turismen i sverige och att marknadsföra landet 
utomlands, bland annat genom det samägda kommunikationsföretaget 
»visitsweden« (www.visitsweden.com). nu är inte sverige ensamt om 
denna utveckling, så även om många resenärer tillkommer hårdnar den 
internationella konkurrensen allt mer. 

Turism – ett komplext dynamiskt system
av resonemanget ovan ser vi att turismen är en växande företeelse som 
byggs upp av olika aktörer, privata och offentliga, för att möta den efter-
frågan på produkter och tjänster som turisterna har i samband med sina 
tillfälliga vistelser utanför sin vanliga omgivning. i den akademiska litte-
raturen finns en mängd olika sätt att beskriva och systematisera turismen. 
Bland annat har leiper (1995) beskrivit turismen utifrån de fem kompo-
nenterna: turisten; området turisten kommer ifrån (plats, region, land); 
transitområdet (genom vilket turisten färdas för att komma till destina-
tionen); turistdestinationen (platsen eller området turisten besöker); samt 
rese- och turistindustrin (företag och organisationer som erbjuder tjänster 
och produkter till turisten).
 naturligtvis utgör modellen en förenkling av verkligheten och inom 
var och en av de fem delarna ryms i sig komplexa samband (t.ex. motiv 
bakom resande eller hur en turistdestination är organiserad), och många 
resor utgör en kombination av flera olika transitområden och destinatio-
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ner. turismens komplexitet och dynamik kan illustreras med ett citat ur 
en internationell lärobok som används på många turismutbildningar:

finally, the overall tourism system is a hyperdynamic structure that is in 
a constant state of flux. this is apparent not only in the constant travel 
of millions of tourists, but also in the continuous opening and closing 
of accommodation facilities and transportation routes across the globe 
(Weaver & lawton 2002).  

turism är uppenbarligen inget statiskt system. dess förutsättningar och 
framtida utveckling påverkas av en mängd faktorer som på ett över-
gripande plan kan delas in i sociala, teknologiska, ekonomiska, ekolo-
giska/miljömässiga och politiska faktorer (nordin 2005). de sociala 
faktorerna omfattar bland annat en åldrande befolkning, globalisering 
av sociala nätverk, självförverkligande och nya typer av resesällskap. Bland 
de teknologiska faktorerna återfinns transporter, energiförsörjning, inter-
net och it. ekonomiska faktorer handlar bland annat om växelkurser, 
ekonomiskt välstånd och oljepriser. faktorer inom ekologi/miljö är bland 
annat klimatförändringar, miljökrav, certifiering och kundernas miljö-
medvetenhet. till de politiska faktorerna räknas säkerhet, beskattning, 
terrorism, demokrati och ökad jämlikhet, för att nämna några. 

En modell över turismen
vi ska i detta avsnitt redogöra för en mer heltäckande modell över turis-
men som system än vad som beskrivits ovan. vi tar vår utgångspunkt i 
destinationen, ett centralt begrepp inom turismen som lite förenklat kan 
likställas med resmålet. På destinationen finns attraktioner som motiverar 
resandet, där finns resurser t.ex. i form av naturmiljöer, och det är där 
producenterna av tjänster och produkter möter konsumenten (turisten). 
ur ett geografiskt perspektiv är destinationen ett relativt begrepp. utom-
lands marknadsförs sverige som destination medan stockholmaren på 
skid semester kanske har sälen eller åre som sin destination. turistdestina-
tionen kan också ses som ett ekonomiskt system såväl som ett samhällssys-
tem, dvs. en enhet inom vilken både företag och olika samhällsfunktioner 
kan organiseras.1 

Destinationen
Med turistdestinationen som utgångspunkt ger figur 6:1 en beskrivning 
av turismens produktionssystem. Principerna i figuren gäller naturligtvis 
för alla former av turism, men vi hämtar våra exempel från den del av 
turismen som huvudsakligen fokuserar på upplevelser i naturen, dvs. 

1. se Bodén & rosenberg (2004) för en diskussion kring detta utifrån sex svenska fjäll-
destinationer.
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vad man i en generell bemärkelse kan betrakta som naturturism. På 
destinationen finns alltså olika typer av attraktioner som lockar besökare 
att resa dit. attraktionerna utgör ofta själva kärnan i det turistiska syste-
met, och exempel på attraktioner inom naturturismen är vacker natur, 
skidbackar, vandringsleder, bergstoppar, vattendrag, etc. Men ingen rök 
utan eld. inom naturturismen kommer olika former av resurser, främst 
natur och kulturresurser att utgöra grunden som attraktionerna bygger 
på. natur- och kulturlandskapet och dess olika element är en integrerad 
del av destinationens attraktioner och utgör därför ett helt centralt inslag 
i det naturturistiska systemet.
 det finns olika teoretiska modeller hur attraktioner fungerar (leiper 
1990, McCannell 1976) och ett sätt att strukturera dem är att dela in dem 
i primära (attraktion som påverkar val av resmål), sekundära (attraktion 
som är känd på förhand men som inte styr val av resmål) och tertiära 
(attraktion som upptäcks under resan). inom naturturismen kan en 
primär attraktion vara en vandringsled eller ett fiskevatten, en sekundär 
attraktion ett vattenfall eller bergstopp och en tertiär attraktion en vacker 
tältplats eller upplevelser av vilda djur. en viss attraktion kan naturligtvis 
vara av olika kategori för olika individer i olika sammanhang. noteras bör 
att även om attraktionerna är viktiga för turisters beslut att besöka en viss 
plats eller område finns många andra syften för resande, exempelvis socialt 

Fig. 6:1. En modell 
över turismens 
produktionssystem. 
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umgänge. att träffa släkt och vänner utgör över 50 % av fritidsresorna i 
sverige (nutek 2007).
 attraktionerna utgör ofta en kombination av olika attribut och ofta 
samverkar de med övriga faktorer på destinationen, dvs. resurser, produk-
ter och tjänster. exempelvis kan de i varierande grad stödjas av anord-
ningar och anläggningar i syfte att underlätta för besökare att uppleva 
platsen, att utöva vissa aktiviteter, att erhålla särskilda upplevelser eller 
minska konflikter mellan olika besökargrupper. det kan vara en parke-
ringsplats, markerade vandringsleder, informationsskyltar, besökscentra, 
liftar, övernattningsmöjligheter etc. ett exempel på detta är fulufjällets 
nationalpark där man i vissa delar av området gjort omfattande investe-
ringar för besökarna i form av naturum, leder, skyltar m.m, medan större 
delen av parken förvaltas i syfte att ge besökaren en vildmarksupplevelse 
med få intryck av mänsklig påverkan (se vidare fallstudie om fulufjället 
i kapitel 17). 
 Gränsen mellan tillrättaläggning och direkt artificiella attraktioner kan 
många gånger vara diffus, men inte desto mindre en viktig och intressant 
trend inom naturturismen. Konstsnö i slalombackarna är idag närmast 
en självklarhet, medan tak över backarna börjar förekomma på sina håll. 
andra exempel där »traditionella« utomhusaktiviteter utövas i artificiella 
miljöer är klätterväggar, skidtunnlar, äventyrsbad och golfsimulatorer. 
Här finns naturligtvis anledning att ställa sig frågan var gränsen för natur-
turism går, men många gånger har anläggningar av detta slag visat sig 
vara betydelsefulla för en destinations attraktionskraft. lika uppenbart 
är att dylika anläggningar också kan byggas upp nära utövarna, t.ex. i 
storstädernas närhet, vilket kan vara företagsekonomiskt mer rationellt. i 
sådana fall torde besökarens fokus i betydligt högre grad ligga på upple-
velser av aktiviteten än på platsen i sig, där det senare får anses vara en 
viktig ingrediens inom naturturismen.
 en viktig skillnad mellan en artificiellt uppbyggd miljö och ett natur-
landskap är också att det förra blir en privat resurs där nyttjandet som 
regel är inträdesbelagt, medan i det senare fallet är tillträdet som regel fritt. 
den typen av attraktioner i naturlandskapet som kännetecknar mycket 
av naturturismen i sverige är genom allemansrätten många gånger fritt 
tillgängliga för besökare att uppleva. i andra länder där naturen inte på 
samma sätt är tillgänglig för allmänheten är det vanligare med inträden 
till exempelvis särskilda badstränder, grottor, naturparker etc.
Om motiven att resa inom naturturismen i hög grad styrs av attrak-
tionerna och de resurser de vilar på så kommer turisterna som regel 
att efterfråga tjänster och produkter för att kunna uppleva dem. Mat 
och boende tillgodoser besökarnas mer grundläggande behov, medan 
exempelvis utrustning, guidning, inträden etc. som regel är kopplat till 
utövande av specifika aktiviteter. i detta avseende skiljer sig inte natur-
turismen från annan turism. vad som däremot ofta särskiljer naturturis-
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men (och i viss mån kulturturismen) från annan turism är de ekonomiska 
relationerna mellan attraktionen och konsumtion av varor och tjänster. 
detta har beskrivits av den norske turismforskaren lars Kamfjord som 
en »turismens paradox«, dvs. att den del av turismprodukten som har 
stort upplevelsevärde har ofta ett litet ekonomiskt värde (Kamfjord 1999). 
utmärkande för naturturismen är att »upplevelsen« i form av aktiviteter, 
attraktioner i landskapet och möten med främmande omgivningar utgör 
merparten av upplevelsevärdet, medan det är konsumtion av transporter, 
mat och boende som utgör merparten av det ekonomiska värdet. denna 
paradox har sin bakgrund i att attraktionerna ofta utgörs av så kallade 
»fria nyttigheter« (naturlandskap, sol, snö, badstränder, växter, djur etc.) 
eller offentligt subventionerade tjänster (naturum, kyrkor, museer etc.). 
se vidare kapitel 5 om friluftslivets ekonomiska relationer.

Lokalsamhället
ett väl balanserat utbud av tjänster och produkter som tillgodoser efter-
frågan är naturligtvis grunden för en ekonomiskt hållbar turistnäring. 
Men det är också av stor betydelse vad som händer med pengarna i det 
ekonomiska systemet efter det turisten har spenderat dem. en viktig 
indikator är därför i vilken utsträckning som turisternas utgifter stannar 
kvar på destinationen genom att turistföretagen anställer lokalbefolk-
ning, köper lokalt producerade råvaror etc. (se även kapitel 5). Lokal-
samhället är på många sätt en viktig del i turismens produktionssystem, 
inte bara ekonomiskt utan också ur ett socialt, kulturellt och ekologiskt 
perspektiv.
  det finns som vi sett ovan ett ömsesidigt samband mellan en vital 
ekonomisk struktur på destinationen och en framgångsrik turismnäring, 
vilken i sin tur ofta hänger ihop med destinationens sociala strukturer. 
lokalsamhällen med en utvecklad företagsamhet och tjänstesektor har 
bättre förutsättningar att tillgodose turisternas efterfrågan på produkter 
och tjänster, samtidigt som en ökad efterfrågan från turismen ger förut-
sättningar för lokalsamhället att utvecklas ekonomiskt. av stor betydelse 
för lokalsamhällets sociala miljö är bland annat turismens förmåga att 
skapa arbetstillfällen på destinationen. fler arbetstillfällen kan i sin tur 
ge förutsättningar för ökad ekonomisk tillväxt och förbättrad offentlig 
service. ökad turism leder ofta till ökad efterfrågan på mark och fastig-
heter, vilket i sin tur leder till ökade priser. det är naturligtvis positivt 
för dem som får ett ökat realvärde på sina tillgångar, men kan samti-
digt innebära att lokalbefolkningen successivt trängs ut till mer perifera 
områden då kapitalstarka investerare köper upp attraktiva tomter och 
fastigheter i kommersiellt syfte. vilket naturligtvis också får sociala konse-
kvenser. ökad turism kan även leda till ökade priser på dagligvaror för 
lokalbefolkningen. Om turismutvecklingen på en destination präglas av 
en eller några få ekonomiskt starka aktörer blir den ekonomiska basen 
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smal och det finns det risk att lokalsamhället blir ekonomiskt sårbart vid 
förändringar. 
 turismens sociala och kulturella effekter på lokalsamhället handlar 
emellertid om mycket mer än arbetstillfällen och prisnivåer. det kan 
omfatta förändringar i livsstil, värderingar, moral, kriminalitet, familje-
relationer, lokala traditioner etc. Hur påverkan ser ut och i vilken omfatt-
ning den sker är återigen beroende av en rad omständigheter, kopplade 
till bland annat turismens aktörer, dess profilering och lokalsamhällets 
strukturer. turismforskare har bland annat utvecklat ett mått (irridex) 
som beskriver hur samspelet mellan turister och lokalbefolkning kan 
utvecklas till olika grad av irritation – eufori, apati, besvär och motsätt-
ning (doxey 1975 citerad i Page & dowling 2002). en viktig aspekt i 
sammanhanget är i vilken grad lokalbefolkningen är delaktig i turism-
utvecklingen. 
 naturlandskapet är självfallet en viktig del i lokalsamhället och så länge 
naturturismen bygger på naturupplever torde det finnas en närmast själv-
klar kraft i näringen att också bevara detsamma, något som ofta framförs 
som argument för utveckling av ekoturism (se nedan). Precis som de 
sociala/kulturella relationerna är sambandet mellan turismen och lokal-
samhällets naturresurser mycket komplexa. vissa former av naturturism 
kan skapa ekonomiska incitament att bevara lokalsamhällets naturtill-
gångar och på så sätt utgöra en ekonomisk motvikt till exploaterings-
intressen, samtidigt som flertalet former av naturturism på ett eller annat 
sätt påverkar naturen. exempel på påverkan kan vara slitage på mark 
och vegetation, störning av vilda djur, samt byggande av leder, vägar, 
campingplatser och andra fasta anläggningar (newsome et al. 2002). 
Omfattningen av en viss påverkan varierar stort mellan olika naturmiljöer, 
där exempelvis bergs- och kustmiljöer ofta identifieras som mer känsliga. 
turismen kan också ha negativa effekter på lokalsamhällets miljö genom 
ökad bilism, buller, förorening av vattendrag och nedskräpning. God 
fysisk planering behövs således för att minska de negativa effekterna av 
turismen och samtidigt skapa förutsättningar för positiva effekter.
 en viktig aspekt i relationen lokalsamhälle – turism är också före-
komsten av olika typer av infrastruktur och samhällsservice, exempel-
vis vägar, affärer, mobiltelefontäckning, sjukvård, simhallar etc. i detta 
avseende föreligger ofta ett ömsesidigt förhållande där förekomsten av 
livskraftiga lokalsamhällen innebär en högre servicenivå för turister, samti-
digt som förekomst av turism kan bidra till den ekonomiska utvecklingen 
lokalt. det innebär också att samhällsplanering indirekt har en viktig 
funktion att fylla för utvecklingen av turism. något som blir särskilt 
tydligt inom den naturbaserade turismen eftersom naturlandskapet som 
regel har många intressenter vid sidan av turismens aktörer (se vidare 
kapitel 15 och 17).
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Hemregion / marknad
Med utgångspunkt i figur 6:1 har vi hittills resonerat kring destinationen, 
dess resurser, produkter och tjänster samt lokalsamhället, dvs. vi har 
huvudsakligen befunnit oss på resmålet eller i dess närhet. Men ingen 
turism utan turister, och som vi sett ovan ligger det i turismens defini-
tion att människor reser och vistas utanför sin vanliga omgivning. ur 
ett geografiskt perspektiv finns det alltså en hemregion varifrån turisterna 
kommer, vilket annorlunda uttryckt utgör en marknad inom turismen 
som kommersiellt system. Huruvida turisterna ska betraktas som konsu-
menter, besökare eller brukare beror på vilket perspektiv som anläggs på 
det turistiska systemet. Weaver & lawton (2002) definierar marknaden 
som; »the overall group of consumers that engage in tourism-related 
travel«. Marknaden utgörs alltså av konsumenterna (turisterna) och det 
är här som efterfrågan på turismens produkter och tjänster uppstår. Precis 
som turistdestinationen är marknaden ett relativt begrepp i bemärkelsen 
att den kan definieras på många olika sätt beroende på vilken typ av resa 
(destination, produkt/tjänst etc.) som ska säljas. en marknad kan definie-
ras som ett geografiskt område, men har också betydelsefulla ekonomiska, 
sociala och kulturella variationer som är viktiga att ta hänsyn till. därför 
är det vanligt att inom turismen identifiera olika marknadssegment för 
att mer framgångsrikt sälja den produkt eller tjänst man har.
 ett marknadssegment kan identifieras utifrån bland annat geografiska 
(bostadsort, hemland etc.), demografiska (ålder, kön, etnicitet, etc.) och 
psykologiska (livsstil, attityder, värderingar, etc.) faktorer. exempel på ett 
marknadssegment kan vara personer över 55 år (då har barnen lämnat 
hemmet, hälsan är fortfarande bra och ekonomin god) med intresse för 
en aktiv fritid (golf, vandring, cykling, paddling etc.) boende i en viss 
region eller land. för att identifiera och följa utvecklingen på lämpliga 
marknader krävs som regel någon form av marknadsundersökning, dvs. 
insamling av information genom intervjuer, enkäter eller observationer 
kring konsumenternas förväntade beteenden.

Marknadsföring
att identifiera marknaden är en sak, men för att lyckas som turismföre-
tagare krävs som regel någon form av marknadsföring, vilket kan defi-
nieras som aktiviteter i syfte att skapa, kommunicera och leverera värde 
för kunderna och för att hantera, förvalta och utveckla kundrelationer. 
Metoderna för marknadsföring inom turismen är många, exempelvis 
deltagande i mässor, genomförande av destinationsbesök för personal på 
resebyråer, reseföretag och journalister, produktion av litteratur om resmål 
eller direkt reklam i tv, radio och på internet. ytterligare en viktig mark-
nadsföringsmetod inom turismen är »mun till mun«-metoden, dvs. när 
vänner och bekanta berättar om sina positiva upplevelser vilket i sin tur 
väcker intresse att besöka ett resmål hos nya människor. en helt avgörande 
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faktor i denna process är naturligtvis att turisterna får positiva upplevelser 
som överstiger deras förväntningar. vad som är en positiv upplevelse och 
hur turistens förväntningar ser ut är ofta svårt att på förhand veta, vilket 
ytterligare understryker vikten av att med jämna mellanrum genomföra 
kund- och marknadsundersökningar.
 utvecklingen av internet har naturligtvis revolutionerat möjligheterna 
till marknadsföring inom turismen, inte minst genom att de geografiska 
gränserna delvis suddas ut. internet kan också vara en effektiv metod för 
företag att gemensamt informera om hela destinationer, inte minst inom 
naturturismen där resurserna för marknadsföring hos enskilda företag 
ofta är begränsade. exempel på hemsidor av lite olika karaktär där bland 
annat naturturismföretag informerar om och marknadsför sina produkter 
är www.fulufjallsringen.org, www.funasdalsfjall.se, www.inatur.se, www.
naturensbasta.com.

Transporter
vid sidan av destinationer och marknader utgör transporter ett grundläg-
gande inslag i turismens produktionssystem. ibland är själva transporten 
en attraktion i sig (t.ex. transsibiriska järnvägen), andra gånger är den ett 
sätt att så snabbt och effektivt som möjligt ta sig till och från resmålet. 
resor kan se ut på många olika sätt – vissa omfattar uteslutande besök 
på en destination, eventuellt med inslag av utflykter utifrån denna, andra 
omfattar besök på flera destinationer och kan karaktäriseras antingen som 
tur-och-retur resor med flera uppehåll eller som »rundresor« (Oppermann 
1995). det innebär att transportens roll som attraktion respektive trans-
portmedel varierar med typen av resa.
 naturligtvis har den tekniska utvecklingen haft stor betydelse för 
möjligheterna att ta sig till platser utanför sin vanliga omgivning, inte 
minst under mer långväga resor. vad som på mitten av 1900-talet var 
en veckolång båtresa över atlanten kom några decennier senare att 
förvandlats till några timmar i ett flygplan. På liknande sätt har bilen 
naturligtvis haft en helt avgörande betydelse för människors möjligheter 
att transportera sig på korta och medellånga avstånd. transporter sker 
naturligtvis inte bara till resmålen utan många gånger också inom en och 
samma destination. i exempelvis en storstad blir detta mycket uppenbart 
(bilar, taxi, tunnelbana, bussar etc.), men som exempel på transport-
system inom mer naturturistiska destinationer kan nämnas skidbussar 
och liftar på en skidort. transporter på turistdestinationer kan många 
gånger vara en källa till problem med negativa effekter på miljön. Buller, 
luftföroreningar och trängsel har på vissa destinationer lett till förbud 
mot privat biltrafik (exempelvis vissa byar i alperna och nationalparker 
i nordamerika) och där har man istället byggt ut olika former av kollek-
tiva transportmedel. 
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Människor, information och påverkan
vi har nu översiktligt berört de sex rutorna i figur 6:1 som utgör de vikti-
gaste delarna i det turistiska systemet. självfallet hänger dessa ihop på olika 
sätt och pilarna i figuren är ett försök att illustrera de viktigaste flödena 
i systemet. för att uppleva natur utanför sin vanliga omgivning behö-
ver människor transporter till och från destinationen (heldragna pilar). 
vistelsen på destinationen innebär som regel en viss mängd konsumtion 
av tjänster och produkter, men de flesta destinationer måste emellertid 
aktivt genom marknadsföring bearbeta och informera marknaden om de 
attraktioner, tjänster och produkter som finns att erbjuda de potentiella 
besökarna (prickade pilar). även lokalsamhället har många gången ett 
intresse av att nå besökarna med olika former av information, exempel-
vis kring olika samhällsservice. slutligen har vi konstaterat att produk-
tion av tjänster och produkter, förekomst av attraktiva naturmiljöer och 
transporter kan ha olika typer av positiv och/eller negativ ekonomisk, 
social/kulturell, ekologisk och miljömässig påverkan på lokalsamhället 
(streckade pilar). storlek, utformning och omfattning på figurens rutor 
och flödespilar varierar stort mellan typer av turism. i synnerhet desti-
nationen, lokalsamhället och marknaden är relativa begrepp som måste 
definieras utifrån varje enskilt tillfälle. Men modellen som helhet kan 
i många sammanhang ge en hyggligt heltäckande bild av det turistiska 
produktionssystemet även om det naturligtvis finns en rad omvärldsfakto-
rer som berör turismen utöver de vi tagit upp här. till dessa hör exempelvis 
lagar och regler, valutakurser, säkerhet, sjukdomar, politisk instabilitet, 
klimatförändringar, krig, massmedial uppmärksamhet och image. 

Naturturismens omfattning
som vi konstaterade inledningsvis i detta kapitel är turismen precis som 
friluftslivet ett brett och mångfacetterat begrepp. samma sak gäller natur-
ligtvis den del av turismen som särskilt handlar om att uppleva och vara 
aktiv i naturlandskapet. enligt Pickering & Weaver (2003) kännetecknas 
den naturbaserade turismen av att: i) den utgör en betydelsefull del av 
den globala turistindustrin; ii) den växer fortare än flertalet andra typer av 
turism; iii) både privata och offentliga aktörer berörs; iv) den är bred och 
diversifierad och omfattar aktiviteter som kan vara mer eller mindre oför-
enliga (t.ex. fågelskådning, båtutflykter, skidåkning och snöskoteråkning); 
och v) det finns ett sammansatt system av ekonomiska, socio-kulturella 
och miljömässiga kostnader och intäkter förknippade med den.
 försök att systematisera naturturism har bland annat resulterat i en 
indelning som utgår ifrån huruvida turismen huvudsakligen sker i en 
naturmiljö, med fokus på en naturmiljö eller för bevarandet av en natur-
miljö (newsome et al. 2002). turism i naturmiljöer är som regel akti-
vitetsorienterad (t.ex. utförsåkning och mountainbike-cykling). turism 



110 6. det kommersiella friluftslivet

med fokus på en naturmiljö lägger större tonvikt på miljön i sig, t.ex. 
fågelskådning, fjällvandring. Medan turism med fokus på bevarandet av 
naturen sker enligt särskilda riktlinjer, exempelvis ekoturism (se nedan). 
i avsaknad på vedertagna och användbara definitioner är det svårt att 
säkert veta hur omfattande naturturismen egentligen är. internationella 
uppskattningar gör gällande att turism till naturområden har vuxit från 
cirka två procent av all turism i slutet av 1980-talet till ungefär 20 procent 
i början av 2000-talet (newsome et al. 2002), och att den globala natur-
turismen omsätter åtminstone 250 miljarder usd årligen (Buckley et al. 
2003).

fredman et al. (2009b) har i en rapport från turismforskningsinstitutet 
etour analyserat olika definitioner av naturturism, granskat förekom-
mande turismstatistik och lämnat förslag hur naturturismen bör mätas 
och kvantifieras. rapporten kommer bl.a. fram till följande slutsatser:

– det saknas en definition: naturturism (och liknande begrepp) används 
flitigt utan att det finns någon vedertagen definition. vi föreslår en bred 
definition som bygger på den generella definitionen av turism: »naturtu-
rism omfattar människors aktiviteter när de vistas i naturområden utanför 
sin vanliga omgivning«.

– Befintlig statistik säger lite: idag förekommande turismstatisk förmår bara 
i mycket begränsad utsträckning mäta naturturism.

– likheter med andra länder, men också mycket vi kan lära av dem: situatio-
nen i sverige är inte unik, de internationella fallstudierna visar på liknande 
förhållanden i andra länder.

– naturturismen måste mätas ur flera perspektiv: naturturismens stora bredd 
gör att den måste mätas ur olika perspektiv med olika metoder. vi föreslår 
fyra mätningar – två konsumentundersökningar, en producentundersök-
ning, samt systematiska besökarstudier.

– tydlig företrädare och samordning mellan aktörer behövs: naturturismen 
har många inblandade aktörer och det behövs en samlande och drivande 
nationell företrädare där ansvar för statistik utgör en del av uppdraget.

i sverige finns olika källor till kunskap om naturturismen, men ingen 
som ger någon heltäckande bild. ser man till statistik från turist- och 
resedatabasen tdB (Holmström & Junkka 2003) så har cirka 15 procent 
av svenskarnas alla fritidsresor (icke arbetsrelaterade resor) huvudsakliga 
motiv relaterade till upplevelser av natur och kultur (t.ex. skidåkning, 
fiske, jakt, sol, bad, segling, vandring, museum, kulturaktivitet etc.) vilket 
motsvarar ungefär sex miljoner resor. indelningen i kategorier är emel-
lertid svår eftersom många resor har flera syften. exempelvis kan besök 
hos släkt och vänner (vilket utgör drygt hälften av alla fritidsresor) många 
gånger rymma upplevelser av naturen. 
 den numera nedlagda myndigheten turistdelegationen (delar av verk-
samheten är flyttad till tillväxtverket) har sedan 1989 samlat in besöks-
statistik från ett stort antal turistattraktioner runt om i landet (turist-
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delegationen 2005). Man har kategoriserat de ca 100 miljoner besöken på 
2200 platser i nio kategorier. den största kategorin (20 % av alla besök) är 
’aktiviteter’ som till 80 % utgörs av skidåkning och bad (där åtminstone 
skidåkning i hög grad utövas utomhus). Kategorin ’natur’ utgör 8  % av 
besöken och består till 90% av besök i naturområden (t.ex. nationalpar-
ker och naturreservat). Båda dessa kategorier uppvisar också den största 
ökningen sedan 1989 (+25 i% respektive 12  %). Mätningarna bör tas med 
en nypa salt då de inte omfattar alla besöksmål och dessutom bygger på 
frivillig rapportering. inte desto mindre ger de ändå en indikation på 
naturens betydelse inom svensk turism.
 statistiska centralbyråns levnadsundersökningar ger som vi sett i kapitel 
1 information om svenska folkets friluftsvanor, vilket i den utsträckning 
utövandet sker utanför människors vanliga omgivning också ger viss 
kunskap om naturturismens omfattning. sCB mäter i samma studie även 
deltagande i semesterresor och resultaten visar att 67 procent av männen 
och 69 procent av kvinnorna i åldern 16–74 år har gjort en resa som varat 
minst en vecka under en 12-månaders period (statistiska centralbyrån 
2004). statistik över campingsemester, dvs. bott i husvagn/husbil eller 
tält under minst 1 vecka under de senaste 12 månaderna, finns också 
redovisat hos sCB (www.scb.se). Här visar resultaten att 14,6 procent av 
svenskarna gjorde detta år 1999, vilket är en minskning med drygt fyra 
procentenheter sedan 1991. i övrigt saknas uppgifter i sCBs statistik om 
resans motiv vilket gör den mindre användbar för att kartlägga svensk 
naturturism.
 svenska fjällen förknippas ofta med olika former av naturturism såväl 
sommar som vinter. en nationell studie över svensk fjällturism som 
genomfördes i början av 2000-talet (Heberlein et al. 2002; fredman & 
Heberlein 2003; se även kapitel 7) visar att nästan en fjärdedel av sveriges 
befolkning besöker fjällen under ett år, och under en femårsperiod blir 
motsvarande siffra 44 procent. en klar majoritet (85 procent) av fjäll-

Figur 6:2. Besöksmål i Sverige. 
Källa: Turistdelegationen 2005. 
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resorna är fritidsresor. studien visar också att fjällturismen har ändrat 
karaktär under de senaste decennierna. deltagande i utförsåkning och 
snöskoteråkning har ökat kraftigt medan de mer traditionella aktivi-
teterna som vandring och turskidåkning har legat på oförändrad nivå 
sedan början av 1980-talet. studien visar också att andelen svenskar som 
besöker fjällen högst en gång per år ökar medan de som i snitt besöker 
fjällen mer än en gång per år är en minskande grupp. slutsatsen blir att 
andelen ovana fjällbesökare ökar – något som sannolikt har betydelse för 
såväl utveckling av infrastruktur, turism som fjällsäkerhet.
 Bland de organisationer som på olika sätt företräder det kommersi-
ellt organiserade friluftslivet kan nämnas svenska ekoturismföreningen, 
sveriges Camping- och stugföretagares riksorganisation (sCr), fören-
ingen turism i sverige (förtur) och svenska liftanläggningars Organi-
sation (slaO). då turismen i sverige har en stor bredd företräder flera 
av dessa organisationer aktiviteter och resmål utöver vad som brukar gå 
under benämningen naturturism. slaO:s 235 medlemsanläggningar, som 
omfattar drygt 830 liftar och linbanor, hade säsongen 2008/09 en total 
liftkortsomsättning på knappt en miljard svenska kronor. sCr:s medlem-
mar representerar mer än 100 000 campingtomter och 13 000 stugor. 
antalet gästnätter på sveriges campingplatser uppgick till 17 miljoner 
under 2007, fördelat på husvagn (73,2 %), stuga (12 %), tält (7,7 %) och 
husbil (7,1 %).
 ett exempel på en konkret mätning av turismens effekter i form av 
omsättning och sysselsättning finns från Kosterhavet på västkusten (turis-
mens utredningsinstitut, 2006). Området är nationalpark och flertalet 
besökare har naturupplevelse eller naturrelaterade faktorer som motiv att 
besöka området. Området hade under år 2006 ca 90 000 besökare (varav 
55 000 daggäster) som resulterade i drygt 250 000 gästnätter. Besökarnas 
utgifter fördelades mellan livsmedel (ca 35 %), restauranger (ca 31 %) och 
transporter (ca 12 %). värt att notera är att Kosterhavets besökare i mycket 
liten utsträckning hade utgifter som kunde relateras till deltagande i 
friluftsaktiviteter. Beräkningar av turismens ekonomiska omsättning visar 
att Kosterhavets besökare under 2006 totalt omsatte 107 mkr, varav 77 
mkr i Kosterhavet och resterande 30 mkr i strömstads kommun. en grov 
uppskattning av naturturismens sammanlagda ekonomiska omsättning 
i sverige baserad på befintliga data visar på cirka 15 miljarder kronor 
årligen, vilket skulle motsvara cirka 8 % av den totala omsättningen i 
turismnäringen (fredman et al. 2008a).

Hållbar turism
av resonemangen ovan torde det vara uppenbart att turismen inte är något 
från omvärlden isolerat system, utan att den i hög grad är beroende av, 
och påverkar, sin omgivning i positiv och/eller negativ bemärkelse. Många 
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gånger är sambanden mycket komplexa och svåra att exakt mäta. samti-
digt som turismen kan skapa arbetstillfällen och ekonomisk utveckling 
kan den medföra trängsel, vattenföroreningar och störningar på djurliv. 
Men hur ser egentligen sambandet mellan turism och ekonomisk utveck-
ling ut? På vilket sätt är turisterna störande för destinationens ekologiska 
balans? överväger den positiva effekten av fler arbetstillfällen kostnader i 
form av en försämrad miljö? Och vilka blir de långsiktiga effekterna?
  sedan några decennier tillbaka, och i ökad takt efter fns miljökon-
gress i rio 1992, har begreppet hållbar utveckling i allt högre grad satt 
sin prägel på turismen, och då inte minst den naturbaserade delen av 
turismnäringen. Begreppet definierades av den s.k. Brundtlandkommis-
sionen som utveckling vilken tillgodoser behoven hos dagens generation 
utan att begränsa möjligheterna för framtida generationer att tillgodose 
sina behov (WCed 1987). Medan den övergripande principen bakom en 
hållbar utveckling är relativt enkel att förstå finns det ett stort utrymme 
för olika tolkningar utifrån olika ideologier, och kritik har riktats för 
att begreppet kan vara svårt att omsätta till konkret handling. McCool 
& Moisey (2001) redovisar tre olika innebörder som hållbar turism kan 
ha;

en långsiktigt lönsam (dvs. hållbar) turistnäring.1. 
en försiktigare, mer småskalig turism som i högre grad tar hänsyn 2. 
till natur- och kulturresurser samt involverar lokalsamhället.
turismen som ett medel för att åstadkomma en socialt och ekono-3. 
miskt hållbar utveckling i samhället.

dessa tre alternativ representerar olika utgångspunkter på en hållbar 
utveckling som naturligtvis skiljer sig åt högst väsentligt om de ska omsät-
tas i politisk och praktisk handling. vanligt är att definiera hållbar utveck-
ling utifrån de tre perspektiven ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet 
(jfr. diskussionen kring turismens effekter ovan), och för att begreppet 
ska kunna omsättas i praktisk handling krävs någon form av indikatorer, 
dvs. variabler som ger information om tillståndet på den företeelse man 
vill studera. exempel på indikatorer för en hållbar turism är (miljöindi-
katorer) »förekomst av vilda djur«, »slitage«, »vattenanvändning«, »mängd 
avfall«, och »buller«; (sociala indikatorer) »trängsel«, »arbetstillfällen«, 
»kriminalitet« och »hälsa«; (ekonomiska indikatorer) »ekonomiska effek-
ter på lokalsamhället«, »lönsamhet«, »skatteintäkter« och investeringar« 
(Weaver & lawton 2002). 
 Mer övergripande riktlinjer för en hållbar turismnäring har utvecklats 
av WtO (www.unwto.org) och inom turistnäringen förekommer flera 
olika initiativ i riktning mot en mer miljövänlig verksamhet. Bland dessa 
kan nämnas »svanen« (miljömärkning av bl.a. hotell), »Gröna nyckeln« 
(hotell, camping och stugbyar), »isO 14001 och emas« (internationella 
miljöledningssystem), »Krav« (ekologisk produktion av livsmedel), »Blå 
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flagg« (klassificering av vattenkvalitet), »Bra miljöval« (svenska natur-
skyddsföreningens system för bl.a. persontransporter) och »eu-blom-
man« (gemensamt miljömärke inom eu). för en översikt av miljöarbete i 
svensk turistnäring se lagerkvist et al. (2003) samt rapporter publicerade 
av tillväxtverket.
 turistens uppträdande styr ytterst om turismen kommer att uppfattas 
som positiv från miljösynpunkt. utan en respektfull attityd från resenä-
rens sida hjälper det föga om näringen uppfyller sina villkor. en projekt-
grupp under nordiska Ministerrådet har tagit fram följande rekommen-
dationer för utveckling av hållbar turism i sina medlemsländer (nordiska 
Ministerrådet 1998);

uppträd varsamt vid möte med natur, kultur och människor ʶ
skaffa kunskaper om besöksmål innan resan dit, om naturen, kultu- ʶ
ren och de människor som bor där
utveckla medvetenhet om värdena i skyddade områden och behovet  ʶ
att vårda dem genom kunskapssökande
acceptera de gränser naturvården ställer upp för bevarande och vård  ʶ
av olika områden
anpassning efter de lokala sedvanor som gäller på besöksorten exem- ʶ
pelvis när det gäller allemansrätt, allmänt uppträdande, mat- och 
dryckesvanor och klädsel
Minimera kraven på komfort om de riskerar att öka miljöbelast- ʶ
ningen 
alltid välja det mest miljövänliga alternativet när det gäller trans- ʶ
porter, förpackningar, aktiviteter etc.
aldrig lämna något icke biologiskt avfall i naturen ʶ
anlita gärna ledarledda turer i synnerhet vid besök i nationalparker,  ʶ
naturreservat och andra sårbara områden
vid studier av djur i deras naturliga omgivning alltid hålla behörigt  ʶ
avstånd, aldrig skilja ungar från deras föräldrar och aldrig förfölja 
djur
i görligaste mån stödja lokal produktion och service vid köp av  ʶ
souvenirer, mat och dryck eller bruksföremål
ledorden för uppträdandet bör vara inte störa – inte  ʶ
förstöra.

Med hjälp av figur 6:3 kan vi sammanfatta resonemanget kring hållbar 
turism och sätta det i relation till naturturismen. vi ser här att natur-
turismen principiellt utgör en del av den »totala« turismen och att vissa 
former av naturturism är att betrakta som någon form av hållbar turism 
(se resonemanget ovan), men observera att all naturturism naturligtvis 
inte kan betraktas som hållbar. en principiellt viktig skillnad mellan 
naturturism och hållbar turism är att den förra är deskriptiv, dvs. beskriver 
en företeelse (vistelse utanför sin vanliga omgivning för upplevelser av 
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naturlandskapet), medan den senare är normativ, dvs. innehåller riktlinjer 
över verksamhetens utformning (t.ex. certifiering). i skärningen mellan 
dessa två typer av turism återfinns ekoturismen som vi avslutningsvis ska 
titta lite närmare på.

Ekoturism
Om naturturism och hållbar turism är svåra att ringa in med några exakta 
definitioner förhåller det sig inte bättre med ekoturismen. det finns få 
företeelser inom turismforskningen som är så ifrågasatta, omdiskuterade 
och kontroversiella som just ekoturism, och inom turismnäringen är 
spännvidden av begreppets innebörd och användning stor. i figur 6:3 ovan 
har vi illustrerat hur ekoturismen utgör en del av vad som kan betraktas 
som en »hållbar naturturism«, men de flesta definitioner av ekoturism 
innehåller mer än så.
 ursprunget till begreppet ekoturism brukar härledas till den mexikan-
ske arkitekten och miljöaktivisten Hector Ceballos-lascurain som lär ha 
introducerat det i början av 1980-talet. Han noterade det ökande intresset 
hos tillresta fågelskådare att besöka våtmarker med flamingos, och insåg 
hur dessa turister kunde bidra till den ekonomiska utvecklingen samtidigt 
som områdenas naturvärden bevarades. Han använde begreppet »ekotur-Han använde begreppet »ekotur-
ism« för att beskriva företeelsen, vilken han definierade som »travelling to 
relatively undisturbed or uncontaminated natural areas with the specific 
objectives of studying, admiring and enjoying the scenery and its wild 
plants and animals, as well as any existing cultural manifestations (both 
past and present) found in these areas«2 (fennell 2003).

2. »att resa till relativt ostörda och icke-förorenade naturområden med det särskilda målet 
att studera, beundra och njuta av landskapet och dess vilda växter och djur, så väl som alla 
existerande kulturella uttryck, både äldre och nutida, som kan finnas i dessa områden.«

Figur 6:3. Naturturism, hållbar turism och ekoturism.
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 sedan dess har en mängd olika definitioner och tolkningar av ekotu-sedan dess har en mängd olika definitioner och tolkningar av ekotu-
rism förekommit både i teori och i praktik (se även fredman et al. 2009b). 
the international ecotourism society (ties), en internationell organi-
sation som arbetar för främjande av ekoturism runt om i världen, defi-
nierar ekoturism som, »Responsible travel to natural areas that conserves the 
environment and improves the well-being of local people« (www.ecotourism.
org). intresseorganisationen ecotourism australia har följande definition: 
»ecotourism is ecologically sustainable tourism with a primary focus on 
experiencing natural areas that fosters environmental and cultural under-
standing, appreciation and conservation«3 (http://www.ecotourism.org.
au).
 Gemensamt för många definitioner av ekoturism är följande fem prin-Gemensamt för många definitioner av ekoturism är följande fem prin-
ciper (modifierat efter fennell 2003 och Page & dowling 2002):

Naturbaserad ʶ . utövas i, och bygger på upplevelser av, natur- och 
kulturlandskapet.
Hållbar ʶ . ska sträva efter att vara ekologiskt, ekonomiskt och socio-
kulturellt hållbar.
Lärande ʶ . innebär att besökaren ökar sina kunskaper om resmålet, 
dess natur- och kultur.
Värdeskapande ʶ . involverar de lokalsamhällen som finns på resmålet 
och skapar positiva värden (ekonomiskt, ekologiskt och sociokul-
turellt).
Tillfredsställelse ʶ . sätter fokus på kundens tillfredsställelse och kvali-
teten på resans genomförande.

värt att notera i sammanhanget är naturligtvis att många andra former 
av turism, som inte uttryckligen gör anspråk på att kallas ekoturism, 
också arbetar efter ovanstående riktlinjer. inget utesluter exempelvis att 
en vanlig solsemester till Medelhavet uppfyller ovanstående kriterier. 
Kriteriet att ekoturismen är naturbaserad innebär förvisso en otvetydig 
avgränsning mot exempelvis turism i mer urbana miljöer (storstads-
turism), och många anser också att målet om lärande är ett viktigt 
kännetecken för just ekoturismen. en slutsats blir därför att ekotu-
rism i mer generell bemärkelse är att betrakta som ett förhållnings-
sätt till resande, snarare än en väldefinierad form av turism. studier 
som gjorts över resemotiv bland ekoturister i Kanada visar bland annat 
att upplevelser av vildmark, orörd natur, vattendrag och berg har stor 
betydelse (eagles 1992). att vara fysiskt aktiv, uppleva nya livsstilar, 
möta människor med liknande intressen samt att leva ett enklare liv 
var andra viktiga motiv.

3. »ekoturism är en ekologiskt hållbar turism med ett primärt fokus på att uppleva natur-
områden som väcker förståelse för miljö-, kultur, uppskattning och bevarande.«
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 det har också riktats en hel del kritik mot ekoturismen både som 
begrepp och företeelse. Kritiken handlar dels om att begreppet som sådant 
saknar en meningsfull innebörd, dels att det missbrukas av turistnä-
ringen (bl.a. i marknadsföring) för kortsiktigt vinstsyfte. Om alla möjliga 
former av naturbaserad turism säljs och marknadsförs under beteckningen 
ekoturism tappar det naturligtvis mycket av sin innebörd, i synnerhet 
om det visar sig att verksamheten inte sker på ett acceptabelt sätt utifrån 
ovanstående riktlinjer. Kritik som också riktats mot att ekoturismen 
»upptäcker« och exploaterar störningskänsliga naturmiljöer, som tidigare 
varit förhållandevis opåverkade, och öppnar upp dem för utveckling av en 
mer storskalig och mindre hänsynstagande turism. ur ett sociokulturellt 
perspektiv har på motsvarande sätt ekoturismen anklagats för att vara en 
modern form av kolonialism. det finns också en paradox inbyggt i stora 
delar av ekoturismen såtillvida att människor reser långa sträckor (vilket 
innebär en stor miljöbelastning) för att sedan uppträda miljövänligt på 
själva resmålet.4 
 i likhet med naturturismen beskrivs ofta ekoturismen som en globalt 
kraftigt växande näring, samtidigt som det är svårt att belägga utveck-
lingen med någon säker statistik. uppskattningar förekommer från 1–2 
procent upp till 20–40 procent av all turism (Page & dowling, 2002). 
enligt the international ecotourism society så har sedan början av 1990-
talet ekoturismen i världen vuxit med 20–34 procent årligen, och år 
2004 växte den tre gånger snabbare än turistindustrin som helhet (www.
ecotourism.org). vad som skiljer sverige från många andra länder är före-
komsten av ett märkningssystem för ekoturism. Man kan beskriva detta 
som en form av institutionaliserad ekoturism som sätter tydliga gränser 
och definitioner, men samtidigt avgränsar företeelsen till ett väsentligt 
färre antal, ofta småskaliga, turistföretag.
 ekoturismmärkningen »naturens bästa« drivs av svenska ekotu-
rismföreningen i samarbete med svenska naturskyddsföreningen och 
visitsweden. Märkningen syftar till att garantera hög kvalitet på arrange-
mangen i kombination med naturskydd, ett mer miljöanpassat resande 
och en omsorg om resmålets kulturvärden. liknande märkningssystem 
för ekoturism finns bland annat i australien (http://www.ecotourism.
org.au). enligt hemsidan »www.naturensbasta.se« ger systemet svenska 
naturupplevelsearrangörer en möjlighet att kvalitetssäkra sina produkter 
och tillsammans skapa ett nätverk för en effektiv marknadsföring. Märk-
ningen bygger på sex grundprinciper:

4. Mer att läsa om ekoturismen som företeelse, definitioner och kritik finns bland annat i 
fennell (2003), lindberg & McKerser (1997), Page & dowling (2002) och Weaver (2001). 
fredman et al. (2009b) analyserar olika definitioner av ekoturism i relation till naturturism. 
Buckley (2003) ger en omfattande översikt av olika internationella exempel på ekoturism 
och för en översikt av ekoturism i de skandinaviska länderna rekommenderas Gössling & 
Hultman (2006).
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1. respektera resmålets begränsningar – minsta möjliga slitage på natur 
och kultur

2. Gynna den lokala ekonomin
3. Miljöanpassa hela verksamheten
4. Bidra aktivt till natur- och kulturskydd
5. satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt
6. Kvalitet och trygghet på resan

under varje princip finns grundkriterier samt ett stort antal bonuskriterier. 
för att bli godkänd krävs att både arrangören och arrangemanget uppfyller 
samtliga grundkriterier samt minst 25 procent av bonuskriterierna. under 
den andra grundprincipen (gynna den lokala ekonomin) är exempelvis ett 
grundkriterium att så mycket som möjligt av varor och tjänster köps lokalt, 
medan ett bonuskriterium är om arrangören är registrerad och beskattad 
inom resmålets närområde. naturens bästa är inte bara ett sätt att mark-
nadsföra och kvalitetsmärka naturupplevelser, det är också ett exempel på 
ett systematiskt arbete mot ökad förädlingsgrad av kommersiella tjänster 
där naturupplevelsen är central, och därmed ett bra exempel på vad som 
kommit att benämnas »upplevelseekonomin«. en studie av 53 naturens 
Bästa certifierade företag (av sammanlagt 78 vid studiens genomförande) 
visar på en stor variation i ekonomisk omsättning (fredman m.fl. 2008a). 
totalt hade de studerade föreetagen en omsättning på ca 205 mkr, men de 
10 största står för nästan 80 % av beloppet (ca 160 mkr). 
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fallstudie
vildmark i värmlaNd
»vildmark i värmland« är namnet på ett naturturismföretag som specialiserat sig 
på att arrangera flottfärder på Klarälven i norra värmland. företagets affärsidé är 
att skapa oförglömliga upplevelser i naturen för turist- och företagsmarknaden 
genom att:

– bygga, åka och riva timmerflotte 
– paddla kanot i fors, älv eller sjöar 
– erbjuda naturnära boende i området som kompletteras med våra naturnära 

aktiviteter 
– utgå från naturens förutsättningar vid utveckling av naturnära upplevelser 

och aktiviteter 
flottfärderna finns från en dag upp till sju dygn. Principen är att man själv 
bygger sin egen flotte med hjälp av rep och trästockar under ledning av en 
kunnig guide. sedan är det bara att lasta på sin utrustning och låta flotten 
långsamt lämna stranden och för att låta sig fångas upp av den 2 km/h starka 
strömmen. Målsättningen med verksamheten är att det ska vara roligt och trev-
ligt för gästerna, instruktörerna, lokalbefolkningen, att det ska vara ekonomiskt 
bärkraftigt, året om, och att det ska drivas med hänsyn till natur och miljö samt 
gynna lokal ekonomi. 
 idén till »vildmark i värmland« väcktes i slutet av 1970-talet, under en period 
då arbetslösheten var hög och kommuner och företag med gemensamma krafter 
sökte efter nya utvecklingsmöjligheter. detta var under en tid då bland annat 
skogsbruket rationaliserades starkt, vilket drabbade många glesbygder hårt, inte 
minst i norra sverige. 1991 upphörde den kommersiella flottningen av virke på 
Klarälven. företaget växte kraftigt under 1990-talet, och idag har man cirka 20 
säsongsanställda och under en säsong färdas uppemot 800 flottar på Klarälven 
med sammanlagt cirka 3 500 gäster. 
 den drygt 10 mil långa sträcka av Klarälven som företaget använder sig av 
passerar hundratals olika privata markägare. förutom särskilda start och slut-
punkter finns inga fasta anläggningar eller övernattningsplatser iordningsställda 
längs älven. Man kan därför se allemansrätten som en förutsättning för att bedriva 
verksamheten.
 företaget har medvetet arbetat med kvalitetssäkring av verksamheten, bland 
annat genom »isO 9002«, »tour Quality« och »naturens bästa«. isO 9002 är 
en internationell standard för kvalitetsarbete inom näringslivet vilken innebar 
att företagets rutiner dokumenterades, man definierade en kvalitetspolicy och 
satte upp kvalitetsmål för naturnära verksamheter. arbetet med kvalitetssäkringen 
tour Quality innebär bland annat att redovisa vad tjänsten består av, hur den 
skall levereras och vilka som medverkar i att leverera den. företaget tillämpar 
också miljöstyrning enligt isO 14001. »vildmark i värmland« har under årens 
lopp också mottagit flera priser för sin verksamhet, bland annat »årets företa-
gare i torsby kommun«, »årets ekoturistföretag i norden« och »Grand travel 
award«.

<  Med strömmens hastighet utför Klarälven. Foto: Peter Fredman
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7. att studer a friluftsutövare

i detta kapitel uppmärksammas olika sätt att samla in kunskap om 
friluftsutövare. det inleds med en översikt av olika metoder följt av en 
genomgång av studier – i huvudsak svenska – som gjorts med utgångs-
punkt från besök i ett visst område eller deltagande i en viss friluftsakti-
vitet. vi har valt att endast i begränsad omfattning återge resultat från de 
många studierna som refereras vilket innebär att kapitlet kan fungera som 
en referenstext för den intresserade att söka upp och ta del av resultaten i 
originalkällan. Kapitlet avslutas med några metodologiska problem med 
att använda besökarstudier i praktisk förvaltning.

Olika kunskaper efterfrågas
Kunskap om friluftsutövare kan samlas in och analyseras ur många olika 
perspektiv. för den som förvaltar och sköter naturområden är det kanske 
mest grundläggande att skaffa uppgifter om antalet besökare, vilket i sin 
tur kan ligga till grund för planering och fördelning av resurser eller olika 
strategiska satsningar. för andra som framför allt är intresserade av frilufts-
utövandet generellt torde kunskap om deltagande i olika aktiviteter vara 
av störst intresse, och mindre viktigt är kanske var de utövas. Ganska snart 
inser man emellertid att dessa kunskaper många gånger är otillräckliga 
för en djupare förståelse av friluftsutövandet och dess effekter. ytterligare 
kunskap behövs som regel kring utövande i tid och rum, besökarnas 
bakgrund (ålder, kön etc.), beteenden, attityder, hinder, motiv och de 
utbyten (psykologiskt, socialt och ekonomiskt) som besöken resulterar i.
 vad är då nyttan med att mäta och studera friluftslivet i mer konkreta 
termer? frågan är lika berättigad som den är svår att ge något entydigt 
svar på. inom friluftsområden ska som regel en rad olika intressen vägas 
samman (rekreationsvärden, naturvärden, ekonomiska värden, pedago-
giska värden), och kunskaper om friluftsutövandet kan bidra till att:

minska konflikter ʶ
förbättra upplevelser och öka tillfredsställelsen ʶ
identifiera efterfrågan och utbud ʶ
identifiera motiv och hinder ʶ
följa upp och förbättra skötsel och förvaltning ʶ
utveckla och anpassa infrastrukturer ʶ
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analysera ekologisk, social och ekonomisk påverkan ʶ
förbättra underlag för prioriteringar mellan olika intressen ʶ
stärka argument för satsningar på friluftsliv och turism ʶ
göra prognoser över framtida nyttjande och utveckling ʶ
utveckla förbättrade mätmetoder. ʶ

Beroende på friluftslivets stora variationer i tid, rum och aktivitet blir 
mätningar av friluftsutövande ofta relativt komplicerade och resurskrä-
vande. flera metoder för datainsamling kring besök i naturen har utveck-
lats – mekaniska, elektroniska och optiska räkneverk, direkt och indirekt 
observation, självregistrering, personliga intervjuer, telefon och postenkä-
ter. Olika metoder lämpar sig olika bra beroende på vilken frågeställning 
man försöker besvara, typ av område, förekomst av olika aktiviteter, antal 
och typ av besökare etc. det är svårt att dra några generella slutsatser 
och avgörande blir många gånger såväl praktisk genomförbarhet som 
kostnader. att heltäckande mäta och intervjua besökare i ett naturområde 
är som regel mycket resurskrävande och i praktiken får man ofta nöja 
sig med kompromisser. inom ramen för denna bok finns inte utrymme 
att ge en fullständig beskrivning av tillvägagångssättet vid genomför-
andet av besökarstudier, men i en checklista för besökarstudier sist i 
detta kapitel beskriver vi översiktligt de viktigaste stegen. Handböcker 
för besökarstudier finns både på svenska (lindhagen & ahlström 2005; 
naturvårdsverket 2005a, 2006b och 2007a) och engelska (Hollenhorst 
et al. 1992; Hornback & eagles 1999; Watson et al. 2000). Med stöd från 
nordiska Ministerrådet har också utarbetats standardiserade nordisk-
baltiska riktlinjer för besökarstudier (Kajala et al. 2007). Generellt sett 
finns ett behov av en mer enhetlig metodik för studier av friluftsliv och 
naturturism. även om försök har gjorts till riktlinjer på området har de 
inte fått något större internationellt genomslag (eagles & McCool 2002). 
i bland annat nordamerika och finland förekommer dock systematiska 
undersökningar av invånarnas deltagande i olika friluftsaktiviteter och 
besök i naturområden som upprepas med jämna mellanrum för att följa 
utvecklingen över tiden (Cordell 2004; Pouta et al. 2000). naturvårds-
verket publicerade nyligen ett förslag på statistikprogram för friluftsliv 
i sverige, men det är i skrivande stund oklart om dess genomförande 
(naturvårdsverket 2009).

Områdesstudier och befolkningsstudier
för att studera friluftsutövande kan man principiellt följa någon av två 
olika angreppssätt – antingen genom studier av besökare direkt i det 
aktuella området (områdesstudier) eller genom indirekta studier utanför 
området baserade på intervjuer med ett slumpmässigt urval av den befolk-
ning man är intresserad av (befolkningsstudier), exempelvis befolkningen 
i sveriges rike, ett län eller en kommun. Båda sätten har sina för- och 
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nackdelar avseende bland annat tillämpbarhet, representativitet och kost-
nader. en principiellt viktig skillnad är att områdesstudier omfattar de 
individer som besöker ett visst naturområde och således inkluderar alla 
typer av besökare (etnicitet, ålder, hemort, aktivitet etc.) medan befolk-
ningsstudier inskränker sig till just den befolkning man använder för sitt 
urval. till gruppen områdesstudier hör också besöksräkningar i syfte att 
mäta antalet besökare i ett definierat område.
 en styrka med befolkningsstudier är att de omfattar individer som inte 
besöker området i fråga. Kunskap om »icke-besökarna« kan många gånger 
vara värdefull för att bättre förstå såväl förekomst av hinder för friluftsliv 
som motiv för deltagande. är man främst intresserad av kunskaper om 
besökarna i ett visst naturområde blir många gånger en befolkningsstudie 
ett alltför trubbigt redskap, i synnerhet om området är mindre välbesökt, 
eftersom det då kräver ett mycket stort antal intervjuer för att erhålla till-
räckligt många respondenter som har besökt området ifråga. ett undantag 
kan vara lokala (t.ex. tätortsnära) rekreationsområden där merparten av 
besökarna kommer från närbelägna bostadsområden. Genom att ställa 
frågor till ett slumpmässigt urval av innevånarna kan det vara möjligt att 
få en hygglig bild av områdets nyttjande för friluftsliv, men man missar då 
naturligtvis de eventuella besökare som är bosatta utanför de undersökta 
bostadsområdena. 

Frågeställningen styr val av metod
en viktig utgångspunkt vid valet av metod är att först identifiera vilka 
frågeställningar man söker svar på. vill man exempelvis uppskatta besö-
karnas attityder till skötsel och service i ett visst naturområde är sanno-
likt datainsamling på plats att föredra (områdesstudie), medan intervjuer 
med ett urval av en viss befolkning (befolkningsstudie) sannolikt lämpar 
sig bäst vid studier av hinder för deltagande i friluftsliv eller allmänhe-
tens efterfrågan på olika former av friluftsliv mer generellt. det senare 
kan jämföras med marknadsundersökningar där man söker ta reda på 
intresset hos en viss befolkningsgrupp för att konsumera tjänster och 
produkter.
 Om friluftsliv i ett specifikt naturområde eller region står i fokus är 
ytterligare en viktig aspekt områdets naturgeografiska egenskaper samt 
besökarnas rörelsemönster. friluftsutövarna kan vara mer eller mindre 
utspridda i både tid och rum, och antalet naturliga entrépunkter varierar. 
Många studier har utnyttjat just entrépunkter (parkeringsplatser, ledhu-
vuden, informationsplatser etc.) som en naturlig plats för datainsamling, 
samtidigt som det bland annat innebär en risk för överrepresentation 
av mer tillfälliga besökare. Befolkningsstudier är mindre känsliga för 
områdets naturgivna karaktär och besökarnas rörelsemönster, men kan 
däremot vara problematiska om naturområdet ifråga är svårt att definiera 
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i ord eller bild. Huruvida man har besökt svenska fjällen senaste året kan 
tyckas vara en enkel fråga att svara på, men vid närmare eftertanke är 
det svårt att dra en tydlig gräns för fjällens geografiska avgränsning som 
enkelt och begripligt går att kommunicera till respondenten. Om man 
har besökt östersund, Kiruna eller Gäddede, har man då besökt fjällen? 
Oberoende av datainsamlingsmetod är det viktigt att frågeställaren har 
god kunskap om objektet kring vilket man ställer frågorna. dels för att 
frågorna från början ska bli rätt utformade, dels för att kunna tolka svaren 
på ett så korrekt sätt som möjligt.
 insamling av data i ett naturområde kan göras på flera olika sätt medan 
befolkningsstudier som regel innebär någon form av post- eller telefon-
undersökning. eftersom olika metoder delvis överlappar med varandra är 
det svårt att systematiskt dela in dem i olika grupper, men nedanstående 
lista torde ändå ge en hygglig bild av de metoder som står till buds;

Områdesstudier (besöksräkning)
Mekaniska eller elektroniska räkneverk – registrerar antal passager  ʶ
(människor, bilar, båtar, snöskotrar etc.) vi en bestämd plats, t.ex. 
på en stig, väg eller bro.
Manuell / visuell observation – registrering av antal passager etc.  ʶ
med hjälp av personal i området.
Kamera- eller fjärrövervakning – kan ske med fasta kameror eller  ʶ
flyg. effektivt i stora områden med komplexa bruksmönster.
indirekta uppskattningar – mätning av antal besökare genom studier  ʶ
av slitage, sopmängd, antal fordon, vattenförbrukning, registreringar 
i toppböcker, övernattningar, färdmeddelande etc.

Områdesstudier (intervjuer)
enkät – distribuerad i området med hjälp av t.ex. självregistrerings- ʶ
lådor, personal, handdator, etc.
Personliga intervjuer – av personal i området. ʶ
Post-, telefon- eller webbenkät – baserad på kontaktuppgifter (adres- ʶ
ser, telefonnummer, e-post) insamlade i området, t.ex. med hjälp 
av självregistreringsboxar.

Befolkningsstudier
enkät – telefon-, post- eller internetbaserad. använder ett slump- ʶ
mässigt urval av den befolkning eller grupp man är intresserad av.
intervjuer – per telefon eller genom personligt besök. ʶ
fokusgrupper, expertpaneler – kvalitativ undersökningsmetodik.  ʶ
Kan användas bl.a. för pilotstudier eller inför planering av en större 
studie.
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Kombinerade metoder för bästa resultat
användning av olika metoder innebär att resultat från olika undersök-
ningar många gånger inte är helt jämförbara. det skapar svårigheter att 
exempelvis göra bra uppskattningar av friluftslivets förändring över tiden. 
Kunskap om utvecklingen över tiden är värdefullt i många sammanhang, 
men erfarenheten visar ofta på stora svårigheter att genomföra långsiktig 
och systematisk insamling av data. andra problem som förekommer 
är olika definitioner av en och samma aktivitet, olika rumsliga, sociala 
och kulturella avgränsningar samt olika tidsperioder för datainsamling. 
det senare är av stor vikt då många friluftsaktiviteter över tiden ofta 
har ett cykliskt mönster. det förhållandevis stora antalet metoder kan 
delvis förklaras med friluftslivets stora bredd och dynamik. som vi tidi-
gare konstaterat utgör friluftsliv en personlig upplevelse likaväl som en 
specifik aktivitet som utövas i ett visst område. det innebär att man 
inte alltid kan nöja sig med att kvantifiera själva besöket i naturen, utan 
måste rikta uppmärksamheten även mot besökarens utbyte av besöket 
samt mot förväntningar före besöket, resan till och från området, och 
på de minnen besökaren tar med sig från området. för att fånga denna 
dynamik räcker sällan en enskild metod utan det krävs en kombination 
av flera tillvägagångssätt. 
 ytterligare en anledning till att kombinera olika metoder för data-
insamling kring friluftsliv är studiernas representativitet. Omfattning 
och karaktäristika hos de friluftsutövare man studerar är sällan kända på 
förhand. därför är det viktigt att i förekommande fall dels genomföra 
bortfallsundersökningar, dels ta hänsyn till externa faktorer som väder, 
speciella händelser, helgdagar etc. som kan påverka besökarna och deras 
beteenden. en bortfallsundersökning kan exempelvis innebära att man 
genomför personliga intervjuer med ett urval av de personer som inte 
stannar upp vid en självregistreringsbox, kontrollräknar alla som passerar 
ett elektroniskt räkneverk, eller att man telefonintervjuar ett urval av 
dem som inte svarat på en postenkät. andra faktorer att ta hänsyn till 
är gällande lagstiftning (vid t.ex. kameraregistrering eller registerhåll-
ning), skyddande av besökarnas integritet och risken för vandalisering 
av mät utrustning (vuorio 2003).

Svenska besökarstudier – en metodstrukturerad överblick
det finns gott om exempel på studier av friluftsliv runt om i världen, men 
med en klar tyngdpunkt på västvärlden (anon 2006; emmelin, fredman 
& sandell 2005; sievänen et al. 2008). nedan ges en överblick över svenska 
besökarstudier utifrån de tre grundläggande typerna områdesstudier, 
befolkningsstudier och longitudinella studier. Med longitudinella studier 
menas i det här sammanhanget områdes- eller befolkningsstudier som 
upprepats vid ett eller flera tillfällen. det innebär en viss överlappning i 
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beskrivningarna nedan, men vi anser att mervärdet av att få kunskap om 
friluftslivets förändring över tiden motiverar en särskild belysning. tabell 
7:1 ger en sammanställning av ett urval av svenska besökarstudier.

Områdesstudier
i sverige finns flera exempel på områdesstudier av varierande omfatt-
ning från olika fjällområden – norrbottensfjällen (Bäck 2002; Bäck & 
Hedlund 1982; Wall 2003; Wall 2004) rogen-långfjället (Hultman & 
Wallsten 1988; emmelin & Ohlsson 1999), södra Jämtlandsfjällen (vuorio 
2003), fulufjället (Hörnsten & fredman 2002; fredman, Hörnsten, 
friberg & emmelin, 2005). Med undantag av Wall (2003) har dessa i 
första hand fokuserat på besökare sommartid, använt sig av någon form 
av självregistrering (i några fall även elektroniska folkräknare) samt en 
efterföljande postenkät. Kännetecknande för dessa studier är att de alla 
har omfattat relativt stora geografiska områden. resultat från studierna 
har bidragit till att förbättra och utveckla bl.a. förvaltning, skötsel och 
turism i respektive område. ett konkret exempel är resultat från studien 
i fulufjällets då blivande nationalpark som användes vid utformandet av 
nationalparkens skötselplan (naturvårdsverket 2002a) och av lokala turist-
entreprenörer vid prissättningen av guidade turer i området (Hörnsten 
& fredman 2002). en studie av ett mer avgränsat fjällområde har gjorts 
på Mittåkläppen i Härjedalen där bland annat turisternas upplevelser av 
slitage undersöktes (emmelin & iderot 1999). studierna i fulufjället och 
södra Jämtlandsfjällen har även inkluderat bortfallsstudier.
 Områdesstudier i skogslandskapet med fokus på tätortsnära rekreation 
har bland annat genomförts i närheten av växjö, uppsala och umeå 
(Kardell 1985; lindhagen 1996). lindhagen belyser även en rad metod-
problem, och finner bland annat att svensken överskattar antalet besök 
man gör i skogen för rekreation med upp till 100 procent. Observationer 
i områdena genomförs bland annat genom att en observatör färdas en 
given sträcka och noterar antalet möten med andra besökare. ytterligare 
en studie med fokus på skogsturism gjordes av Bostedt & Mattsson 
(1995) som studerade besökare på två campingplatser i småland respektive 
norrbotten. syftet med studien var bland annat att analysera hur betal-
ningsviljan varierade som funktion av bland annat skogens utseende och 
tillgänglighet. frågeformulär distribuerades i samband med incheckning 
till campingplatsen.
 länsstyrelsen i stockholms län genomförde 2002 en studie av besökare 
i fyra naturreservat i stockholms utkanter (länsstyrelsen i stockholms 
län 2003). syftet var att få bättre kunskap om besökarna och vad de 
tycker om områdenas skötsel. studien begränsades till några veckor på 
sensommaren och genomfördes med hjälp av självregistreringsboxar samt 
kompletterande intervjuer i området vid två tillfällen. Besökare i tyresta 
nationalpark söder om stockholm var föremål för en studie våren 2003 
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Tabell 7:1. Ett urval av svenska områdesstudier uppdelade  
efter naturmiljöer

Område referens Metod longitudinell 
(år)

friluftsliv i sKOGsMilJöer

Camping i småland och 
norrbotten

Bostedt & Mattsson (1990) frågeformulär

tyresta nationalpark fredman & Hansson (2003) Personliga intervjuer

Bogesundslandet Kardell (2003) direkta observationer
frågeformulär

1969 – 1999

djurgården Kardell (1998) direkta observationer
Personliga intervjuer

stadsliden umeå Kardell & lindhagen (1995) direkta observationer
Personliga intervjuer 
telefonintervjuer

växjö (tätortsnära skogar) Kardell & lindhagen (1995) direkta observationer
Personliga intervjuer 
telefonintervjuer

1972 – 1992

stadsskogen uppsala lindhagen (1996) direkta observationer
Personliga intervjuer

1988 – 1995

naturreservat i stockholms län länsstyrelsen i stockholms län 
(2003)

frågeformulär
Personliga intervjuer

friluftsliv i fJällen

norrbottensfjällen Bäck 2002; Bäck & Hedlund 
(1982); Wall (2004)

elektroniska 
räkneverk
registreringskort
frågeformulär
Postenkät

1982 – 2003

Mittåkläppen emmelin & iderot (1999) Personliga intervjuer

fulufjällets nationalpark fredman, Hörnsten friberg, 
emmelin (2005)

elektroniska 
räkneverk
registreringskort
Postenkät

2001 – 2003

rogen – långfjället Hultman & Wallsten (1988); 
emmelin & Ohlsson (1999)

registreringskort
Postenkät

1988 – 1998

södra Jämtlandsfjällen (vinter) lindberg, denstadli, fredman, 
Heldt & vuorio (2001)

frågeformulär
Postenkät

södra Jämtlandsfjällen vuorio (2003) registreringskort
Postenkät

vattenBaserat friluftsliv

ljusnan, indalsälven, vindelälven 
och Kalixälven

almstedt (1998) Postenkät

luleå skärgård ankre (2005) registreringskort
Postenkät

Blekinge skärgård ankre (2008) registreringskort
Postenkät

fiske i Byskeälven appelblad (2001) Postenkät
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i syfte att utvärdera attityder till områdets skötsel och förvaltning tio 
år efter nationalparkens inrättande (fredman & Hansson 2003). Här 
användes personliga intervjuer med ett urval av besökarna i området 
under en begränsad tidsperiod på försommaren. almstedt (1998) har i sin 
avhandling studerat besökare i fyra områden av riksintresse för friluftslivet 
(älvdalarna runt ljusnan, indalsälven, vindelälven och Kalixälven) i syfte 
att analysera hur avsatta riksintresseområden nyttjas. data samlades in 
genom en postenkät riktad till knappt 1000 av de individer som under 
år 1994 övernattat på något av svenska turistföreningens vandrarhem i 
de fyra områdena. 
 exempel på studier med fokus på friluftslivets ekonomiska värden 
där datainsamling gjorts i området är sportfiske i Byskeälven (appel-
blad 2001), Kaitum (Paulrud & dalin 2001) och Bohuslän (Paulrud 
2001), samt skidåkning i dalafjällen (Heldt 2000). den senare studien 
är ett av få exempel på områdesstudier vintertid. en orsak till detta torde 
vara svårigheter med datainsamling denna årstid jämte ett allmänt sett 
större intresse för friluftslivet sommartid. vintern 2001 studerades dock 
snöskoteråkare, turskidåkare och lokalbefolkning i och omkring södra 
Jämtlandsfjällen med hjälp av enkäter distribuerade i området samt en 
efterföljande postenkät (lindberg et al. 2001). 
 som vi tidigare sett är det inte ovanligt att en besökarstudie kombine-
rar olika metoder för datainsamling, vilket också är fallet för flertalet av 
de ovan refererade studierna. exempelvis kombinerar lindhagen (1996) 
fältobservationer med såväl post- som telefonundersökningar, och flera av 
fjällstudierna kombinerar självregistrering eller intervjuer i området med 
en postenkät efter besöket. Metodologiskt leder det oss ett steg närmare 
nästa kategori av studier – befolkningsstudier.

Befolkningsstudier 
statistiska centralbyrån följer utvecklingen av levnadsförhållanden i 
sverige genom de så kallade ulf-undersökningarna, undersökningar av 
levnadsförhållanden (sCB 2004 och 2009). undersökningarna genom-
förs vartannat år omväxlande fördjupade mot olika välfärdsområden, 
men fördjupade belysningar av fritiden har gjorts vid fem tillfällen: 1976, 
1982–1983, 1990–1991, 1999 och 2006–2007. fram till senaste mätningen 
samlades statistiken in som besöksintervjuer med ett slumpmässigt urval 
om cirka 7 500 personer årligen av sveriges vuxna befolkning 16–84 år. 
från och med 2006 har ett metodbyte genomförts, från personliga inter-
vjuer till telefonintervjuer, vilket begränsar möjligheterna till jämförelser 
bakåt i tiden. statistiken ger inte någon komplett bild av svenskarnas 
fritidsvanor, men väl en övergripande beskrivning av ett antal utvalda 
fritidsaktiviteters omfattning. På grund av metodbytet väljer vi här att 
kort referera några resultat från den näst senaste mätningen från 1999. 
Här kan man bland annat utläsa hur stor andel av sveriges befolkning 
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Tabell 7:2. Deltagande i friluftsaktiviteter (> 5 ggr/år). M=man, K=kvinna, Ålders-
profilen visar hur deltagandet varierar med olika ålder. Trend visar förändring över tiden 

(perioden 1976 – 1999 om annat inte anges) och en stjärna (*) markerar en statistiskt 
signifikant förändring.

Aktivitet Kön Deltagande (%) Åldersprofild Trend

nöjespromenad

M 69,2  +22,9*

K 80,1  +28,4*

trädgårdsarbete
M 60,6  +11,1*

K 59,6  +12,7*

strövat i skog och 
mark

M 54,3  +9,1*

K 57,7  +11,8*

friluftsbadata
M 46,9  -3,3

K 44,6  -4,4

utflykt fritidsbåt
M 20,3  +0,2

K 11,8  -0,5

fritidsfiskat
M 22,1  -4,4*

K 6,6
 

+0,1

Jagatb
M 8,1  -0,4

K 0,7  +0,9

fjällvandratc
M 1,8  +2,1

K 1,6  +2,0

a) åldersprofil och trend avser >20ggr/år
b) åldersprofil och trend avser minst 1 gång/år, trend perioden 1982–1999
c) åldersprofil och trend avser minst 1 gång/år, trend perioden 1990–1999
d) Kurvorna över åldersprofiler är ungefärliga och »nivån« på kurvorna är relativ. Bygger på senaste 
mätningen.
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som deltar i de olika aktiviteterna jämte analyser utifrån olika demo-
grafiska parametrar. tabell 7:2 (första kolumnen) redovisar hur stor del 
av den svenska vuxna befolkningen som ägnar sig åt dessa åtta frilufts-
aktiviteter mer än fem gånger per år (andra frekvenser finns redovisade i 
sCB 2004). den vanligaste aktiviteten är nöjespromenader, som mellan 
70 och 80 procent av alla svenskar ägnar sig åt åtminstone någon gång. 
trädgårdsarbete och skogspromenader utövas också av en majoritet av 
befolkningen. lägsta utövandet av de aktiviteter sCB mäter har jakt 
och fjällvandring. aktiviteter där det föreligger stora skillnader mellan 
könen är framför allt utflykt i fritidsbåt, fritidsfiske och jakt – aktiviteter 
som i samtliga fall utövas av män i större utsträckning än kvinnor. yngre 
personer tycks vara mindre lockade av promenader, trädgårdsarbete, 
jakt och fjällvandring, utan ägnar sig mer åt bad och fiske jämfört med 
äldre. Märk väl att tabellen ger en bild av friluftslivet utifrån valda mått 
(utövande minst fem gånger per år), som dessutom blir ganska scha-
bloniserad. Jämförelser mellan aktiviteter för andra utövandefrekvenser 
och uppdelat på olika undergrupper kan delvis ge andra resultat. exem-
pelvis visar sCBs statistik att högutbildade är generellt mer ute i skog 
och mark än lågutbildade, undantaget jakt och fiske som i högre grad 
utövas av lågutbildade. utrikes födda är mindre friluftsaktiva än infödda 
svenskar. det gäller samtliga aktiviteter, utom möjligen nöjespromena-
der. 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. ulf 
undersökningarna innehåller även data om svenskarnas semesterresor.
 forskningsprogrammet friluftsliv i förändring (www.friluftsforsk 
ning.se) genomförde hösten 2007 en av de mest omfattande studierna 
av friluftslivet i sverige. Postenkäten, som omfattade 7 000 svenskar i 
åldrarna 18–75 år, bestod av en nationell del samt tre översamplings-
områden (Blekinge, torup utanför Malmö samt delsjön i Göteborg). 
frågor ställdes bland annat om deltagande i 43 olika friluftsaktiviteter, 
motiv, hinder, framtida deltagande, besök i bostadsnära naturområden, 
allemansrätten, upplevd hälsa, friluftslivets finansiering, fritidsboende, 
fysisk planering m.m. resultaten från den nationella studien finns över-
siktligt redovisade i fyra tematiska rapporter (fredman et al. 2008b-e), 
från vilka vi här återger några slutsatser; 

nästan alla uppfattar skogar, fjäll, sjöar och hav som »natur« men  ʶ
det är inte alls lika självklart med t.ex. badstränder, trädgårdar och 
elljusspår. Mer än hälften av de svarande är ute i naturen ganska 
ofta, eller mycket ofta, under vardagar. under längre ledigheter ökar 
denna andel till 89 %. naturen är också en central miljö för barns 
uppväxt och t.ex. har hela 94 % av de svarande ofta, eller mycket 
ofta, tillbringat lov och semestrar i naturen. 
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nöjes- och motionspromenader är vanligast att ha ägnat sig åt  ʶ
åtminstone en gång under en 12-månadersperiod (nästan 95 % av 
de svarande), följt av strövat i skog och mark (90 %), arbetat i 
trädgården (84 %), solbadat (81 %), och haft picknick eller grillat i 
naturen (80 %).

Jogging/terränglöpning, jakt och fiske är mer vanligt bland män  ʶ
medan solbad, picknick och stavgång är mer representerat hos kvin-
nor. Joggning/terränglöpning är en aktivitet främst hos yngre och 
medelålders, medan det omvända gäller för stavgång. föräldrarnas 
uppväxtland tycks inte ha så stor betydelse för vilka friluftsaktiviteter 
man väljer, men svarande med svenska föräldrar utövar aktiviteterna 
i större utsträckning jämfört med personer vars föräldrar vuxit upp 
utomlands.

de tre viktigaste motiven för att ägna sig åt aktiviteter i natur- och  ʶ
kulturlandskapet är att utöva fysisk aktivitet, uppleva avkoppling 
samt att vara nära naturen. drygt 80 % av de svarande tror inte att 
det är någon utomhusaktivitet som de kommer att ägna sig mindre 
åt om fem år. ungefär hälften tror i stället att de kommer att öka 
någon aktivitet.

Knappt hälften av de svarande uppger att det finns någon eller några  ʶ
aktiviteter de skulle vilja ägna sig mer åt än de gör i dagsläget. Brist 
på tid är ett dominerande hinder och familjesituationen är också 
ett förhållandevis vanligt skäl.

Möjligheter till friluftsliv har helt eller delvis påverkat valet av boende  ʶ
för fyra av tio svarande och nära 90 % menar att utomhusvistelse gör 
deras vardag mer meningsfull. Om möjligheten att utöva friluftsliv 
under det senaste året inte hade funnits så sjunker medianvärdet 
för självskattad hälsa. 

drygt 60 % uppgav att de besökt naturområden inom 10 mil från  ʶ
bostaden under de senaste 12 månaderna. flest besök gick till skogs-
områden, följt av sjö och vattendrag samt skärgård. Hälften av de 
svarande hade 5 km eller kortare till naturområdet. för hälften av 
de svarande var den totala kostnaden 40 kr eller mindre per besök, 
medan motsvarande betalningsvilja för att fortsätta besöka natur-
området uppgick till högst 100 kr per besök.

Knappt hälften av de som svarade har tillgång till fritidsboende  ʶ
på något sätt. det är framför allt fjäll- och kustkommuner som är 
populära fritidsbostadsdestinationer och många tillbringar en stor 
del av sin tid i fritidsbostaden.
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allemansrätten är av stor betydelse när det gäller svenska folkets  ʶ
möjligheter till friluftsliv och andra utomhusaktiviteter och de 
svarandes kunskaper om allemansrätten generellt är goda. av de 
svarande är 94 % helt eller delvis eniga med påståendet att allemans-
rätten är viktig att försvara och 77 % anser allemansrätten viktig för 
deras egna utomhusaktiviteter.

Betydelsen av närnatur understryks och det finns ett starkt stöd för  ʶ
tanken att det är ett offentligt ansvar att skydda markområden för 
friluftsliv. en stor majoritet av de svarande (81 %) anser att det är 
viktigt att samhället satsar resurser för att underlätta människors 
möjligheter till naturupplevelser.

 

när vi bad de svarande att ange hur stora utgifter de haft som  ʶ
kunde kopplas till det man själv betraktar som friluftsliv så har 
drygt hälften angett en utgift på 5 000 kr eller mindre per år, en 
fjärdedel lägger mindre än 1 000 kr per år och ca 10 % lägger mer 
än 20 000kr per år.

utöver ovan nämnda studier finns det naturligtvis flera exempel på 
utredningar och forskningsstudier kring friluftsliv och naturturism som 
använt sig av en befolkning som utgångspunkt. forskningsprogrammet 
fjällmistra genomförde år 2004 en omfattande attitydundersökning om 
naturvårdspolitik, rovdjursfrågor, friluftsliv, resursplanering m.m. med 
fokus på svenska fjällen. det var en brevundersökning som gick ut till 
totalt 11 418 människor, framför allt i de fyra fjällänen — dalarna, Jämt-
land, västerbotten och norrbotten. urvalet baserades på 150 slumpvis 
utvalda och permanent bosatta personer från varje kommun i dessa län 
i åldersgruppen 16–65 år. som jämförelse ingick också 1 067 personer 
bosatta utanför dessa län i studien. resultat kring svenskars fjällbesök, 
inställning till allemansrätten och till skyddade områden finns redovisade 
i fredman & sandell (2005 och 2009).
 studier av skogens utseende för att vara en attraktiv rekreationsmiljö 
har gjorts av Hultman (1983), Mattsson & li (1993) och Hörnsten (2000). 
Hörnsten & fredman (2000) använde ett nationellt sampel för att studera 
preferenser kring avstånd mellan bostaden till närmaste rekreationsskog. 
Mattsson (1990a,b) använde sig av ett nationellt urval av jägare för att 
studera deras värdering av jaktupplevelser. i detta fall var utgångspunkten 
således inte enbart en geografiskt avgränsad befolkning (sverige) utan 
även en förutbestämd aktivitetsgrupp (jägare). i studien av snöskoter-
åkare, skidåkare och bofasta i södra Jämtlandsfjällen (lindberg et al. 2001, 
2002) kombineras ett slumpmässigt urval av lokalbefolkningen (boende i 
postnummerområden i anslutning till studieområdet) med datainsamling 
av besökare i området. Hösten 2003 genomförde länsstyrelsen i stock-
holms län en enkätundersökning bland hushåll i stockholms län kring 
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deras intresse för och nyttjande av länets naturreservat (länsstyrelsen i 
stockholms län, 2004). studien analyserade även orsaker till att männi-
skor inte besöker naturreservaten.
 som ytterligare en illustration kan vi peka på en nationell studie av 
svenskarnas resande till fjällen baserad på telefonintervjuer med ett 
urval av den vuxna befolkningen boende utanför de 15 fjällkommunerna 
(Heberlein et al. 2002) som följdes av postenkäter riktade till utvalda 
aktivitetsgrupper (utförsåkning, vandring, snöskoteråkning). respektive 
aktivitetsgrupp kunde då delas upp mellan »besökare« (de som utövat 
aktiviteten i fjällen) och »icke-besökare« (de som utövat aktiviteten på 
annan plats). Genom att sedan jämföra besökare med icke-besökare 
kunde forskarna studera motiv och hinder kring besök i svenska fjällen 
för olika friluftsaktiviteter (fredman & Heberlein 2005a).
 det finns också kommersiella databaser som bland annat samlar 
kunskap om svenskarnas turistresor. den så kallade turism- och rese-
data basen (tdB) omfattar 2000 intervjuer varje månad per telefon med 
ett slumpmässigt urval av sveriges befolkning angående resor i tjänsten 
och på fritiden. utgångspunkten för denna undersökning är resor minst 
10 mil från hemorten vilket utesluter mycket av friluftslivet i hemmets 
närområde. någon specifik klassificering av naturturism förekommer 
inte i tdB-undersökningen, men med hjälp av frågor om resans syfte är 
det möjligt att skaffa sig en uppfattning om naturturismens omfattning 
mer generellt (där bl.a. friluftsliv ingår som ett bland flera alternativ för 
resans syfte).  

Longitudinella studier
vi har tidigare pekat på behovet av kunskap om besökarnas antal, rörelse-
mönster, attityder, värderingar etc. för utveckling av skötsel, förvaltning 
och turism i naturområden. Men för att bättre förstå dagens friluftsliv i ett 
föränderligt samhälle och om möjligt göra prognoser om framtiden behövs 
kunskap om friluftslivets förändringar över tiden. även här är sCBs ulf-
undersökning en källa till kunskap då den innehåller uppgifter om frilufts-
utövande från mitten av 1970-talet fram till sekelskiftet (sCB 2004). som 
så ofta, beroende på hur man läser statistiken, går det att komma fram till 
olika slutsatser kring friluftslivets utveckling över tiden, inte minst mot 
bakgrund av olika demografiska variabler. från tabell 7:2 går att utläsa att 
nöjespromenader, trädgårdsarbete och ströva i skog och mark har ökat 
sedan mitten av 1970-talet. tittar man närmare på siffrorna visar det sig 
dock att ökningen inte är jämt fördelad över åldersgrupperna, utan den 
största ökningen har ägt rum bland medelålders och äldre individer (45 år 
och uppåt). för övriga aktiviteter är förändringarna relativt små, även om 
tendensen pekar mot en minskning eller stagnering av friluftsutövandet 
hos yngre personer jämfört med äldre. dessa förändringar kan möjligen ge 
en indikation om vilken utveckling vi kan vänta oss i framtiden.
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 även ett antal utredningar och forskarstudier har omfattat longitudi-
nella data över friluftslivets utövande i sverige. dessa innebär som regel 
enskilda upprepningar av tidigare studier och har inte ingått i någon 
systematisk struktur för longitudinell mätning av friluftslivet. föränd-
ringar över tiden av tätortsnära rekreation, framförallt i skogsnatur, har 
bland annat studerats av lindhagen (1996). i studien över växjöbor-
nas rekreationsvanor från 1991 görs jämförelser med perioden 1973–1975 
(Kardell 1985). Här finner man att andelen skogsbesök nära hemmet 
har ökat (vilket förklaras med en ökad befolkning) samt att besöken är 
jämnare fördelade över såväl år som vecka vid det senare mättillfället. 
Generellt är förändringarna små mellan de två växjöstudierna. i under-
sökningen från stadsskogen i uppsala jämförs åren 1988 och 1995 med 
hjälp av observationer och intervjuer i området. även här finner forskarna 
små förändringar med undantag av andelen cyklister som hade ökat på 
fotvand rarnas bekostnad.
 Kardell (2003) har undersökt friluftsutövandet i Bogesundslandet norr 
om stockholm åren 1969, 1982 samt 1999. Baserat på okulära observatio-
ner under 56 dagar respektive år finner han att en ökning från 127 000 
till 149 000 årliga besökare för perioden. detta kan dock till stor del 
förklaras av tillkomsten av en golfbana samt restaurang i området. detta 
borträknat sker istället en minskning motsvarande 25 procent. tar man 
dessutom hänsyn till befolkningsutvecklingen i de närbelägna stock-
holmsförorterna (vilken ökat med cirka 50 procent under perioden) så 
har nyttjandet halverats räknat per capita. försök att urskilja besök i 
skogsnaturen (dvs. mer traditionellt friluftsliv) ur detta material visar 
på än större minskningar – från cirka 30 000 besökare 1969 till drygt 
10 000 år 1999. intervjuer vid en av områdets friluftsgårdar visar att det 
framför allt är andelen barnfamiljer samt yngre personer som minskat. 
liknande undersökningar, bl.a i stadsskogen i uppsala, visar på en minsk-
ning på drygt 20  % i antalet besök perioden 1988–2007 (Kardell 2008). 
Hörnsten (2000) redovisar förändringar i svenska rekreationsvanor i skog 
och mark, omfattande bland annat bärplockning och attityder till olika 
skogsmiljöer. studien är en upprepning av Hultman (1983) och resultaten 
visar på få förändringar, undantaget en minskning i bärplockandet med 
en tredjedel. flertalet föredrar skogsmiljöer med välvuxna relativt glesa 
bestånd samtidigt som preferenser för en urskogsmiljö (mindre lämplig 
för rekreation) ökar mellan de två studierna. 
 i svenska fjällen finns ytterligare exempel på områdesrelaterade longitu-
dinella studier. studien i fulufjällets nationalpark har speciellt utvecklats 
för att följa effekterna av nationalparkens inrättande och datainsamling 
har gjorts åren 2001 och 2003 (fredman et al. 2005). resultaten visar 
bland annat på en 40-procentig ökning av antalet besökare och då fram-
för allt i de mer tillrättalagda och tillgängliga delarna av parken, något 
som sannolikt bidragit till den ökning i upplevd trängsel forskarna fann i 
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området runt njupeskärs vattenfall. studien visar också en ökning i ande-
len medelålders och äldre besökare samt att allt fler ägnar sig åt kortare 
vandringar. Besökens längd har i genomsnitt minskat från 1,6 till 1,2 dagar. 
i området femundsmarka-rogen-långfjället har besökarundersökningar 
genomförts åren 1985 och 1998 (emmelin 1986; vistad 1995, emmelin & 
Ohlsson 1999; andersen et al. 2005). undersökningarna visar en nedgång 
av antalet vandrare i hela området, dock mest påtagligt för dagsbesökare 
och i de områden, särskilt runt Grövelsjön, där dessa dominerar. en del 
av förklaringen ligger sannolikt i att vädret under en stor del av sommaren 
1998 var extremt dåligt vilket kan ha påverkat frekvensen av dagsturer in i 
området. emellertid visar analyserna av långvandrare också den generella 
trenden mot kortare besök – från ett genomsnitt på 5,1 dagar år 1986 till 
4,0 dagar år 1998 i femundsmarka (andersen et al. 2005).
 från norrbotten finns undersökningar rapporterade i Bäck (2002) av 
friluftslivets utveckling under hela 1900-talet baserat i huvudsak på stf:s 
övernattningsstatistik – vilken ökar fram till slutet av 1980-talet för att 
därefter minska. Bäck pekar på tre faktorer som bidragit till tillfälliga 
toppar i besöksstatistiken: i  ) år 1981 då sJ firade 100-års jubileum och 
med starkt rabatterade tågresor; ii  ) år 1985 då nordkalottvägen mellan 
Kiruna och narvik öppnades; samt iii  ) år 1989 då tv under nyårshelgen 
sände ett populärt program om Kungsleden. detta illustrerar på ett bra 
sätt komplexiteten och de många olika faktorer som kan påverka frilufts-
livets och turismens utveckling.
 i den nationella studien kring svensk fjällturism (Heberlein et al. 2002) 
upprepades ett antal frågeställningar som ställdes av naturvårdsverket i 
en rapport om svenskarnas fjällvanor i mitten av 1980-talet (naturvårds-
verket 1985). resultaten från jämförelsen visar att tyngdpunkten i fjäll-
turismen sedan början av 1980-talet förskjutits söderut – allt fler besöker 
dalafjällen medan färre åker till de nordliga fjällområdena (fredman 
& Heberlein 2003). utförsåkning och snöskoteråkning har ökat mest 
under perioden, medan mer traditionella fjällaktiviteter som vandring 
och turskidåkning legat på en oförändrad nivå.
 låt oss avslutningsvis belysa ett antal faktorer man bör ta hänsyn till 
vid longitudinella studier som vi tidigare inte berört. det gäller bland 
annat förändringar i befolkningsstruktur, besöksmönster, infrastruktur, 
naturförhållanden (t.ex. väder), politiska förändringar eller förändringar 
i attityder och värderingar. tolkningar av longitudinella resultat måste 
därför göras med stor försiktighet, något som inte minst gäller valet av 
tidsperiod för jämförelsen. samma förändring kan ge olika resultat bero-
ende på om mätningen sker i andelar av en befolkning, antal besökare 
eller besöksdagar. som illustration har Gray et al. (2003) visat att antalet 
kanadensare som deltog i naturrelaterad rekreation i sitt hemland ökade 
från 16,6 miljoner (1981) till 19,9 miljoner (1996), medan motsvarande 
förändring mätt som andel av befolkningen minskade från 90,1 till 84,6 
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procent. På liknande sätt visar fredman et al. (2005) att i fulufjället har 
andelen besökare i de yngre åldersgrupperna minskat medan antalet besö-
kare i samma grupp ökat, i detta fall beroende på en ökning av antalet 
besökare i området totalt sett. studien visar också på ett positivt samband 
mellan antalet besökare (registreringar) och dygnsmedeltemperatur, vilket 
indikerar att man bör ta hänsyn till variationer i väder vid tolkningar av 
resultaten.
 även när det gäller longitudinella studier är det önskvärt att inte nöja 
sig med att mäta deltagande i vissa aktiviteter eller besök i områden utan 
att i likhet med tidigare resonemang även inkludera frågeställningar kring 
exempelvis motiv, hinder, värderingar, utgifter etc. Bäst är naturligtvis 
kontinuerliga tidsserier, men erfarenheten visar att detta är mycket ovan-
ligt. internationellt finns emellertid exempel på nationella program speci-
ellt utvecklade för att mäta friluftsliv och naturbaserad turism med jämna 
intervall, och som till skillnad från ovan nämnda ulf undersökningar 
även omfattar exempelvis ekonomiska variabler eller besök i särskilda 
områden (Cordell 2004; Codell & super 2000; Gray et al 2003; loomis & 
Walsh 1997; Manning 1999; Pouta et al. 2000). en generell trend som kan 
iakttas i flera länder är en minskning i aktiviteter som i någon bemärkelse 
»konsumerar« naturen (exempelvis jakt, fiske, bärplockning), medan icke 
konsumerande aktiviteter (exempelvis fågelskådning, vandring, paddling) 
ökar.
 avslutningsvis när det gäller longitudinella studier kan vi också rikta 
blicken mot vårt grannland norge och en studie om utvecklingen inom 
norskt friluftsliv för perioden 1970–2004 (Odden 2008). studien som 
bygger på resultat från 13 olika kvantitativa datamaterial leder till följande 
fyra övergripande slutsatser:

totalt sett har deltagande i friluftsliv ökat mellan åren 1970 och  ʶ
2004
friluftsliv blir allt mer varierat och specialiserat ʶ
intresset för traditionella friluftsaktiviteter minskar samtidigt som  ʶ
yngre personer ägnar sig allt mer åt nya former av friluftsliv
sociala skillnader i friluftsutövande ökar. ʶ

Nordiska besökarstudier
Många av de ovan refererade svenska besökarundersökningarna utgör i 
olika avseenden en del i en bredare nordisk tradition av besökarstudier. 
i övriga nordiska länder finns studier av olika friluftsaktiviteter, motiv 
och kopplingar till naturförvaltning. en grupp studier från universitetet 
i trondheim/ntnu har kartlagt fjällvandrare (vistad 1995, Odden 1995; 
lunde 1996; Kaltenborn & vorkinn 1993; Kaltenborn 1991; Kaltenborn & 
emmelin 1993; Hammitt et al. 1993). Också andra aktiviteter har studerats 
t.ex. fiske (aas 1991), bärplockning (aas & aasetre 1994), »kustrekreation« 



7. att studera friluftsutövare 137

och båtliv (Kleiven 1994; Meyer 1999; teigland 1999). Många av dessa 
studier har emellertid karaktärisering av utövarnas motiv och egenskaper 
endast som en del av sitt objekt och fokuserar mera på betydelsen av miljö-
egenskaper, förvaltningspraxis, service osv., samt på utövarnas utbyte och 
tillfredsställelse. flera av de norska studierna använder en segmentering av 
besökarna efter deras attityder till olika aspekter av »vildmarksbegreppet« 
enligt den s.k. »purismskalan« och kopplar attityder till vildmark både 
till val av aktiviteter och område (se vidare kapitel 3).
 ett stort forskningsprojekt i danmark har studerat »skovenes frilufts-
funktion« och därvid också studerat besökares bakgrund och motiv (Koch 
& søndergaard Jensen 1988). Hansen-Møller (1994) och Hansen-Møller 
et al. (1988) har studerat utövande av olika former av friluftsliv och en 
mängd sociologiska variabler men också applicerat socialantropologisk 
metodik för att förstå skillnader i friluftslivsmönster mellan olika grupper. 
finland är sannolikt det land i norra europa som har det mest utvecklade 
systemet av kontinuerliga besökarstudier (Pouta et al. 2000; fredman et 
al 2009b). Här bedrivs också en hel del forskning kring friluftsliv och 
naturturism, men stora delar är svårtillgängliga då mycket är publicerat 
enbart på finska.
 när det gäller kategorisering och typologisering av aktiviteter och 
utövare har intresset i norden varit begränsat. i norsk förvaltning och 
forskning har dock två starkt normativa kategorier: »traditionellt frilufts-
liv« och »modernt friluftsliv«, ofta använts. indelningen har ibland varit 
närmast intuitiv och ofta med motorisering eller avancerad teknisk utrust-
ning som skiljelinje; föreställningar om det traditionella friluftslivets 
företräden ur en mängd synvinklar från miljöpåverkan till individuell 
utveckling och moral har ofta varit tydliga. Mera teoretiska ansatser har 
emellertid också gjorts med »modernitetsbegreppet« eller med hänvisning 
till skillnader i historisk förankring i respektive en urban, betraktande 
tradition med rötter i romantiken och de traditionella bondesamhällenas 
jakt, fiske, bärplockning etc (aas & aasetre 1994; Pedersen 1994; vistad 
1995, tordsson 2007).
 en översikt av besökarstudier i de nordiska och baltiska länderna finns 
redovisad inom ramen för ett projekt finansierat av nordiska Minister-
rådet (anon 2006). även på europeisk nivå finns en nyligen genomförd 
sammanställning av besökarstudier inom ramen för Cost action e33 – ett 
nätverk för ökat forskarsamarbete inom kring friluftsliv och naturturism 
(sievänen 2008).

Några problem med att använda besökarstudier  
i praktisk förvaltning
ett problem med besökarstudier kan vara att preferenser och attityder 
inte enkelt kan användas som underlag för förvaltning eftersom de 
ibland har begränsad förmåga att förutse faktiska beteenden. en över-
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sikt över spridningen av preferenser och attityder från ett mycket stort 
antal undersökningar finns i Manning (1999) som pekar tydligt på detta. 
två metodologiska påpekanden kan vara på sin plats. det första gäller 
skillnaden mellan utsagor och faktiskt beteende, det andra spridningen 
i preferenser.

Vem utövar friluftsliv och hur mycket?
Hur vanligt är det egentligen att utöva friluftsliv? detta är svårt att under-
söka generellt, eftersom många människor tycks ha en tendens att över-
skatta sitt deltagande i aktiviteter som lyfts fram som eftersträ vansvärda 
– liksom att underskatta sådant som framstår som negativt (jfr. friluftsliv 
resp. alko holkonsumtion). lindhagen (1996) visar att kvantifiering av 
deltagande i friluftsliv med hjälp av postenkäter eller telefonintervjuer kan 
ge en överskattning på uppåt 100 procent. däremot visade en studie av 
medlemmar i friluftsorganisationer att dessa uppgav lägre friluftsaktivitet 
än sCBs mått för allmänheten (sandell 1996). en förklaring kan vara att 
svaren i sCBs enkät mera indikerat en ambition att vara ute än i vilken 
utsträckning respondenterna faktiskt varit ute. en sådan överskattnings-
tendens kan nog hållas tillbaka i en undersökning där man vet att man 
också senare kan komma att bli personligt intervjuad mer i detalj (som 
i sandell, 1996a). en tolkning i denna riktning stöds t.ex. av Kardell 
(1985:1) som skriver att »årslånga kontroller ute i skogen avslöjade dock 
att de tillfrågade överskattat sitt friluftsutnyttjande 4–7 gånger« jämfört 
med sCBs siffror. 
 dessutom kan det råda osäkerhet kring vad som räknas som friluftsliv 
om frågorna är allmänt formulerade. är en promenad till den närlig-
gande sjön eller pulkåkning med barnen friluftsliv? fysiska och sociala 
omständigheter skiljer sig markant åt mellan sociala grupper och mellan 
olika orter. därför är det viktigt att hänsyn tas till sådana skillnader både 
i forskning och i förvaltning. exempelvis är stillasittande fritid vanligast i 
glesbygdskommuner (Melinder 2007), även om möjligheterna för utevis-
telser och friluftsliv kunde tänkas vara bäst där.
 ytterligare illustrationer till diskrepansen mellan utsagor och faktiskt 
beteende finns i studier av hur lägerplatser används. en klassisk studie 
pekar i sin titel – »alone with others« (lee 1977) – på ett paradoxalt förhål-
lande. respondenterna kan uppge preferens för ensamhet och orördhet 
men söker sig till platser som uppvisar spår av tidigare besökare eller 
platser som redan används (Canon et al. 1979; Heberlein & dunwiddie 
1979; Cole 1982). Beteenden och uppgivna preferenser överens stämmer 
inte alltid. Manning (1999) pekar på bristen på studier där direkt obser-
vation av besökare kombinerats med frågor om attityder och preferen-
ser. studier som baseras på direkt observation har i allmänhet dessutom 
inte designats för att underlätta jämförelser med attityd/preferensstudier 
därmed kan de inte användas för ömsesidig validering.
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 det bör dock poängteras, att även om det är ett problem om man anser 
att uppgivna siffror är faktiska siffror, så är den underliggande uppskatt-
ningen och intresset för friluftsliv en viktig faktor i sig. vi kan t.ex. 
jämföra med opinionsundersökningar, betalningsvilje undersökningar 
och demokratiska processer som just har den typen av viljeyttringar som 
underlag för t.ex. samhällsplanering.

Genomsnittsvärden och spridning i preferenser
Manning (1999:58–59) illustrerar problemet med vad förvaltningen skall 
göra med uppgifter om storleken på preferenser hos olika grupper, särskilt 
uttryckt som genomsnittsvärden. tabellen visar genomsnittsvärden för 
preferenser för olika åtgärder i naturområden från ett stort antal olika 
studier. exempelvis varierar andelen besökare som säger sig vara positivt 
inställda till förekomst av utedass mellan 22 och 70 procent, picknick 
bord 24–52 procent, och vindskydd 15–76 procent. Kunskapen är knap-
past generaliserbar i någon högre grad. Kanske är det låga siffror för 
sådana åtgärder som förvaltningen själv tror har stort servicevärde som 
framförallt ger användbar information. i de flesta övriga fall ställs man 
inför valet att gynna eller missgynna någon grupp utan att ha informa-
tion om hur avgörande faktorn kan vara för en bestämd grupp. detta 
är ett skäl till att även enkla segmenteringar av besökargrupper kan ha 
stort informationsvärde för förvaltningen. Manning (1999) påpekar att 
motivations- och efterfrågestudier ofta är dåligt jämförbara av en mängd 
skäl – olika skalor och metoder för insamling av data, avancerad statistisk 
bearbetning med olika metoder som medför stort behov av tolkning av 
resultaten och problem med jämförbarhet.
 en stor del av friluftslivsforskningen karaktäriseras av antingen kate-
gorisering baserad på öppna frågor eller på erfarenhetsbaserade kategorier 
snarare än teoretiskt grundade a priori kategorier. en blandning av kate-
gorier – semantiska, begreppsliga och teoretiska – är vanlig såväl i frilufts-
livsundersökningar som i resvane- och marknadsundersökningar inom 
turism: »besöka vänner«, »naturupplevelse«, »lugn och ro« osv. (emmelin 
& vuorio 1998). som påpekades ovan har framförallt »utbyte« varit svårare 
att operationalisera och studera vilket bland annat kan sammanhänga med 
en viss fixering vid enkla och kvantifierbara karaktäriseringar. detta är i 
och för sig naturligt när forskningen skall tjäna förvaltning och ansprå-
ken på representativitet därmed är stora (emmelin 1994b). Behovet att 
studera motiv som »mening från den enskildes perspektiv«, och därmed 
med humanistisk metodik från ett betydande spektrum av discipliner, 
förefaller emellertid vara stort (Olwig 1994; Pedersen 1994).
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fallstudie
besökarstudier i fulufjällets NatioNalpark
i samband med inrättandet av fulufjällets nationalpark genomfördes omfat-
tande besökarundersökningar för att öka kunskapen om friluftsliv och turism i 
området, vilket i sin tur utgjorde underlag till områdets skötselplan. studierna 
i fulufjället gjordes i tre steg; med folkräknare vid de viktigaste entréerna till 
området, med självregistreringslådor, och med en postenkät som skickades till 
ett urval av besökarna. 
 fyra automatiska folkräknare användes för att uppskatta antalet besökare 
(modell radion Beam 2000). de placerades ut vid fyra olika platser i anslutning 
till självregistreringslådorna. en cirka decimeterbred »radiostråle« går mellan 
sändare och mottagare vilka placeras på var sin sida om vandringsleden. när 
radiostrålen bryts aktiveras mottagaren och registrerar en markering. Mätdata 
samlas i en datasamlare (logger) integrerad i mottagaren vilken programmeras 
för start- och stopptid samt längden på tidsintervall för registrering. loggern 
kan tömmas på plats till bärbar dator eller tas med till kontoret för avläsning. 
data från folkräknarna innehåller uppgift om datum, tidsintervall samt antal 
passager under varje tidsintervall. 
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 Med hjälp av självregistreringslådor på sju olika platser samt en efterföljande 
postenkät samlades data in kring de enskilda besöken, attityder till området, dess 
skötsel, turismutveckling, ekonomiska utgifter etc. registreringslådorna hade 
som syfte att samla in namn och adress från ett urval av besökarna. Bortfalls-
studier genomfördes för att uppskatta andelen besökare som inte registrerade 
sig (fredman et al. 2009a). varje låda placerades på en väl synlig plats utmed 
vandringsleden där utrymme fanns för flera personer att stanna upp. en skylt på 
utsidan med rubriken »viKtiGt« uppmanade den förbipasserande att stanna 
upp och öppna lådan för att fylla i ett registreringskort. svarskortet innehöll fem 
frågor om besöket i området – tidpunkt för vistelsen, hemadress, aktiviteter under 
besöket, tidigare besök i området samt hur man fått kännedom om fulufjället. 
det ifyllda svarskortet stoppades i en springa på lådans insida för att hamna i 
dess nedre låsta del.
 Postenkäten skickades till ett urval av svenskar och tyskar (de två mest förekom-
mande nationaliteterna bland besökarna i fulufjället) vars adresser erhölls från 
registreringskorten. adresserna till postenkäten erhölls genom ett systematiskt 
urval bland registreringskorten efter att de sorterats efter svarsdatum. Postenkä-
ten 2003 var strukturerad i tio olika sektioner med följande frågekategorier: a) 
allmänt om resan till och vistelsen i fulufjället; B) förekomst av leder, stugor, 
skyltar etc.; C) upplevelser i samband med besöket; d) trängsel under vandring 
till njupeskär; e) utveckling av turism; f) synen på och betydelsen av national-
parken; G) ekonomiska utgifter; H) allmänt om förvaltning av fjällen; i) socio-
ekonomiska faktorer; och J) åsikter om förbättringar i fulufjället. svarsfrekvensen 
för postenkäterna var mellan 70 och 85 procent.
 resultaten från besökarstudierna visar bland annat att sommaren 2003 besök-
tes fulufjället av cirka 53 000 personer, vilket är en ökning med nästan 40 procent 
jämfört med året innan nationalparken inrättandes. nästan hela ökningen har 
skett i de mer tillrättalagda delarna av parken kring njupeskärs vattenfall. Mer 
om metod och resultat finns att läsa i rapporten: Fredman, P., Hörnsten Friberg,  L. 
& Emmelin, L. (2005) Friluftsliv och turism i Fulufjället. Före – efter national-
parksbildningen. Naturvårdsverket, rapport 5467. Dokumentation av de svenska 
nationalparkerna, nr 18.

Självregistreringslåda vid Fulufjällets nationalpark. Foto: Peter Fredman
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fallstudie
CheCklista för besökarstudier
för att på ett bra sätt studera besökare i naturen krävs ett systematiskt och väl 
genomtänkt tillvägagångssätt. det finns många fallgropar att undvika. nedan ges 
en mycket översiktlig checklista man kan följa vid planering och genomförande 
av en besökarstudie då friluftsutövande i ett specifikt naturområde står i fokus. 
för en mer heltäckande beskrivning hänvisas till de manualer som refereras i 
huvudtexten. 

1. Syfte, sammanhang och bakgrund. en viktig utgångspunkt är att tydligt 
identifiera ramarna för studien. i vilket syfte genomförs den? vilka intres-
senter finns? Kommer den att upprepas i framtiden? vilket slags område och 
vilken typ av aktiviteter ska studeras? över hur lång tidsperiod (årstid)? ska 
studien omfatta ett urval av samtliga besökare, endast vissa besöksgrupper 
och/eller »icke-besökare«? Hur stor är budgeten?

2. Frågeställningar. fundera noga igenom vilka frågeställningar studien ska 
besvara, det avgör i hög grad metod och upplägg. ska både antalet besö-
kare och deras attityder/beteenden mätas? vilka attityder/beteenden är av 
intresse?

3. Naturområdet. identifiera och avgränsa noga det område som ska studeras. 
skaffa så mycket kunskaper som möjligt om områdets beskaffenhet och 
nyttjande, såväl för friluftsliv och annan verksamhet. intervjua personer 
som arbetar och/eller bor i området som har god lokalkännedom. Prata 
också gärna med besökare i området.

4. Metoder. Baserat på punkterna 1–3, välj vilka metoder som ska användas för 
att uppnå studiens syfte. Bestäm först huruvida datainsamling ska ske i själva 
området (områdesstudie), genom enkät/intervjuer i ett större geografiskt 
område (befolkningsstudie) eller en kombination av de två. därefter vilken/
vilka metod som ska användas – t.ex. elektroniska räkneverk, personliga 
observationer, registreringskort, postenkäter, telefonintervjuer etc. samt 
hur omfattande datainsamlingen ska vara (antal observationer).

5. Utveckla och testa. när väl metoden är bestämd blir nästa steg att bestämma 
mätpunkter (i tid och rum), bestämma vilka enheter som ska mätas (t.ex. 
antalet besök eller besökare) och formulera konkreta frågor. Men innan 
studien startas måste de testas, utvärderas och vid behov förbättras. Helst 
bör man nu få en uppfattning om kommande svarsfrekvenser för att vid 
behov anpassa datainsamlingens omfattning. när undersökningen väl är 
igång är det svårt att ändra på dess upplägg.

6. Genomförande. nu gäller det att arbeta systematiskt och vara noggrann. 
eventuella medarbetare ska ha tydliga och identiska instruktioner för att 
undvika fel orsakade av själva datainsamlingen. Observera avvikelser från 
»det normala«, gärna genom att föra dagbok.

7. Sammanställning och kontroll av data. när datainsamlingen är avslutad 
finns som regel behov av att koda in uppgifter på dator, vilket också kräver 
tydliga och identiska instruktioner till ev. medarbetare. när data väl finns i 
elektronisk form ska den kontrolleras för misstänkta felmätningar, extrem-
värden etc.
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8. Analys. när all data finns samlad och är kontrollerad är det dags att göra 
de analyser som krävs för att finna svar på studiens frågeställningar.

9. Rapportering. som regel torde någon form av rapportering krävas, och 
formerna för detta kan variera stort. Kartor, bilder och olika diagram brukar 
vara effektiva redskap för att förmedla resultaten från en besökarstudie.

10. Styrkor, svagheter och förbättringar. varje avrapporterad besökarstudie bör 
även innehålla någon form av reflektion kring dess metodologiska styr-
kor och svagheter, och gärna också förslag till förbättringar utifrån vunna 
erfarenheter.   

Checklistan ovan är som sagt översiktlig och det finns gott om fallgropar att 
undvika. till dessa hör låg svarsfrekvens, skev representativitet, dåligt väder, för 
långa eller svåra frågeformulär, otydliga instruktioner, problem med teknisk 
apparatur, sabotage etc. den som är ansvarig för en besökarstudie bör därför ha 
goda kunskaper om den valda metodiken. det är särskilt viktigt att vara noggrann 
med utformning av frågor och datainsamling – när besökaren väl har lämnat sitt 
svar är det för sent att backa tillbaka och göra justeringar. 

Enkätundersök-
ning i Tyresta 
nationalpark 
söder om Stock-
holm. Foto: Peter 
Fredman
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8. friluftslivets sOCiOlOGi 
GruPPer, MOtiv & Hinder

i det här kapitlet kommer vi att diskutera de sociologiska aspek-
terna av friluftslivet. sociologi fokuserar på det moderna samhällets 
organisation och struktur, dess system av samspel mellan grupper av 
sociala aktörer. i moderna samhällen organiseras verksamheter ofta 
med utgångspunkt från experters kunskap, vilket alltså även gäller 
friluftslivet. ett sociologiskt perspektiv på friluftsliv innebär dels att 
man urskiljer olika sociala gruppers möjligheter till friluftsliv, hinder 
för att utöva friluftsliv men också önskemål och kulturella betingelser 
för att utöva friluftsliv. en central aspekt av planering för friluftsliv är 
den goda effekt som det anses ha på folkhälsan. övervikt, benskörhet 
och hjärt- och kärlsjukdomar anses kunna motverkas genom motion 
och utevistelser (statens folkhälsoinstitut 2002). friluftsliv antas ha 
goda effekter på det mentala välbefinnandet, liksom motion antas 
motverka depression och utmattningssyndrom (tex. Hassmén & Hass-
mén 2005). 
 Centrala för ett resonemang om friluftslivets sociologi är de olika 
kategorier av människor som planerare har att förhålla sig till. en över-
gripande kategorisering är socialgrupp. Begreppet speglar något mer 
komplext än inkomstläge. tillhörighet till en socialgrupp innebär också 
ett kulturellt kapital, vilket kan vara avgörande för kunskaper och vanor, 
exempelvis vana vid naturvistelse. Huruvida individens socialgruppstill-
hörighet är rörlig eller ej inverkar på vilka former av friluftsliv man ägnar 
sig åt under en livscykel. ålder är en annan viktig kategori, liksom mäns 
och kvinnors friluftsvanor, stads- och landsbygdsbor liksom hur olika 
kulturell bakgrund bidrar till att idka respektive undvika friluftsliv. vi 
kommer nedan att beröra alla dessa faktorer, men också diskutera forsk-
ning med fokus på hinder för att komma ut i naturen. först kommer 
vi att presentera något om hur forskningen om friluftslivet växt fram, 
och vilka teman denna forskning fokuserat på, för att därefter diskutera 
olika sociala gruppers hinder och förutsättningar för och eventuella 
önskemål om att utöva friluftsliv.
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Forskning om varför man utövar friluftsliv
att myndigheter tar ansvar för planering för gröna områden och ser 
friluftslivet som en viktig aspekt av planering och förvaltning är i mycket 
ett uttryck för moderna samhällen, där flertalet människor i sin vardag 
inte arbetar i naturen. tanken är att människor genom utevistelser ska 
kunna återhämta sig för att vara produktiva (Kaplan i seeley 1972). i 
england uppmärksammades behovet av rekreation redan på sextiotalet, 
där exempelvis utvecklingen av kroppen, säkerhet och överlevnad, fost-
ran i uppskattning av naturen samt stärkande av den mentala stabiliteten 
angavs som skäl att stimulera till utevistelse (Brightbill i seeley 1972). 
forskningen om friluftsliv växte fram i usa och koncentrerades då på 
studiet av deltagande i olika aktiviteter. från 60-talet och framåt har 
många deskriptiva, empiriska studier som kartlägger olika aspekter på 
deltagande i friluftslivsaktiviteter, olika gruppers deltagande och intres-
sen, omfattning i tid och rum av aktiviteter osv, producerats (Manning 
1986). Många nationalparker och andra skyddade och myndighetskon-
trollerade naturområden införde program för att studera besökarna. 
undersökningarna kopplades ofta till mer eller mindre omfattande data 
om sociala faktorer, attityder osv. dessa studier har legat till grund för 
longitudinella studier, dvs. upprepningar av undersökningar över tid, 
som ger en bild av utvecklingen av t.ex. aktivitetsmönster och föränd-
ringar av attityder. skälen till den stora omfattningen av aktivitetsstudier 
är många. ett grundläggande syfte är att kartlägga friluftslivet för att 
åstadkomma bästa möjliga förvaltning av områden som nationalparker, 
rekreationsområden och naturreservat. för en förvaltning som foku-
serar på utbud och som ser naturen som en arena för olika aktiviteter, 
blir marknadsundersökningar av deltagande i olika aktiviteter ett sätt 
att legitimera verksamheten. detta har varit en viktig drivkraft för den 
grupp av naturresursförvaltande myndigheter i usa, som i samarbete 
med universitet och forskningsinstitutioner haft stor betydelse för fram-
växten av systematisk och omfattande friluftslivsforskning (emmelin 
1997). Kopplingen mellan förvaltning av natur för friluftsliv och ansvaret 
för naturvård förstärker förvaltarnas behov att känna till omfattningen 
och inriktningen på besökarnas aktiviteter – och önskemål. för att följa 
och kontrollera påverkan på naturen i form av störningar, slitage osv. 
krävs alltså data om aktiviteter. intresset för frågan om »trängsel« i de 
amerikanska vildmarksområdena, och risken inte bara för ekologiska 
skador utan också för negativ påverkan på upplevelsen, är två viktiga 
faktorer.
 de deskriptiva, empiriska studierna av aktivitet reste frågor om vilka 
personliga eller sociala faktorer som påverkade deltagande i olika akti-
viteter. forskningen om motiv för att delta i aktiviteter spirade enligt 
Manning (1999) i usa på 60-talet för att kulminera under 70- och 
80-talen, men är fortfarande en livaktig gren av friluftslivsforskningen. 
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denna forskning var parallell med en mera allmän forskning om männis-
kors »fritidsbeteenden« (iso-ahola 1999). den stora omfattningen av 
studier av friluftsaktiviteter i usa tycks ha fått få motsvarigheter i sverige 
där aktivitetsstudier började göras under 70- och 80-talen, men då ofta 
med mera utvecklade analytiska frågeställningar.
 en form av forskning om motiv för och utbyte av friluftsaktiviteter 
som har fått stor betydelse för amerikansk naturförvaltning, och också 
påverkat nordisk friluftslivsforskning, ligger inom den teoretiska ram som 
betecknas »behavioral approach« och bygger på socialpsykologisk teori, 
»expectancy theory«. inom denna teoribildning ses människors handlingar 
som medvetna och målinriktade för att uppnå kända, förväntade och 
uppskattade resultat. teorierna bygger på arbeten av t.ex. lawler (1973) 
och framförallt av fishbein & ajzen (1975) med senare modifieringar 
(ajzen & fishbein 1980, ajzen 1991, 1988). inom friluftslivsforskningen 
var det speciellt Beverly driver och medarbetare vid us forest service 
(en myndighet som motsvarar den svenska sveaskog), som utvecklade 
en begreppsapparat och genomförde empiriska studier av motivationen 
för friluftslivsaktiviteter. deras forskning var från första början inriktad 
på att med hjälp av etablerad socialpsykologisk teori skapa underlag för 
naturförvaltning. ett tidigt och ofta citerat arbete av driver & tocher 
(1970) ingår i Elements of Outdoor Recreation Planning. forskningen om 
motiv för friluftsliv kopplades till forskningen om besökares efterfrågan 
och om metoder för förvaltning för att tillfredsställa deras efterfrågan på 
olika upplevelser (emmelin 1997).
 i den begreppsapparat där friluftslivsaktiviteter betraktas som ett medel 
att uppnå tillfredsställelse och uppfylla bestämda och medvetna behov, 
utvecklades också en hierarki bestående av fyra typer av efterfrågan på 
friluftsliv (driver & Brown 1978, Haas et al. 1980a): aktivitet, arena / situa-
tion, motivation och utbyte. i figur 8:1 nedan sammanfattas de grupper av 
motiv och de indikatorer som använts i denna typ av forskning. 
 det beteendeorienterade greppet användes i stor omfattning av fors-
karna, och visade sig, speciellt när det gäller aktivitet, arena / situation 
och motivation, gå att bevisa utifrån det empiriska materialet. de obser-
vationer som bland annat låg till grund för den tidiga forskningen om 
motivation och motiv – att t.ex fiskare kunde uppge att de haft en god 
och tillfredsställande upplevelse trots dålig eller utebliven fångst – visade 
sig stämma. Motiven bakom även sådana aktiviteter, som i förstone kan 
se enkelt utbytesinriktade ut, kan ur individens perspektiv ligga utanför 
själva utbytet och vara t.ex. allmän naturupplevelse, samvaro med familj 
eller vänner, eller motion. för forskaren är det här viktigt att vara medve-
ten om metodproblemet. efterrationalisering och fenomenet »kognitiv 
dissonans«, att det man föreställer sig uppfattas som sanning, kan medföra 
att både motiven för en aktivitet och upplevelsen av tillfredsställelse och 
utbyte justeras i efterhand.
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 undersökningar visade också att motiven bakom olika aktiviteter 
faktiskt kan vara desamma, trots att aktiviteterna tycks väsensskilda. en 
mängd olika faktorer bestämmer vilka uttryck sådana underliggande 
motiv tar sig: en önskan om »vildmarksupplevelse« och »frihet« kan ta 
sig uttryck både som långtur på skidor eller som snöskoteråkning. en 
mängd sociala, ekonomiska, ideologiska och personliga faktorer spelar in 
på hur individen skaffar sig den önskade upplevelsen. det kan vara viktigt 
för den som arbetar med konflikthantering, planering och förvaltning att 
acceptera att motivationen kan vara densamma för aktiviteter som skiljer 
sig med hänsyn till miljöpåverkan, resursanvändning och konflikter med 
annan markanvändning.

Nivå Exempel

1. aktivitet vandring

2. arena/situation* 
Miljömässig
social
förvaltningsmässig

vildmark
få människor
fri tillgänglighet

3. Motivation motion
utmaning
naturupplevelse

4. utbyte
Personligta. 
socialtB. 
ekonomisktC. 
Miljömässigtd. 

stärkt självkänsla
minskad brottslighet
minskade sjukvårdskostnader
ökat intresse för naturvård

* den engelska termen är »setting« dvs. närmast »inramning«

Figur 8:1. Exempel på efterfrågehierarki för friluftsliv (bearbetad efter Haas  
et al. 1980 och Manning 1999).

försök att koppla deltagande i en aktivitet till ett enda motiv har däremot 
visat sig i stort sett fruktlösa. egentligen är detta inte särskilt förvånande. 
att gruppera motiven för friluftsliv har däremot visat sig ge intressanta 
insikter i skillnader mellan olika aktiviteter och gruppers deltagande. i 
anslutning till de olika motivkategorierna finns också andra faktorer, som 
tidigare erfarenhet av just den aktiviteten, platsanknytning osv. (Meyer 
1999). däremot har klassiska sociala indikatorer som ålder, utbildning, 
inkomst osv. visat sig ha betydligt lägre koppling och förklaringsvärde när 
det gäller att skilja mellan olika aktiviteter (vistad 1993 ger en översikt). 
dessa indikatorer har däremot betydelse för om man utövar någon form 
av friluftsliv överhuvudtaget. 
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 Manning (1999) påpekar att forskningen länge fokuserades på nivå-
erna 1–3 i tabellen eftersom indikatorerna under rubriken utbyte ofta 
var abstrakta och metodologiskt svårfångade. en orsak är dessutom att 
de, som exemplen i figuren visar, ofta var subjektiva och svårmätta när 
det gäller utbyte ovanför den individuella nivån. senare forskning har 
däremot försökt fånga »utbytesnivåns« karaktäristika, men då gärna med 
fokus på individen, entreprenörer eller förvaltningsmyndigheter. i sverige 
har tommy andersson arbetat med en något annorlunda hierarkisering, 
närmast inspirerad av Maslows indelning av mänskliga behov.1 anders-
son har tillämpat sin modell på turister i antarktis (andersson 1999) och 
bland annat testat huruvida de behov som turister söker tillfredsställa kan 
förklaras genom graden av erfarenhet – men han finner inget stöd för 
detta.
 tre typer av forskning om motiv kan urskiljas bland de studier som 
sedan 1960-talet byggt upp kunskapen om rekreation och friluftsliv:

allmänna studier av »fritidsbeteenden«; empiriska, deskriptiva och/1. 
eller utgående från olika teoribildningar 
undersökningar av motiven för specifika friluftslivsaktiviteter med 1. 
varierande grad av inriktning på teoretisk förankring
»the behavioral approach« – 1. studier av driver och medarbetare 
baserade på »expectancy theory« 

Behavioral approach och benefits-based management
driver och medarbetare har som nämnts genomfört motiv- och efterfrå-
gestudier av en mängd aktiviteter. Motivskalor utvecklades och användes 
bland annat i ett antal nationella studier av olika former av fritidsanvänd-
ning av vattendrag (roggenbuck & schreyer 1977, Graefe et al. 1981, 
Knopf & lime 1984), speciellt fiske (Knopf et al. 1973, driver & Cooksey 
1977). Grundtanken i drivers arbeten är att en kunskap om motiv och 
utbyte skall göra det möjligt att förvalta naturområden och naturresurser 
så att utbytet maximeras eller optimeras (driver 1990, driver & Bruns 
1999). detta gäller på alla de fyra nivåer som identifieras (se figur 8:1). 
denna typ av förvaltning har betecknats som »benefits-based manage-
ment« (Manning 1999, driver & Bruns 1999); vilket på svenska betyder 
ungefär »utbytesinriktad förvaltning«. utbytet av en aktivitet eller ett 
besök kan då innebära att förvaltningen av naturresurser både strävar 
efter att tillgodose efterfrågan på bestämda, önskvärda tillstånd, men 
också att man aktivt förbättrar resursens tillstånd i någon viss riktning. 

1. enligt den amerikanske psykologen abraham Maslow (1908–1970) kan mänskliga behov 
organiseras som en hierarki, där den första nivån måste vara tillfredsställd innan högre mål 
blir viktiga för individen, osv. de fem nivåerna är 1. Kroppsliga behov, 2. Behov av trygghet, 
3. Behov av gemenskap, 4. Behov av uppskattning och 5. Behov av självförverkligande.
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förvaltningens uppgift är dessutom att tillvarata intressen av utbyte både 
för individerna och för samhället, vilket varit ett viktigt skäl att stimulera 
forskning om motivnivå 4, där ekonomiska, sociala och miljömässiga 
motiv kan hänföras till samhällets motiv för friluftsliv lika mycket som 
till individens. tanken är att förvaltningen skall kunna ställas på en kvan-
titativ grund och relateras till sådana miljöegenskaper som är möjliga att 
både kvantifiera och påverka, direkt eller indirekt. till studier av motiv 
och efterfrågan måste då läggas studier av de egenskaper i miljön som 
påverkar utbytet och tillfredsställelsen. 

Hinder för friluftsliv
Mycket av den kunskap som finns om friluftsliv fokuserar på individer 
som redan deltar i olika aktiviteter eller besöker olika naturområden. 
Mindre uppmärksamhet har riktats mot icke-deltagarna och icke-besö-
karna, dvs. de personer som av en eller annan orsak inte utövar en aktivitet 
eller besöker ett naturområde. Kunskap om dessa grupper är viktig av flera 
skäl, inte minst för att bättre förstå deltagande i friluftsliv och efterfrågan 
på olika rekreationsmöjligheter, men inte minst för att möta de politiska 
målen för ökad fysisk aktivitet och förbättrad folkhälsa. Kunskap om 
hinder blir också allt viktigare då samhället generellt och friluftslivet 
specifikt går i en riktning mot ökad specialisering samtidigt som inslaget 
av människor från olika kulturer och företrädare för olika subkulturer 
ökar. att ta hänsyn till, och i vissa fall motverka, hinder för deltagande i 
friluftsliv kan vara en fråga om rättvisa och demokrati. ur ett kommersiellt 
perspektiv är det lätt att se hur olika typer av hinder negativt kan påverka 
efterfrågan av produkter och tjänster inom turismnäringen.
 Men vad är egentligen ett hinder för friluftsliv? är det när ett naturom-
råde är otillgängligt, eller då vissa individer inte har råd, tid eller fysiska 
möjligheter att utöva en viss friluftsaktivitet? skiljer sig hindren mellan 
olika aktiviteter, befolkningsgrupper och naturområden? Och var går 
gränsen mellan hinder och ointresse? frågor av detta slag visar hur svårt 
det är att entydigt definiera vad hinder för friluftsliv är. ett exempel på 
definition som återfinns i den internationella litteraturen är följande:

a constraint to leisure is defined as anything that inhibits people’s ability 
to participate in leisure activities, to spend more time doing so, to take 
advantage of leisure services, or to achieve a desired level of satisfaction 
(Pigram & Jenkins 1999, Jackson 1988). 

Men en definition av detta slag säger inget om förutsättningar för delta-
gande i friluftsliv eller individens motivation till detsamma. 
 På sätt och vis kan man betrakta alla studier som fokuserar på exempel-
vis ålder, kön eller etnicitet i relation till friluftsliv som hinderforskning. 
Men sedan mitten av 1980-talet har försök gjorts att utveckla mer speciella 
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teorier som förklarar varför människor inte deltar i olika fritidsaktiviteter 
(Jackson 2000, Jackson & scott 1999). utvecklingen kan dels ses som en 
vidareutveckling av tidigare mer deskriptiva studier, men kanske också 
mot bakgrund av begränsningar inom olika s.k. »rationella beslutsmodel-
ler«. inom exempelvis den ekonomiska teorin utgör budgetrestriktionen 
– dvs. individens tillgängliga ekonomiska resurser – ett alldeles uppenbart 
hinder som varit föremål för forskning i över ett sekel, samtidigt som 
ekonomiska tillämpningar kan ha svårare att fånga upp mer abstrakta 
sociala och psykologiska hinder.

En modell över hinder
en hinderteori som tillämpats på flera olika friluftsaktiviteter sedan 
början av 1990-talet bygger på tre studier gjorda av nordamerikanska 
forskare. Crawford och Godbey (1987) har identifierat tre typer av hinder; 
intra-personella (inom den enskilda individen), inter-personella (mellan 
personer) och strukturella, vilka integrerades av Crawford et al. (1991) i 
en hierarkisk modell, medan Jackson et al. (1993) har utvecklat ett antal 
hypoteser om hur människor övervinner de olika hindren (se figur 8:2). 
i det senare arbetet pekar man bland annat på motivationens betydelse, 
dvs. att individer med hög motivation har lättare att övervinna eventu-
ella hinder. därmed kom också teorin kring hinder att knyta an till ett 
betydligt bredare fält inom friluftsforskningen med fokus på individens 
motivation.

Figur 8:2. En modell över hinder för friluftsliv. (Efter Jackson  E. L. Crawford, D. W. 
& Godbey, G. 1993. Negotiation of Leisure Constraints. Leisure Studies. 15, p. 9.)

 Intra-personella hinder definieras som psykologiska tillstånd som påver-
kar individens preferenser för exempelvis en friluftsaktivitet. det kan vara 
faktorer som stress, oro, hälsa, attityder, självbild eller upplevd erfarenhet. 
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Inter-personella hinder relateras till sociala kontakter med andra männis-
kor, exempelvis förekomsten av vänner och bekanta som påverkar den 
egna möjligheten att utöva en viss aktivitet. ett tydligt exempel är tennis, 
som kräver åtminstone en partner. de strukturella hindren omfattar många 
av de faktorer som traditionellt förknippas med hinder, som exempelvis 
låg inkomst, tillgänglig tid och fysisk tillgänglighet. deltagande i en 
viss friluftsaktivitet ska enligt teorin ovan vara en process där individen 
övervinner de tre typerna av hinder. resultat från praktiska tillämpningar 
är dock blandade. i flera studier har lägre deltagande kunnat relateras 
till höga kostnader och dålig hälsa (Jackson 2000, Kay & Jackson 1991, 
shaw et al. 1991, Williams & fidgeon 2000). Williams & lattey (1994) 
fann att utförsåkning har en tydlig inter-personell dimension då individer 
som var mindre benägna att börja med skidåkning hade färre vänner och 
familjemedlemmar som var aktiva skidåkare. trots detta finns det ett antal 
studier som tvärt emot teorin visar på högre deltagande hos individer 
som rapporterar högre grad av hinder (Jackson et al. 1993, Kay & Jackson 
1991, shaw et al. 1991, alexandris & Carroll 1997). dylika resultat har 
förklarats med att dessa motsägelsefulla individer i själva verket är mer 
motiverade att delta och att eventuella hinder därmed i högre utsträckning 
övervinns. forskningen på området är idag delvis inriktad på att försöka 
förstå sådana processer (Hinch et al. 2005, Jackson 2005).

Exempel på studier av hinder
studier inriktade på hinder för deltagande i olika aktiviteter återfinns 
bland annat inom skidåkning (Gilbert och Hudson 2000, Hinch et al. 
2005, fredman & Heberlein 2005 a, Hudson 2000, Hudson & Gilbert 
1999, Williams & fidgeon 2000, Williams & lattey 1994), sportfiske (aas 
1995), vandring (Bialeschki & Henderson 1988, fredman & Heberlein 
2005 a) och turistresor (Blazey 1987, daniels et al. 2005, fleischer & Pizam 
2002, Haukeland 1990). i sverige har forskningen kring hinder inom 
friluftslivet, i likhet med den internationella litteraturen, till stor del 
hämtats från det bredare fältet fritidsforskning. under framför allt 1980-
talet producerades flera studier av den s.k. norlinggruppen vid Göteborgs 
universitet med fokus på förutsättningar och hinder inom fritiden, bland 
annat hos befolkningen i Göteborgs och Karlskogas kommuner (norling 
1983 och 1985, norling och Gunnarsson 1994). Karaktäristiskt för norlings 
forskning var att den avsåg olika hinder som påverkar möjligheter att 
utnyttja fritiden på önskat sätt mer generellt, och alltså inte fokuserade 
på deltagande i aktiviteter relaterade till friluftsliv eller turism specifikt. 
de hinder man identifierade var (i fallande betydelse); psykologiska hinder, 
trötthet, familjesituation, kostnader, avstånd, brist på anläggningar, handi-
kapp och ålder. resultaten visar också att flertalet hinder fungerar lika för 
män och kvinnor, men att yngre och medelålders kvinnor i högre grad 
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upplever trötthet, psykologiska hinder och avstånd jämfört med män. 
främsta hindret för yngre personer är ekonomiska faktorer och för äldre 
ålder, handikapp och psykologiska hinder. småbarnsföräldrar, perso-
ner med lite fritid och invandrare identifieras i materialet som speciellt 
hindrade.
 flera av resultaten ovan finns också refererade i den turist- och rekrea-
tionspolitiska utredningen från 1983 (sOu 1983:45). Här kommer emel-
lertid även turismen (fjärrekreation) med i analysen där man identifierar 
låg inkomst som ett hinder att företa semesterresor eller skaffa fritidshus. 
även här betonas särskilt betydelsen av psykologiska och sociala hinder. 
Man identifierar fyra särskilt viktiga »institutioner« som har betydelse 
för motivationen och därmed möjligheten att undanröja många hinder: 
familjen, förskolan, skolan och föreningslivet. ytterligare en grupp som 
behöver särskilt stöd för att övervinna hinder är handikappade (se även 
nedan). i utredningen konstaterar man att möjligheterna att hitta någon 
form av friluftsliv som passar den enskilde individen är goda, och att 
begränsningarna hänför sig framför allt till tillgång på mark och vatten, 
samt till konflikter dels mellan olika friluftsaktiviteter, dels mellan frilufts- 
och markägarintressen. utredningen intar också en i enlighet med tids-
andan skeptisk hållning till kommersialiseringen av friluftslivet i form 
av dyr utrustning, vilket man menar kan utgöra ett hinder för olika 
grupper att delta i vissa aktiviteter. Hinder av mer strukturell karaktär för 
turismen finns redovisade i sOu (1990:103) »turism i norrbotten« där 
man identifierar bland annat långt avstånd, infrastruktur och splittrade 
insatser som hinder för att utveckla turismen i det nordligaste länet.
 en studie kring hinder publicerad på senare tid i sverige är den ovan 
citerade analysen av hinder inom svensk fjällturism (fredman & Heber-
lein 2005 a). resultaten visar att låg inkomst utgör ett hinder för besök i 
fjällen bland utförsåkare samt att denna aktivitet även har en tydlig inter-
personell dimension. Betydligt färre hinder identifieras för fjällvandrarna, 
men hos båda grupperna finns en stark platsanknytning till fjällen (och 
bland skidåkarna även en hög grad av aktivitetsanknytning) vilken bidrar 
till att övervinna hinder för besök i fjällen. i analysen av fjällvandrarna 
finner fredman och Heberlein i likhet med norling att individer med 
färre fritidsintressen är mindre benägna att företa mer långväga semester-
resor. 

Olika gruppers friluftsliv
det råder knappast någon tvekan om att olika socialgrupper i sverige 
genom historien utvecklat olika former för friluftstraditioner (se eskilsson 
2008). den historiska bakgrunden till detta, och till hur olika former av 
friluftsliv kommit att utgöra sociala markörer, diskuteras i kapitel 1. trots 
att klasskillnaderna inte är lika uttalade idag som när de första svenska 
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friluftsorganisationerna bildades vid förra sekelskiftet, hänger en del soci-
alt relaterade skillnader kvar i våra traditioner. en form av friluftsliv som 
dock i sverige intar en särställning i relation till socialgrupp är jakten, 
särskilt älgjakten. denna tycks fungera integrerande både utifrån variab-
lerna klass och ålder, så att deltagare ur vitt skilda samhällsgrupper under 
några dagar om året jagar och lever tätt tillsammans. andelen män som 
jagat minst en gång under det senaste året var enligt sCBs undersökning 
(2004) förhållandevis jämnt fördelad mellan inkomstgrupperna: från 
10,1% i den lägsta inkomstgruppen till 12,4 i den högsta (sCB 2004). 
Jakten skär inte i lika hög grad över variablerna kön och etnicitet. att 
döma av statistiken var jakten ännu i slutet av 90-talet dominerad av 
män med svensk bakgrund, och särskilt ofta jagade, föga överraskande, 
jordbrukare (ibid.). trots att statistiken visar de högsta talen stillasittande 
fritid i glesbygden (Melinder 2003), är det i glesbygden som deltagande 
i jakt och fiske är som vanligast.

Etnicitet – kulturell bakgrund
vilken roll har den kulturella bakgrunden, etniciteten, för friluftsvanorna? 
Begreppet etnicitet är i sig inte entydigt eftersom befolkningsgruppers 
kulturella bakgrund i många fall överlappar med socioekonomisk situa-
tion och andra variabler. dessutom kan etnicitetskategorin kompliceras 
av kategorierna klass och genus, som kan skära tvärs igenom etniciteten 
och prägla människors friluftsbeteende. inom den svenska landsbygds-
befolkningen, utövar män och kvinnor ofta helt olika sorters friluftsliv, 
vilket är ett exempel på att den etniska gruppen »svenskar« kan vara en 
splittrad grupp ur ett friluftsperspektiv. att reflektera kring friluftsvanor 
från ett etnicitetsperspektiv kan dock i sig vara avgörande för den som 
arbetar med planering och förvaltning. en orsak till detta är friluftslivets 
betydelse för folkhälsan (ahlström 2005). 
 vi kan anta att ju mindre integrerad en etnisk grupp är i majoritets-
samhället, desto mera skiljer sig dess friluftsvanor från den dominerade 
gruppens, medan ökad integration får friluftsvanorna att bli mer likartade 
(lisberg Jensen & Ouis 2008b). i samrådsprocessen inför ett frilufts-
område utanför Malmö uttryckte representanter för en föräldragrupp, 
huvudsakligen bestående av arabiska föräldrar, att de ansåg att barnen 
genom att vistas i naturen skulle få möjlighet att »bli mer svenska« (se 
lisberg Jensen & Ouis 2008 a). Man såg också friluftslivet som ett tillfälle 
att uppnå integration invandrargrupperna emellan. Man kan notera att 
om friluftsliv under det tidiga nittonhundratalet sågs som ett medel för 
att stärka den svenska identiteten, framställs det idag som ett medel för 
att stärka kulturell mångfald. ett underförstått mål med friluftslivet är 
dock i båda fallen någon form av integration, där naturen, kunskapen 
om den samt känslan för platsen skall utgöra drivkrafter för en god 
samhällsutveckling.
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 den svenska forskningen kring invandrares friluftsvanor och önske-
mål är hittills mycket bristfällig. ett undantag utgörs av ett examensar-
bete, där friluftsliv och –önskemål bland utomeuropeiska invandrare i 
stockholmsförorter diskuteras med utgångspunkt från djupintervjuer, 
gruppintervjuer och enkäter (Blomqvist 2003). en forskningsöversikt 
på området är Plisch (2007). På Malmö högskola pågår sedan 2008 en 
studie av fem olika invandrargruppers friluftsliv (lisberg Jensen & Ouis 
manuskript 2008 a & b).
 den forskning på etnicitet och friluftsliv som framförallt har bedrivits i 
nordamerika bygger på en helt annan etnisk organisation än den svenska. 
Bland annat är brukarnas egen uppfattning om den egna etniciteten 
tydligare i ett land där »rastillhörighet« eller »etnicitet« rapporteras av 
informanter själva i olika sammanhang, till exempel i enkäter. en likhet 
mellan de nordamerikanska och skandinaviska förhållandena är att det 
är en viss del av befolkningen som dominerar inte bara friluftslivet som 
sådant, utan också dess utformning, inflytandet på planering och förvalt-
ning och på de diskurser som styr natursynen och naturumgänget. i 
sverige är det de infödda svenskarna och möjligen även andra skandinaver 
som dominerar friluftslivets utformning, medan det i nordamerika är 
den engelsktalande befolkningen med europeiskt ursprung. 
 invandrare utgör naturligtvis ingen enhetlig grupp. Om vi fokuserar på 
skillnader som har med friluftsliv och naturrelationer att göra, finns det 
invandrare som kommer från urbana respektive rurala förhållanden, är 
hög- respektive lågutbildade och det finns invandrargrupper från länder 
med »friluftstraditioner« som mer eller mindre liknar den skandinaviska. 
dessutom påverkar ålder, fysisk rörlighet och könsroller möjligheterna 
att utöva friluftsliv.
 studier från nordamerika har framför allt jämfört den vita befolkning-
ens rekreationsvanor med olika minoriteter (afroamerikaner, latiname-
rikaner, asiater) och funnit att de senare deltar i mindre utsträckning i 
vad som kan betecknas som traditionella friluftslivsaktiviteter (Manning 
1999). Baas et al. (1993) visade att alla grupper i deras undersökning 
uppskattade en miljö fri från skräp. angloamerikanerna värdesatte käns-
lan av orördhet och möjligheten att ströva fritt. de latinamerikanska 
besökarna, däremot, fokuserade i högre grad på att umgås med familjen 
och uppskattade därmed särskilt faciliteter som möjliggjorde detta, tex. 
picknickbord, toaletter och rinnande vatten. en intressant aspekt, som 
forskarna nämner i förbigående, är att många latinamerikaner känner sig 
otrygga när de möts av enbart engelsktalande personal (ibid).
 Bland annat visar dessa studier att minoritetsgrupper generellt söker 
sig till mer tillrättalagda och urbana rekreationsmiljöer i större grup-
per närmare bostaden. tre teorier till dessa skillnader i rekreationsvanor 
mellan etniska grupper har lyfts fram (Washburne 1978, West 1989):
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att minoritetsgrupper har ekonomiska nackdelar genom diskrimi- ʶ
nering (marginalitetsteorin)
att skillnader i rekreationsvanor beror på sub-kulturella värderingar  ʶ
(etnicitetsteorin)
att minoritetsgrupper upplever personell eller institutionell diskri- ʶ
minering som hindrar deras deltagande i friluftsaktiviteter

studier som testat dessa teorier bekräftar att de alla har relevans (Manning 
1999), men att sambanden mellan friluftsliv och olika sub-kulturella 
faktorer är mycket komplexa och endast kan förstås genom att man 
tar hänsyn till flera olika parametrar (Mcdonald & Hutchinson 1986, 
West 1989, Johnsson et al. 1998). Bilden grumlas ytterligare av att många 
forskningsmetoder har använts för att studera etnicitet inom friluftsliv, 
vilket gör det svårt att jämföra resultat mellan studier. Manning (1999) 
konstaterar att beroende på vilken av ovanstående teorier som är giltig 
kommer åtgärderna att se olika ut. Om exempelvis minoritetsgrupper 
är ekonomiskt svaga kan en metod vara att subventionera deltagande i 
friluftsliv. skillnader i rekreationsvanor orsakade av kulturella värderingar 
innebär snarare att service och infrastruktur kring rekreationsområden 
ska utformas på ett sätt som passar dessa värderingar. 
 det senare perspektivet reser den mer övergripande frågan kring 
vilka normer som gäller i samhället då vi definierar vad friluftsliv är och 
vilka aktiviteter människor förväntas delta i (jfr de inledande kapitlens 
beskrivning av friluftslivets framväxt och definitioner). naturumgänget 
i ursprungslandet är förmodligen utslagsgivande för i alla fall en första 
generation av invandrare. Blomqvist (2003) rapporterar hur informanter 
med exempelvis slalomvana från ursprungslandet (i det här fallet iran eller 
turkiet) om möjligt fortsätter att åka slalom i sverige. andra invandrare 
har inte bara genomgått en geografisk förflyttning utan också genom sin 
emigration upplevt modernisering och distansering från daglig kontakt 
med naturen. en sådan förändring kan också förekomma vid urbanisering 
inom det egna landet. Ouis (2002) har visat hur befolkningen i förenade 
arabemiraten (uae) under loppet av bara en generation genomgått en 
radikal förändring i relation till naturen, från en dagligt brukande, »inbäd-
dad«, till en mer upplevelsekonsumerande attityd, där kontakten med 
naturen främst utgörs av bilburna picknick-utflykter till vackra platser. 
 stora invandrargrupper bor i storstädernas förortsområden. Möjlig-
heterna till friluftsliv är skiftande, men just invånarna i de svenska förort-
erna har förmodligen bättre förutsättningar att bedriva friluftsliv än man 
har i många andra länder. dock finns en stor skillnad mellan förutsätt-
ningarna i å ena sidan de invandrartäta satellitstäderna i Göteborg och 
stockholm, som byggts i uppbrutna landskap med berg, skogsdungar och 
sjöar, och å andra sidan Malmös förorter som i hög grad är kringskurna av 
motorvägar, industrimark och ett intensivt odlat jordbrukslandskap. Om 
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vi utsträcker begreppet »friluftsliv« till att gälla även vistelser i tätortsnära 
grönområden har även dessa grupper möjligheter till friluftsliv (för mer 
diskussion om tätortsnära friluftsliv, se kapitel 11). Blomqvist visar i sitt 
examensarbete, som bygger på intervjuer med utomnordiska invandrare, 
att många önskar utöva mer friluftsliv än de kan (Blomqvist 2003). för 
de yrkesverksamma är tidsbrist ett avgörande hinder, men för andra är 
möjligheterna till transporter till grönområden, klimatet (regn och kyla), 
smuts och nedskräpning, rädsla och ensamhet samt kunskapsbrist hinder. 
alla dessa hinder kan sorteras både under etnicitetskategorin, minoritets-
kategorin eller som uttryck för diskriminering. vad gäller etnicitetskate-
gorin kan exempelvis en kulturellt betingad ovana vid »icke-produktiva« 
utevistelser utgöra ett hinder. Marginalitetskategorin motsvaras bland 
annat av bristen på ekonomiska resurser att åka buss eller äga en bil, 
eller helt enkelt att skaffa tillräckligt bra kläder och utrustning, vilket 
flera informanter i Blomqvists studie vittnat om. Brist på orientering i 
det nya landet, alltså okunskap om vart man kan ta sig för utevistelser, 
är ett hinder. diskrimineringen i friluftslivet motsvarar möjligen mer 
en upplevelse av utanförskap och hotfullhet från eventuella rasister, än 
verkliga hot. 
 Motsättningar mellan skandinavers och invandrares friluftsvanor är 
dock inte att förringa: Många invandrares önskemål om sociala utevistelser 
med grillning, bollspel och familjesamvaro kan krocka med eller uppfat-
tas som provocerande av skandinaver som uppsöker naturen ensamma 
eller i små grupper med målet att uppleva tystnad och ro. för planerare 
och förvaltare gäller att möjliggöra tillfredsställande utevistelser för olika 
gruppers behov. i usa har möjligheterna till friluftsliv studerats utifrån 
perspektivet miljörättvisa, environmental justice. Ofta bor människor 
med svag socioekonomisk ställning på platser där det är svårt att komma 
till grönområden, men även risken för att möta eventuell rasism i själva 
grönområdena kan upplevas som ett hinder (floyd & Johnson 2001).
 det finns ett socialt fält där friluftslivet kan fylla en viktig funktion. 
som tidigare nämnts har utelivet och »kärleken till naturen« blivit en 
viktig kulturell kod för svenskhet. idag höjs röster bland annat från 
samhällsengagerade invandrargrupper att stimulera barn till mer friluftsliv 
och att öka kunskapen om naturen, eftersom detta uppfattas som ett sätt 
att få tillträde till den svenska kulturen. detta är inte okontroversiellt, 
men friluftslivets integrerande aspekter bör inte underskattas. intressant 
nog visar Blomqvist också att ett fåtal invandrare är skeptiska till friluftsliv 
eftersom det tycks hota den egna kulturella identiteten. 

Genus – kvinnor och män i naturen
Hur kvinnor respektive män utövar friluftsliv bestäms i hög grad av de 
sociala faktorer som också i övrigt definierar hur kvinnor och män bör 
bete sig, var de bör befinna sig och vad de förväntas göra, deras genus. 
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vi vill betona att begreppet genus handlar om könsroller, dvs. om soci-
alt konstruerade roller, inte om biologiska förutsättningar. dessa roller, 
genus, ser olika ut i olika kulturer och förändras över tid. i en klassisk 
artikel visades till exempel hur många traditionella samhällen kategori-
serar zoner i omgivningen som »manliga« respektive »kvinnliga«, samt 
att några associeras med kultur och andra med natur (MacCormack 
1980). sådana skillnader mellan mäns och kvinnors kulturellt organise-
rade rörelsemönster är inte lika uttalade i ett modernt samhälle, men till 
viss del styr genus friluftsvanor, och kanske framförallt rörelsemönster, 
också hos oss. 
 forskningen kring friluftsliv och genusperspektiv har flera kopplingar 
till den om etnicitet, vad gäller hur samhället, gruppen och individen alla 
har förväntningar på riktigt och passande beteende, och på de begräns-
ningar och hinder som kan förekomma. två generella slutsatser kan dras. 
dels att likheterna mellan könen ofta är mer påfallande än olikheterna, 
dels att skillnader i deltagande framför allt kan hänföras till uppfattningen 
om aktiviteter som uppfattas som ansträngande eller äventyrliga, eller 
aktiviteter som av tradition har varit maskulina, t.ex. jakt, fiske och vild-
marksliv (Christensen et al. 1986, Hartman & Cordell 1989, roggenbuck 
& lucas 1987).
 senare forskning har sökt efter förklaringar till de skillnader man 
funnit mellan mäns och kvinnors friluftsvanor utifrån olika förklarings-
modeller. en teori går ut på att fenomenet fritid är mindre passande för 
kvinnor än män, därför att kvinnors tid utanför lönearbetet i högre grad 
är upp bokad av exempelvis hushållsarbete än mäns. skillnaden mellan 
arbete och fritid antas passa sämre för kvinnors traditionella könsroll 
som vårdare (se Green et al. 1995). en annan teori utgår från att det finns 
kulturella skillnader mellan könen som kan förklara skillnader i rekrea-
tionsvanor. ytterligare en förklaring – som i stort överlappar med den 
första – är att kvinnor generellt är hindrade att delta i fritidsaktiviteter 
än män bland annat på grund av ett större familjeansvar (Green et al. 
1995, Manning 1999). 
 att kvinnors utövande av friluftsliv kan omges av hinder eller svårig-
heter som ligger utanför deras egen kontroll har exempelvis undersökts 
av Wesely & Gaarder (2004). i en studie av kvinnors upplevelse av att 
vandra, cykla och jogga i ett skogsområde i arizona, kunde de visa hur 
många kvinnor upplevde fara för mäns ovälkomna närmanden eller för 
sexuella övergrepp i friluftsområdet. Brukarna uppfattade hotet från män 
som en risk vilken de själva försökte hantera med ett antal strategier, som 
val av vandringsstigar, tid på dygnet, klädsel etc. i studien utvärderades 
också förslag till praktiska lösningar för att göra området tryggare, som 
fler parkvakter, tätare mellan nödtelefoner etc. dessa lösningar var proble-
matiska ur planeringsperspektiv, därför att de minskade den av brukarna 
eftersträvansvärda känslan av att befinna sig i någorlunda orörd natur. 
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(Huruvida naturen egentligen kan förbli teknologiskt »ren«, och vad detta 
säger om vår relation till vildmarken diskuteras av ryan 2002). Oavsett 
om en studie som Weselys och Gaarders är direkt överförbar på svenska 
förhållanden, bör man ta i beaktande att många kvinnor, även i sverige, 
är så inskolade i att ta ansvar för att undgå övergrepp att de undviker 
att vistas ensamma eller utan manligt »beskydd« i naturen eller i grön-
områden. stadsplanerare försöker ibland motverka denna rädsla genom 
planering (listerborn 2002). Kvinnor med annan kulturell bakgrund än 
den svenska kan uppleva själva utevistelsen som sådan dels som hotfull 
och dels som gränsöverskridande, eftersom den i sig utgör ett avsteg från 
hederstänkandets föreställning om att kvinnor inte i onödan bör vistas 
eller röra sig utanför familjesfären (jfr. Johansson 2002, Ouis 2005, Karls-
son 2006). Här står alltså friluftsliv i direkt konflikt med den kulturella 
koden för ett acceptabelt beteende. 
 Om målet är att öka hela befolkningens möjligheter till friluftsliv kan 
frågan om kvinnors rädsla eller obehag inte ses som ett särintresse, utan 
tas på allvar eftersom den rör hälften av befolkningen. att oreflekterat 
uppmana kvinnor att vistas ute mer är förmodligen otillräckligt för att 
öka friluftslivet, om man inte tar hänsyn till de kulturella koderna bakom 
mäns och kvinnors motiv och beteenden. frågan om kvinnors rädsla bör 
också betraktas som central för planering snarare än som ett psykologiskt 
eller kulturellt problem för de enskilda kvinnorna. Hur den som arbetar 
med att planera för friluftsliv skall förhålla sig till detta komplex är i 
sig problematiskt. Klart är att de folkhälsoaspekter av uteliv som från 
samhällshåll ses om centrala i lika hög grad bör komma kvinnor som 
män till del.

Funktionshindrades friluftsliv
en grupp vars friluftsliv tycks bristfälligt studerad är de funktionshin-
drades. de texter som finns att tillgå verkar fokusera just på hinder. 
statens naturvårdsverk och Handikapprådet (1978), liksom de handi-
kappades riksförbund (1987) har publicerat skrifter där man analyserat 
alla de svårigheter som kan möta den funktionshindrade som vill ta en 
promenad, röra sig i en park, fiska eller komma till stranden. en färskare 
publikation på samma tema är en detaljerad handbok från skogsstyrelsen 
(lundell 2005). vad som för den fysiskt rörliga upplevs som mycket små 
motstånd, t.ex. mjuka och ojämna stigar, höga kanter på bryggor och 
dåliga möjligheter till toalettbesök kan omöjliggöra utevistelsen helt för 
någon som är funktionshindrad. Beringer (2004) rapporterar i en översikt 
om rörelsehindrades friluftsvanor, att utevistelse gav en särskild tillfreds-
ställelse, men att friluftslivet dels försvårades av transportproblem, men 
också av en känsla av att vara utsatt och uttittad. 
 Många av de faktorer som försvårar friluftslivet för funktionshindrade 
går att möta med god planering och förvaltning. andra, mer svårfångade, 
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som brukarnas upplevelser av att inte passa in eller att vara på fel plats, 
är svårare att hantera, vilket också gäller de grupper av brukare som 
diskuterats ovan.
 sammanfattningsvis: Möjliggörandet av friluftslivet är att betrakta som 
en angelägenhet för samhället. dess positiva effekter på folkhälsan, både 
fysiskt och mentalt, bör kunna komma alla till del. samtidigt innebär inte 
själva förekomsten av tillgänglig natur, vare sig närnatur eller mer fjärran, 
att människor per automatik använder naturen för sin rekreation. en 
mängd faktorer, såsom intresse, social hemvist, ekonomiska möjligheter, 
kunskap, en generell känsla av att »höra hemma« eller passa in påverkar 
om och i vilken form friluftsliv utövas.

Friluftsliv på landet och i staden
På vilka sätt skiljer sig friluftslivet på landet och i staden? friluftsvanor är, 
som vi sett ovan, i hög grad beroende av utövarnas sociala omständigheter 
och även av deras fysiska mobilitet. närhet och tillgänglighet kan även 
vara avgörande. för stadsbor tycks en absolut närhet till grönområden 
vara avgörande för om man ofta vistas i dessa (för närmare diskussion, 
se  kapitel 11). Motsvarande förhållande tycks dock inte råda i glesbygden, 
som tidigare nämnts. i en rapport från 2007 visar Melinder att övervikt 
och stilla sittande fritid är fenomen som är vanligast i glesbygd och små 
kommuner (Melinder 2007). På dessa platser är förmodligen tillgången 
till närnatur mycket god, men frågan är hur grönområdena nyttjas i 
vardagen.
 vad gäller älgjakt och fiske är, inte överraskande, männen i vad statis-
tiska centralbyrån kallar »norra Glesbygden«, de mest aktiva (sCB 2004). 
42 % av männen hade fritidsfiskat mer än 5 gånger under de senaste 12 
månaderna, 21 % av kvinnorna. Motsvarande siffror för storstockholm var 
omkring 17 % och 7 %. över 30 % av männen i norra Glesbygden hade 
jagat minst en gång under det senaste året. statistiken visar att kvinnor 
i hela sverige promenerar något mer än män, och kvinnorna i norra 
Glesbygden promenerar betydligt mer än männen. Ca 67 % av kvinnorna 
där hade nöjespromenerat mer än 20 gånger under det senaste året, mot 
46 % av männen.
 strövande i skog och mark i allmänhet är vanligare i glesbygderna 
än i tätorter. däremot visar Melinder (2007) att ohälsotalen är höga i 
glesbygdskommuner men låga i förortskommuner.
 Precis som vi ovan diskuterade om »fritidsbegreppet« kan vara svårt att 
tillämpa i kvinnors liv, eftersom många kvinnor har ansvar för hem och 
familj också på sin »fritid«, kan det finnas anledning att fundera på om 
»friluftslivsbegreppet« möjligen passar dåligt på landsbygdsbefolkningen. 
sCBs statistik tar till exempel upp hur många gånger man »fritidsfiskat«. 
På landsbygden har fler människor än i tätorten utomhusarbete, t.ex. i 
jord- och skogsbruk, men även i små näringar som renskötseln. detta 
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gäller särskilt för män och kanske allra mest bland äldre män. Många, både 
män och kvinnor, lägger nät och plockar bär med jämna mellanrum, och 
trots att detta sker på fritiden räknas det inte specifikt som fritidssysslor. 
fisket och bärplockningen är verksamheter där naturupplevelsen och 
rekreationen integreras med nytta för hushållet, liksom jakten. att gå till 
fots utan särskilt syfte kan däremot betraktas med viss misstänksamhet. 
 likaså kan det uppstå motsättningar mellan olika sätt att se på i vilken 
grad friluftslivet – det egna och andras – får märkas direkt i naturen. en 
klassisk motsättning är den mellan turskidåkare och snöskoteråkare (Jack-
son & Wong 1982). Minst störda av andra besökare är snöskoteråkare, 
visar svensk forskning, medan en majoritet av turskidåkarna upplevde 
det som negativt att se snöskotrar och att känna lukten av snöskotrar 
(lindberg et al. 2001). Motsättningar mellan önskan om en tyst natur 
och den rörlighet som olika fordon erbjuder diskuteras exempelvis av 
(vail & Heldt 2004), där också terrängskotrar, flygplan och till och med 
vattenskotrar (jet-skis) diskuteras. snöskoteråkningen, särskilt, utgör idag 
en del av identiteten i den nordsvenska glesbygden, och gör naturen mer 
tillgänglig för innevånarna också under vintern. snöskotern har även 
betydelse för äventyrsturism och fiske.

Konflikter
vi har tidigare sett hur deltagande i friluftsliv och vistelser i naturen 
utgår från individens önskan att uppnå vissa mål, vilket i förlängningen 
förväntas leda till ett ökat välbefinnande. detta i sin tur förutsätter att 
naturmiljön har de kvalitéer som krävs för att utöva olika friluftsaktiviteter 
på ett stimulerande sätt. förekomst av konflikter kan på olika sätt påverka 
dessa relationer negativt. i takt med samhällets ökade diversifiering, före-
komst av nya kulturella grupper, ökad specialisering inom friluftslivet, 
ökad befolkningskoncentration och ett ökat tryck på naturresursernas 
nyttjande från olika näringar ökar risken för konflikter (schreyer 1990; 
ewert et al. 1999). därför kommer det i framtiden sannolikt att ställas 
allt högre krav på skötsel och förvaltning av naturområden för att hantera 
konflikter av olika slag. att undvika eller minska konflikter handlar ur 
friluftslivets perspektiv om att undvika negativa upplevelser, och det är 
inte svårt att se parallellerna till turistindustrin där den nöjda gästen står 
i centrum.
 forskare har definierat konflikter inom friluftslivet på olika sätt, men 
vanligast är att betrakta dem som målkonflikter mellan olika individer 
(Jacob & schreyer 1980; Manning 1999). detta synsätt bygger på teorier 
om förväntningar (expectancy theory), motiv för friluftsliv och teorier om 
skiljaktigheter (discrepancy theory). i korthet innebär detta att individer 
deltar i friluftsaktiviteter för att uppnå vissa mål (exempelvis ensam-
het, avkoppling, fysisk träning, lugn och ro) men att förekomst av eller 
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 beteende hos andra friluftsutövare leder till skiljaktigheter mellan förvän-
tade och uppnådda mål vilket i sin tur leder till missnöje och ett minskat 
utbyte. exempelvis fann Jackson & Wong (1982) att skidåkare lade stor 
vikt vid motiven »lugn och ro« och »att vara en del av naturen«, medan 
möjligheten att uppnå dessa hotades av förekomst av snöskotrar. 
 Manning (1999) har utvecklat en modell över olika typer av konflikter 
inom friluftslivet (se figur 8:3). Här identifieras fyra grupper av faktorer 
som påverkar graden av känslighet för att uppleva konflikter: aktivite-
ten, resursen, upplevelser och tolerans. aktivitet (activity style) omfattar 
personliga dimensioner av aktivitetsutövandet, exempelvis status, erfaren-
het eller hur individen definierar en god upplevelse. resursen avser natur-
miljöns eller platsens betydelse för rekreationsupplevelsen, exempelvis i 
form av naturkvalitéer, platskänsla eller kunskap om platsen. upplevelser 
omfattar förväntningar om hur naturmiljön ska uppfattas och i vilken 
utsträckning individen är fokuserad på naturmiljön.  tolerans, slutligen, 
avser i vilken utsträckning individen accepterar andra människors livs-
stil och beteende, exempelvis nyttjande av ny teknik (t.ex. snöskotrar) 
eller bruk av naturresurser (t.ex. skogsbruk). dessa grupper av faktorer 
påverkar alla på olika sätt sannolikheten för att en konflikt ska uppstå. 
det är exempelvis troligt att en skidåkare med en konservativ syn på ny 
teknik, och som aktivt valt att skida i ett skoterförbudsområde, i högre 
grad kommer uppleva en konfliktsituation vid ett möte med snöskoter 
jämfört med en individ som är intresserad av ny teknik och som inte valt 
skoterförbudsområdet för att särskilt undvika snöskotrar.
 Konflikter kan även förekomma då de som drabbas negativt inte 
kommer i direkt kontakt med störningskällan eller dess effekter, exempel-
vis buller från motorfordon (Blahna, smith & anderson 1995; Carothers, 
vaske & donnelly 2001; vaske et al. 1995). Konflikter kan uppstå utifrån 
indirekta kontakter vilket snarare speglar sociala värden och attityder till 
andra typer av utövare. exempelvis kan skidåkare uppleva en konflikt 
enbart därför att man anser att snöskoteråkning inte bör vara tillåten i 
ett visst område. förekomsten av snöskotrar upplevs då negativt även om 
besökaren aldrig upplever dem eller dess effekter under besöket (lindberg 
et al. 2001).
 fyra olika typer av konflikter identifieras i Mannings modell: inom 
friluftsaktiviteter, mellan friluftsaktiviteter, med förvaltande organisa-
tioner eller myndigheter, samt med annat markutnyttjande. fokus för 
mycket av konfliktforskningen inom friluftslivet har varit på de två först-
nämnda konflikterna och det är vanligare med konflikter mellan olika 
grupper (inter-group) av friluftsutövare än mellan utövare inom en och 
samma grupp (intra-group). flera studier har också visat att konflikter 
mellan olika grupper av utövare är asymmetriska, dvs. utövare av aktivi-
tet a upplever konflikt med utövare av aktivitet B medan det motsatta 
förhållandet inte föreligger (vaske et al. 2000). det är inte ovanligt att 
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aktivitet a i det här fallet utgörs av mer traditionella friluftsaktiviteter 
som t.ex. vandring eller turskidåkning medan aktivitet B är »nya« aktivi-
teter, ofta motoriserade eller mer teknikberoende (exempelvis snöskoter, 
mountainbike, helikopterskidåkning). studier i Jämtlandsfjällen har visat 
att turskidåkare i högre grad upplever möten med snöskotrar negativt än 
vad snöskoterförare upplever möten med skidåkare (lindberg et al. 2001). 
vail & Heldt (2000) har uppskattat betalningsviljan hos turskidåkare i 
Grövelsjöfjällen till cirka 20 kr/dag för att undvika negativa störningar 
från snöskotrar. andra exempel på konflikter mellan olika grupper av 
friluftsutövare som studerats internationellt är kanotister och motor-
båtar (ivy et al. 1992); vandrare och ridning (Blahna et al. 1995); turskid-
åkning och helikopterskidåkning (Gibbons & ruddell 1995); vandrare 
och cyklister (ramthun 1995; Jacobi et al. 1996). exempel på konflikter 
mellan friluftsliv och annan markanvändning som studerats i sverige är 
skogsbruk (Mattsson & li 1994; axelsson-lindgren 1990; lindhagen 
1996); renskötsel (Bäck et al. 1992); vägutbyggnad (Bäck & Jonasson 
1998) samt vindkraft (Hörnsten 2002). värt att notera i sammanhanget 
är att åtminstone två av regeringen utpekade miljömål – storslagen fjäll-
miljö, hav i balans samt levande kust och skärgård – innehåller riktlinjer 
för begränsningar av buller med hänsyn till bland annat friluftslivet.

Figur 8:3. Konflikter inom friluftslivet – begrepp och relationer. Efter Manning 
(1999) 

 även om konflikter mellan olika grupper av friluftsutövare eller med 
annan markanvändning är vanligast händer det att oönskade störningar 
förekommer inom en och samma grupp av friluftsutövare. det kan bero 
på ett oönskat beteende hos »likasinnade« i form av oljud, nedskräpning 
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eller slitage (emmelin & iderot 1999), men den internationellt i särklass 
mest studerade konflikten inom en och samma aktivitetsgrupp torde 
vara trängsel (crowding). Med trängsel i dessa sammanhang menas den 
situation då antalet andra besökare (aktivitetsutövare) överstiger den 
gräns som innebär att upplevelsen för den enskilde individen försäm-
ras. Begreppet är nära relaterat till ett områdes sociala bärkraft (social 
carrying capacity) och har tillämpats vid förvaltning av naturområden 
där besökstrycket är stort i relation till områdets rekreativa förutsätt-
ningar (shelby & Heberlein 1986). även om det faktiska antalet besökare 
(per ytenhet) naturligtvis spelar en stor roll för förekomst av trängsel 
så är det viktigt att i likhet med övriga typer av konflikter se till den 
psykologiska innebörden och betrakta trängsel som en subjektiv indivi-
duell värdering (i negativ bemärkelse) av ett visst antal andra besökare 
(Manning 1999b). sambanden mellan antal besökare, upplevd trängsel 
och tillfredsställelse har varit föremål för åtskilliga studier med blandade 
resultat. faktorer som påverkar dessa samband är bland annat områ-
dets karaktär (geografiskt läge, topografi etc.), besökarnas förväntningar 
och attityder, förekomst av infrastruktur (leder, information etc.), samt 
typ av aktivitet. en niogradig skala har utvecklats för att mäta graden 
av upplevd trängsel (shelby & Heberlein 1986) och dess relativt stora 
användning gör det möjligt att jämföra studier mellan olika länder, 
områden och aktiviteter. 
 shelby et al. (1989) redovisar ett stort antal studier, främst från nord-
amerika, omfattande bland annat fiskare, jägare, forsrännare, kanotister, 
vandrare och klättrare där andelen som upplevt någon grad av trängsel 
varierar från 100 ner till nära noll procent. samma metodik har använts 
i en studie vid njupeskärs vattenfall i norra dalarna där cirka 25 procent 
av besökarna uppgav någon grad av upplevd trängsel under vandringen 
eller vistelsen vid vattenfallet (fredman & Hörnsten 2004). Med över 
36 000 sommarbesökare torde den 1,5 kilometer långa leden till njupeskär 
vara en av de mer frekvent nyttjade lederna i svenska fjällen. Behovet av 
att studera trängsel i områden med högt besökstryck ter sig tämligen 
uppenbart, men samtidigt bör noteras att åtskilliga studier har fokuserat 
på vildmarksområden med relativt få besökare. Här får trängselbegrep-
pet en delvis annorlunda innebörd då endast några få möten med andra 
besökare kan ha en negativ inverkan på upplevelsen. forskningen kring 
trängsel inom friluftslivet har i hög grad utvecklats i nordamerika och 
det finns få exempel på studier av detta i sverige. Generellt har merparten 
av forskningen kring friluftslivets konflikter i sverige studerat konflikter 
mellan olika markutnyttjande och i viss utsträckning mellan olika grup-
per av friluftsutövare.
 Om nu konflikter förekommer, vad innebär detta för friluftsutövaren? 
svaret på frågan återfinns i de två sista boxarna i figur 8:3. sannolikt 
minskar  den drabbade besökarens tillfredsställelse då en konflikt upplevs 
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negativt, men det är också möjligt att förekomst av en konflikt leder 
till ändrade beteenden eller uppfattningar om aktiviteten. forskningen 
kring konflikters konsekvenser för friluftsutövarna och deras beteende är 
relativt begränsad (schneider & Hammitt 1995). en skidåkare som blir 
störd av snöskotrar i ett visst fjällområde väljer kanske att förlägga nästa 
skidtur till ett annat område, eller så ändrar vederbörande sin uppfattning 
om området och accepterar att där förekommer snöskotrar och att man 
möter dem under en skidtur. lindberg et al. (2001) fann exempelvis att 25 
procent av turskidåkarna i södra Jämtlandsfjällen skulle välja andra leder 
vid framtida besök och fem procent skulle välja ett helt annat område på 
grund av upplevda konflikter med snöskotrar. 
 det finns olika sätt att hantera konflikter inom ramen för ett natur-
områdes förvaltning och valet av metod beror delvis på typen av konflikt. 
då konflikten uppstår som ett resultat av en direkt kontakt mellan olika 
nyttjare kan en spatial (zonering) eller tidsmässig separation minska de 
negativa effekterna. Om däremot konflikten är indirekt är sannolikt en 
separation inte rätt lösning. då kan istället information och utbildning 
vara effektiva, dels för att minska oönskade beteenden, dels för att öka 
förståelsen för andra gruppers beteenden (Manning 1999; ramthun 1995; 
vaske et al. 1995). att förbjuda utövande av en viss aktivitet kan natur-
ligtvis tillämpas i båda fallen, men ska kanske betraktas som en sista 
utväg då andra lösningar inte är framgångsrika eller då störningen är 
oacceptabel.
 avslutningsvis vill vi uppmärksamma betydelsen av kunskap om 
konflikter för att kunna utforma en framgångsrik förvaltning av natur-
områden. Konflikter är som vi sett inget objektivt tillstånd utan i hög 
grad en funktion av individens egna tolkningar och upplevelser grun-
dade på bland annat erfarenhet, förväntningar och attityder. inte heller 
kräver förekomst av konflikter en direkt kontakt mellan två kontrahen-
ter. att förstå konflikter är därför viktigt för att utveckla och erbjuda 
rekreationsupplevelser av hög kvalitet (schreyer 1990). för att lyckas 
med detta behövs kunskap om besökarna, naturområdet och den aktu-
ella konfliktsituationen. datainsamling för studier av konflikter följer i 
huvudsak den metodik som beskrivs i avsnittet om brukarstudier. note-
ras bör också att konflikter kan studeras utifrån olika vetenskapliga disci-
pliner, exempelvis statsvetenskap, psykologi, ekonomi, fysisk planering 
eller geografi, beroende på typen av konflikt och vilken frågeställning 
man anlägger (se exempelvis avsnitten om friluftslivets ekonomiska rela-
tioner och planering). det ska i sammanhanget påpekas att konflik-
ter inte alltid bör betraktas som något negativt och oönskat (Jacob & 
schreyer 1980). Konflikter är en del av tillvaron och kan vara ett uttryck 
för olika värderingar och åsikter i ett demokratiskt samhälle. inte sällan 
kan det också förhålla sig så att det som ur ett perspektiv uppfattas 
som en konflikt ur ett annat perspektiv inte är det. relationen mellan 
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skogsbruk och friluftsliv illustrerar denna komplexitet på ett bra sätt. 
samtidigt som vissa skogsskötselmetoder har en negativ påverkan på 
skogen som rekreationsmiljö kan andra skötselmetoder i själva verket 
öka skogens rekreativa värden (Mattsson 1995; fredman 1997; Hörnsten 
2000). Genom ett utvecklat mångbruk av skogen kan olika intressen 
tillgodoses, men det förutsätter goda kunskaper om såväl biologiska som 
sociala och ekonomiska värden.
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fallstudie
koNflikter mellaN sNöskoter oCh turskidåkNiNg  
i södra jämtlaNdsfjälleN
ungefär två tredjedelar av besöken i svenska fjällen sker vintertid och vid sidan 
av utförsåkning är snöskoteråkning den aktivitet som ökat mest de senaste 20 
åren. att förebygga konflikter mellan olika grupper är viktigt för att erbjuda 
alla besökare – både turister och lokalt boende – en bra upplevelse. södra Jämt-
landsfjällen har ungefär 500 km markerade skidleder och ca 200 km tillrättalagda 
snöskoterleder. Området är populärt bland båda grupperna och har besökare 
från stora delar av sverige. trots att snöskoteråkandet är reglerat uppstår ibland 
konflikter mellan skidåkare och snöskoteråkare i området. i fjällområdets sydliga 
och östliga delar är snöskoteråkning bara tillåtet på vissa leder, medan den norra 
delen runt storulvån är förbudsområde för snöskotrar.
 vintern 2001 gjorde turismforskningsinstitutet etOur i östersund en enkät-
undersökning längs leder, i fjällstugor och på campingplatser i området i syfte att 
studera en eventuell konflikt mellan de två grupperna. resultaten från studien 
visar bland annat att snösnöskoteråkare i liten grad upplever skidåkarna som 
störande, medan flertalet skidåkare upplever närvaron av skotrar som negativ för 
upplevelsen – 26 procent blev ganska eller mycket störda, 33 procent lite störda, 
medan 41 procent inte blev störda alls. Bland skidåkarna anser 77 procent att 
det är negativt att höra snöskotrar och 88 procent finner det störande att känna 
lukten av dem. däremot är flertalet skidåkare neutralt inställda till att se en 
snöskoter i naturen. Hälften av skidåkarna upplever också en fördel med att 
kunna åka skidor i snöskoterspåren.
 trots att snöskotrarna är störande för många skidåkare, vill de allra flesta 
komma tillbaka till södra Jämtlandsfjällen. fem procent finner situationen så 
oacceptabel att de kommer att resa till andra områden för att åka skidor nästa 
gång. ingen av snöskoterförarna upplever konflikten som så betydelsefull att 
de skulle välja att resa till andra områden. fyra procent säger emellertid att de 
kommer att välja andra leder nästa gång de kommer till södra Jämtlandsfjällen.
 studien visar att en stor del av konflikten kan undvikas om man minskade avga-
serna och bullret från snöskotrarna. ytterligare ett sätt att minska den upplevda 
konflikten är att separera lederna så att antalet möten mellan turskidåkare och 
snöskotrar blir så litet som möjligt. Mellan 50 och 60 procent (beroende på 
undersökningsplats) av skidåkarna skulle välja separerade leder om det fanns 
en möjlighet för att slippa se, höra eller känna lukten av snöskotrar. (för mer 
information om undersökningen, se lindberg et al. 2001, lindberg & fredman 
2002, lindberg et al. 2009.)

Blev din upplevelse 
störd av snöskoter-
åkare / turskidåkare 
eller deras beteende? 
(procent)
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9. väGledninG OCH 
naturPedaGOGiK

detta kapitel tar upp friluftsliv och naturturism som frågor om 
vägledning och pedagogik. Men ett kort kapitel om pedagogiska aspekter 
på friluftsliv, naturturism, samhällsplanering och landskapsförvaltning 
kan självklart bara summariskt beskriva några huvudsakliga perspektiv 
och måste i övrigt hänvisa till annan litteratur.1 fältet innehåller djup-
gående principiella och »akademiska« frågor som i vilken utsträckning 
kunskaper och attityder och handlingar verkligen hänger ihop. Går det 
exempelvis att genom bara information styra besöksströmmar och bete-
ende i landskapet för att undvika störning och nedskräpning? Men fältet 
innehåller också mycket konkreta och praktikerorienterade aspekter på 
landskapstolkning, ledarskap, informationsteknik, säkerhetsfrågor och 
pedagogiska förhållningssätt. förhoppningsvis ger detta kapitel ändå 
en viss översikt och ett antal ingångar till andra material utifrån olika 
intressen och behov. 
 en konsekvens av ämnesfältets bredd är att detta kapitel är indelat i 
två huvudavsnitt. först kommer ett avsnitt skrivet mer direkt utifrån en 
friluftsplanerares perspektiv där utgångspunkten är att man har rätt stora 
möjligheter att avgöra hur landskapet bör utformas och användas. det 
innebär att frågor om vilka redskap för information och styrning som står 
till buds och vad vi vet om deras effektivitet blir viktiga. därefter följer ett 
avsnitt som mer utgår ifrån »användarna« – de som utifrån olika ambi-
tioner använder landskapet för friluftsliv och naturturism i pedagogisk 
verksamhet. att det sedan kan förekomma att samma person både kan 
vara engagerad i planering och förvaltning liksom i konkret pedagogisk 
verksamhet gör inte denna indelning mindre relevant. för att förstärka 
kopplingarna mot bokens huvudtema om planering och förvaltning av 
friluftslandskapet så använder vi här sandells ekostrategiska begreppsram 
om olika förhållningssätt till landskapet som introducerades i kapitel 3. 

1. På svenska se t.ex.: isberg 1991; dahlgren & szczepanski 1997; szczepanski 2008; lunde-
gård et al. 2004; naturvårdsverket 2004b; naturvårdsverket 2005b; szczepanski 2006; 
Brügge et al. 2007; dahlgren et al. 2007 och östman, kommande, samt arnell et al. 2009. 
se också internationella översikter som rickinson et al. 2004; dillon et al. 2006; Ogilvie 
2005 och från våra nordiska grannländer t.ex. tordsson 1993 och Bentsen et al. 1993..
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Genom att lyfta fram några huvudsakliga pedagogiska förhållningssätt 
och hur dessa innebär krav och synpukter på landskapets utformning och 
användning vill vi illustrera detta kapitels huvudtema, nämligen att olika 
friluftspedagogiska inriktningar söker och kräver olika landskap och olika 
landskap gynnar eller utestänger olika friluftspedagogiska förhållningssätt. 
vi hoppas också det framgår att även om dessa olika friluftspedagogiska 
stilar naturligtvis i mycket är en fråga om personliga val och tillfällig-
heternas spel så är de också kopplade till mer djupgående aspekter i termer 
av ledarskap, miljökonsekvenser och natursyn. Kapitlet avslutas med två 
kortare avsnitt. dels om forskning kring friluftsliv som pedagogisk metod 
med särskilt inriktning på miljöpedagogik, och dels några reflektioner om 
nya kommunikationsformer och pedagogiska möjligheter i kölvattnet av 
mobiltelefoner, GPs och mobilt internet. 

Om att organisera ökad tillgänglighet  
till det otillgängliga
ett landskaps »tillgänglighet« för friluftsliv och naturturism är resultatet 
av ett stort antal faktorer där lagstiftningen bara utgör en aspekt, något 
som även berörs i kapitel 10 om allemansrätten. inte minst är tillgänglig-
het en fråga om pedagogik i vid bemärkelse – vad vi lärt oss att uppfatta 
som tillgängligt. i vilken utsträckning landskapet är tillgängligt »för mig« 
och »för dom« handlar också om grundläggande synsätt på demokrati 
och samhällsmål. en annan huvudaspekt på frågan om tillgänglighet är 
förstås tillgänglighet till vad, alltså vilka landskapskvaliteter som man vill 
skall vara tillgängliga (jfr kap. 3). inte sällan är det just de åtgärder som 
avser att göra landskapet tillgängligt som av en del upplevs som något 
som gör landskapet mindre värt för friluftsliv. det här berör uppenbarli-
gen mycket grundläggande värdefrågor om upplevelser och natursyn. vi 
kan illustrera det här genom att ställa två yttranden mot varandra som 
fälldes i en debatt om naturskydd och turismutbyggnad i idre.2 först är 
det dåvarande vdn i friluftsfrämjandet som skriver att: 

friluftslivet lever och kommer att leva i en balansakt mellan tillgänglighet 
och orördhet. vägar, andra kommunikationer och anläggningar ökar till-
gängligheten, men minskar orördheten. Har vi nått den ultimata balansen 
nu? tillåt mig tvivla. frågan är hur vi kan öka tillgängligheten utan att 
hota orördhet för om vi lyckas, dvs främja friluftslivet, kommer allt fler 
att vilja ut i friluftsmiljöer.

Mot det här vänder sig friluftsföreningen argaladeis dåvarande ord förande 
anneli Carlsson och skriver: 

2. i tidskriften argaladei: friluftsliv – en livsstil, no. 4, 1998, s. 3 resp. 7; emfas i original. 
dessa citat är över 10 år när detta skrivs (2010) men grundfrågan är i högsta grad aktuell, 
inte minst just angående idre p.g.a. diskussionen om det s.k. »tre toppar«-projektetet.
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Jag själv – liksom de flesta i föreningen argaladei – är inte intresserad av en 
tillrättalagd = ödelagd natur. vi vill möta naturen som den är, på naturens 
egna villkor. en av de viktigaste poängerna med friluftsliv är, som jag ser 
det, att naturen är svårtillgänglig och att det krävs en viss ansträngning för 
att ta sig dit man vill.

att de här två perspektiven riktar helt olika krav till planering, land-
skapsförvaltning, tillrättaläggande och kanalisering är uppenbart. de två 
skribenterna anknyter till en ständigt återkommande fråga i friluftslivets 
historia – om behovet av att öka tillgängligheten till det otillgängliga och 
i vilken grad detta »behov« bör tillgodoses.3 ett sätt att konkretisera 
spänningsfältet är att påpeka att ju mer lättillgängligt för friluftsliv som 
ett område uppfattas desto mer uppfattas det som ett rekreationsområde 
– och inte som t.ex. »vildmark« eller »traditionellt fiskeläge«, vilket kanske 
var just de landskapskvaliteter som man sökte. Mycket kortfattat kan vi 
identifiera följande repertoar – eller verktygslåda – av planeringsstrategier 
som i planeringssammanhang används för att tackla denna »paradox« av 
att öka tillgängligheten till det otillgängliga:

Ej personlig information, på annan plats ʶ  som med hjälp av kartor, 
broschyrer, internetinformation osv. pekar ut vissa platser och land-
skap som särskilt lämpliga för olika aktiviteter. när man på så sätt 
visar på var det är särskilt lämpligt att bedriva t.ex. fritidsfiske, 
fågelskådning eller vandringar gör man dessa områden mer mentalt 
tillgängliga. Men man bygger ofta även upp förväntningar på att 
platserna skall vara mer fysiskt tillgängliga och lättanvända när man 
kommit dit genom parkeringsplatser, soptunnor och eldplatser.
Ej personlig information, på den aktuella platsen ʶ  med hjälp av 
uppsatta skyltar, kartor, broschyrställ, ledmarkeringar etc. som 
tydligt ger besked om att dessa platser och landskap är särskilt till-
gängliga. i sina mer avancerade former har vi här utställningar och 
naturum som dock i regel kombineras med ytterligare redskap från 
listan nedan.
den typ av information som nämnts ovan (och det fysiska tillrät- ʶ
taläggandet nedan) är ofta mer eller mindre medvetna led i kanali-
seringssträvanden – alltså en vilja att styra besök till vissa områden 
och bort från andra. exempelvis därför att man anser att det på 
en plats finns särskilt framstående landskapsvärden som bör lyftas 
fram eller att man anser att ett annat område har särskilt känsliga 
naturvärden eller stor förslitningsrisk som gör att området bör skyd-
das från påverkan.

3. se vidare om dessa principfrågor t.ex. när det gäller stfs historia i sandell, 1997 och för 
en generell översikt över problematiken, inte minst begreppsparet »purister« och »urbanister« 
(och däremellan liggande »neutralister«) i kapitel 3.
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en annan aspekt av kanalisering är  ʶ zonering där olika delar av ett 
större område formellt ges olika regler, t.ex. när det gäller tillgäng-
lighet. det här gör man med hjälp av både »piska« (t.ex. besöks-
restriktioner/förbud) och »morot« (t.ex. information och fysiska 
tillrättalägganden). Jämför t.ex. vår fallstudie av fulufjällets natio-
nalpark i kapitel 7.
Fysiska tillrättalägganden ʶ  som t.ex. vägar, stigar, spänger, parke-
ringsplatser och eldstäder. särskilt i kombination med information 
(t.ex. parkeringsplats med informationsskylt som hälsar välkom-
men) gör sådana tillrättalägganden att ett visst landskap upplevs 
som mer tillgängligt. ibland är dessa åtgärder direkt kopplade till 
speciella gruppers behov som t.ex. rullstolsbundna.
Personlig information på plats ʶ  i form av vägledning eller guidning4 
som också kan kombineras med andra ambitioner som miljöpeda-
gogik, utomhuspedagogik, dramatisering, populärvetenskap och 
kommersiell aktivitetsturism.
lägger vi ihop och mer permanent organiserar de element som  ʶ
räknas upp ovan har vi ofta också något »nav« i form av ett besökscen-
trum (jfr. »visitors center«) med sådant som fasta utställningar, film-
visningar, föreläsningar och souveniraffärer. i sina mer avancerade 
former kan själva angöringsplatsen till området bli så »tillgänglig« 
och attraktiv att besök i det omgivande landskapet inte blir aktuellt 
för en del. detta beror dock i allmänhet mer på att man i och med 
denna höga grad av tillgänglighet dragit till sig en ny publik som 
inte har samma intresse, utrustning eller förutsättningar för mer 
omfattande fysiska landskapsbesök.
till detta kan också läggas de strategier som går ut på att formellt  ʶ
ge olika personer olika tillgänglighet till ett visst landskap via något 
sorts tillstånd eller »pass«. antingen som ett sätt att formalisera 
någon av strategierna ovan (t.ex. kontrollera restriktionerna i ett 
zonerat område) eller för att ge olika kategorier (t.ex. de som betalt 
viss avgift, genomgått viss utbildning eller som är lokalboende) 
annan tillgänglighet än de som inte tillhör denna kategori. detta 
har ibland diskuterats i sverige för att hantera allemansrättsproblem 
i vissa områden.
slutligen bör påminnas om den betydelse som  ʶ samhällsplanering 
(nationell, regional och lokal) liksom lagstiftning har för tillgäng-
ligheten. exempelvis vilken ställning allemansrätt och strandskydd 
har eller i vilken utsträckning som områden i landet pekas ut som 
särskilt lämpliga för friluftsliv.

4. för ett resonemang om detta se t.ex. Hultman 1985; andersen et al. 1990; isberg 1991; 
naturvårdsverket 2004b; dahlgren & szczepanski 2007; och Brügge et al. 2007.
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information är ett styrmedel som ofta framhålls inom naturvården, liksom 
i miljövård allmänt. exempelvis rOs-systemet (se vidare kapitel 15) inne-
håller tanken att genom information styra besökare till delområden som 
ger dem ett efterfrågat utbyte och samtidigt minskar trycket på områden 
avsedda som mera vildmarkspräglade. 
 Här skall vi därför ta upp något också om informationsstyrningens 
begränsningar. två generella problem kan noteras. Ofta saknas analys av 
vilken typ av beteenden som man önskar påverka. därmed saknas ofta 
en bas för att avgöra om information har effekt. när Manning (1999) går 
igenom en sammanställning av olika informations- och utbildningstek-
niker pekar han på svårigheten att urskilja några speciellt verkningsfulla 
metoder. den sammanställning han använde var gjord av doucette & 
Cole (1993) och innehöll den uppfattade nyttan av 28 olika metoder från 
media, broschyrer, kartor osv. till olika former av direkt personlig kontakt. 
dessa metoder var sedan utvärderade på en skala från 1 (»not effective«) 
till 5 (»highly effective«). av dessa låg 21 metoder i intervallet 2,1–2,9 dvs 
betraktades som måttligt användbara. endast de som baserades på direkt 
personlig kontakt skilde ut sig som något mer effektiva (medelvärde 3,1). 
förklaringen till detta kan vara allt från oklarhet i vilka konkreta mål som 
skall uppnås, oklarhet om vilken typ av beteenden som skall påverkas 
och att det kan finnas olika situationsbetingade problem. den lite trista 
slutsatsen att information av slentrian ofta framhålls som ett användbart 
styrmedel utan hänvisning till vilket problem som skall lösas eller på 
grund av brist på andra medel – »den maktlöses styrmedel« (emmelin 
1997) – ligger nära till hands. ett betydande mått av idealism och en kopp-
ling av idealism och rationalism ligger också i tron på information som 
ett starkt medel i t.ex miljö- och välfärdspolitiken (Brokking et al 1997; 
emmelin 1997c). den nordiska välfärdsstaten byggdes på föreställningen 
om samförstånd om grundläggande värden och kraften i information som 
underlag för handling (rothstein 1985), och miljöpolitiken synes vara en 
förlängning av detta (emmelin 2000).
 Propaganda och utbildning i adekvata friluftstekniker, ofta benämnda 
»low impact« eller »Leave-No-Trace«, LNT, har även framförts som ett 
viktigt styrmedel för att minska problem och konflikter. utveckling 
av utbildningsmaterial (Cole 1989; Hampton & Cole 1988) har gjorts 
liksom instruktörsutbildning (swain 1996). verksamheten har bestått 
dels i enklare propagandainsatser i vissa naturområden, i systematisk 
uppsökande verksamhet osv. en viktig insikt i programmen är att enkla 
generella råd och uppmaningar till och med kan vara direkt kontra-
produktiva. rådet till besökare att undvika mycket använda platser hörde 
t.ex. till huvudbudskapet i början av en kampanj. i områden med lågt 
tryck kan detta vara en bra metod att minska påverkan men i områden 
med högt tryck medför det ofta en generell ökning av både reell påverkan 
och upplevelse av påverkan. rekommendationerna i utbildningen är 
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därför idag att koncentrera användningen till områden med högt tryck 
och att sprida besökare i områden med lågt tryck samt, kanske viktigast, 
att försöka minska trycket på områden som börjar visa tecken på över-
utnyttjande. ett problem ligger i att effekterna av bruk kan vara stora 
även vid en måttlig användning – se kapitel 16 (figur 13:3).
 utgångspunkten för low impact-utbildning är emellertid att kunskaps-
brist är den viktigaste orsaken till problem och att information därför 
löser problemen. detta i miljösammanhang vanliga antagande är dock 
generellt ofta felaktigt. information påverkar t.ex. inte besökare som är 
intresserade av ett visst område att välja något annat om man inte får fram 
budskapet att det är i besökarens intresse att välja ett annat mål för att få 
den önskade upplevelsen (Harding et al. 2000). Omfattande forskning 
om påverkan genom information pekar alltså på en mängd begränsningar 
i effekten (eagly & Cahiken 1993).
 Baserat på ett stort antal studier5 kan ändå några generella råd om 
information och utbildning sammanfattas så här:

Bruk av flera olika medier parallellt ger bättre effekt än enbart en  ʶ
informationskanal.
informations- och utbildningsprogram attraherar framförallt nybör- ʶ
jare och har också bäst styreffekt på sådana brukare bl.a. p.g.a. 
möjligheten att påverka effekterna av »inkompetent beteende« och 
»okunnigt beteende«.
anslag har genomgående sämre upplysningseffekt än personlig  ʶ
påverkan med undantag för renodlad information om faror och 
förbud.
information som kan ges under planering av en aktivitet (t.ex. en  ʶ
broschyr man läser innan man åker iväg) har bättre styreffekt än 
sådan information som ges under besöken.
Källans trovärdighet och legitimitet har stor betydelse för styr- ʶ
effekten.
internetbaserad information är effektiv i den meningen att den  ʶ
enklare kan påverka besökare i planeringsfasen.
direkt riktad, personlig rådgivning på plats har stor trovärdighet  ʶ
och uppskattas av en majoritet av besökare (Kaltenborn & vorkinn 
1993).
utbildning av uthyrare, kommersiella guider osv. fungerar i många  ʶ
situationer bra.

5. roggenbuck & Ham 1986, Manfredo 1989, 1992, roggenbuck 1992, doucette & Cole 
1993, Bright 1994, Basman et al. 1996, vander stoep & roggenbuck 1996, Manning 1999.
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information om konsekvenser av olämpliga beteenden och kostna- ʶ
der för t.ex. skador, avfallshantering osv. har bättre effekt än direkta 
uppmaningar (emmelin 1997).
Budskapen bör vara riktade till speciella grupper snarare än  ʶ
allmänna.

Olika friluftspedagogiska stilar kräver olika landskap
som nämndes inledningsvis skall vi här, i stället för planerarens perspek-
tiv, anta blicken hos dem som för olika pedagogiska syften ägnar sig åt 
friluftsliv och naturturism. annorlunda uttryckt så har vi i föregående 
avsnitt fokuserat på »utbudssidan« när det gäller pedagogiska aspekter 
på landskapet och nu skall vi fokusera på »efterfrågan«. vad är det för 
landskapsrelationer som söks i olika pedagogiskt orienterade frilufts-
verksamheter? 
 i forskning kring friluftsliv, naturturism, utomhuspedagogik och rekre-
ation så finns en mängd försök att kategorisera grupper och aktiviteter. 
som ett exempel kan  nämnas Jacksons (1986) uppdelning mellan frilufts-
aktiviteter som är »uppskattande« (appreciative) t.ex. fjällvandring och 
fågelskådning; »nyttjande« (consumptive) t.ex. jakt och fiske; eller »meka-
niserade« (mechanized) t.ex.  snöskoteråkning eller terrängcykling. Men vi 
tycker oss se två generella nackdelar med den typ av kategoriseringar som 
Jackson representerar. för det första: man kategoriserar ofta bara i grupper 
utifrån aktivitet – åker man skoter så är man »skoteråkare« vilket sedan blir 
en underkategori av mekaniserat friluftsliv. Men samtidigt finns det stor 
anledning att tro att dessa på så sätt ihopslagna personer kan söka mycket 
olika upplevelser och utifrån mycket olika syften. skoteråkaren kan vara 
både en lokalboende fritidsfiskare och en utländsk turist på skotersafari. 
informationen att man är t.ex. »längdskidåkare« eller »kajakpaddlare« 
säger ofta väldigt lite om varför man ägnar sig åt denna aktivitet, hur man 
gör det, med vilka etc. – vilket är viktigt när det gäller vilka landskaps-
kvaliteter och förvaltningsåtgärder man söker eller tar avstånd ifrån.6 en 
annan invändning mot enkla aktivitetskategoriseringar är att påverkan på 
och samspelet med landskapet riskerar att komma i bakgrunden. en av 
poängerna med sandells ekostrategiska begreppsram som presenterades 
i kapitel 3 är att den försöker inkludera båda dessa aspekter – vad man 
gör (t.ex. åker skoter, längdskidor eller paddlar kajak) och varför – vilken 
landskapsrelation (ekostrategi) detta ingår i. det här är naturligtvis sådant 
som bl.a. kan ha avgörande betydelse i olika konfliktsituationer t.ex. 
mellan turister och ortsbefolkning. vi kommer därför att här återknyta 

6. Jämför det som lyftes fram om betydelsen av meningsskapande i kapitel 3 (Backman 
2005).
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till den ekostrategiska begreppsramen i detta avsnitt om olika pedago-
giska förhållningssätt och vi kan börja med att återknyta till hur den i 
kapitel 3 illustrerade rOs-skalan som återkommer på flera platser i den 
här boken. uppdelningen mellan »urbanister« och »purister« motsvarar 
i sandells begreppsram indelningen mellan strategierna att förbättra vs. 
frysa/konservera landskapet och används i huvudsak för studier av de 
som är på besök i landskapet (till vänster i figuren). urbanisterna var ju 
beteckningen på de som gärna ser olika tillrättaläggningar för frilufts-
liv, pedagogik och turism och i betydligt mindre utsträckning störs av 
påminnelser om andra besökare eller samhället utanför friluftsområdet. 
Purister, å andra sidan, ville helst inte se några kulturavtryck alls annat 
än de som man anser skall ingå i områdets »frysta« läge (inkl. t.ex. »tradi-
tionellt« jordbruk eller fiske). Både rOs-skalans urbanister och purister 
och Jacksons (1986) uppdelning mellan »uppskattande« och »nyttjande« 
friluftsaktiviteter är inlagda i figur 9.1. i figurens nederkant påminns också 
om illustrationen som gjordes av vilken avgränsning turismbegreppet, 
friluftsbegreppet respektive begreppet utomhuspedagogik kan tänkas ha. 
turism med sitt fokus utanför hembygden och inkluderande även den 
helt uppbyggda miljön. friluftsliv inkluderande både hembygds- och 
fjärrbygdsperspektivet, men exkluderande den helt uppbyggda miljön. 
utomhuspedagogik täckande hela spännvidden från de lokala miljöerna 
till de funktionsspecialiserade fjärrmiljöerna.

Figur 9:1. Den 
ekostrategiska 

begreppsramens 
placering av de 

etablerade begrep-
pen »Urbanister« 

respektive »Purister« 
liksom »uppskat-

tande« respek-
tive »nyttjande« 

friluftsaktiviteter ». 
I figurens neder-

kant markeras även 
tänkta avgränsningar 

för turismbegreppet, 
friluftsbegreppet och 
begreppet utomhus-

pedagogik.
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 den ekostrategiska begreppsramen byggdes upp med hjälp av dels en 
axel som visar spänningen mellan att utgå från det lokala landskapet eller 
att storskaligt dominera och specialisera landskapet, och dels en axel som 
visar spänningen mellan att aktivt nyttja och förändra landskapet eller 
att passivt betrakta, avnjuta och klara av landskapet. dessa principiella 
förhållningssätt har också paralleller i olika pedagogiska ambitioner när 
det gäller relationen till natur och landskap. tillämpat på detta sätt så 
får vi då först ett val (längs den vågräta axeln) som handlar om vilken 
typ av landskap man söker upp för sin verksamhet – i vilken utsträckning 
man utgår ifrån den plats och det område som man ändå är verksam i 
som pedagog, t.ex. skolgården och den tätortsnära skogen, eller om man 
anser det viktigt att söka upp särskilda »frysta« eller »uppbyggda« platser 
med väl definierade funktioner (t.ex. friluftsanläggningar, naturstigar, 
reservat, naturskolor och naturum). Orienteringen längs den lodräta 
axeln handlar om vilket intresse man har av att aktivt nyttja, förändra 
och påverka landskapet; respektive om intresset ligger mer åt att passivt 
avnjuta, betrakta och utan påverkan vistas i landskapet. vi kan då identi-
fiera följande pedagogiskt relaterade karaktärsdrag för förhållningssätten 
till landskapet – de fyra ekostrategierna:
 Fabriksperspektivets dominansstrategi med inriktning mot äventyrsland 
och välplanerade (ofta köpta) upplevelser. Här finns ofta stora pedago-
giska möjligheter när det gäller att locka barn och ungdom. Man kan 
också vara rätt säker på vilken typ av upplevelser och kunskaper man 
kommer att uppnå (»naturen« i termer av osäkerhet kring t.ex. vädret har 
ju i stor utsträckning eliminerats). Men den andra sidan av samma mynt 
är den tid och de kostnader (t.ex. miljökostnader och uteslutning av perso-
ner som inte har råd) som ligger i att behöva söka upp dessa uppbyggda 
landskap. det finns också viktiga pedagogiska (inte minst miljöpedago-
giska) begränsningar i att man inte är i ett mångbrukslandskap (med t.ex. 
skogs- och jordbruk) som visar samhällets naturberoende. det är inte 
heller självklart för t.ex. skolelever att koppla de utomhuspedagogiska 
kunskaperna och upplevelserna man får i de specialiserade »fabriks«-
landskapen till sitt eget vardagslandskap. inte sällan kräver (åtminstone 
statusmässigt) den här typen av aktiviteter även specialiserad utrustning 
och särskilda kunskaper hos lärare och ledare (om man inte köper dessa 
i form av guidning). 
 den museala ekostrategin delar förstås en del av fabriksperspek-
tivets för- och nackdelar i enlighet med den funktionella specialise-
ringens karaktärsdrag när det gäller val av landskap för friluftsliv och 
utomhuspedagogik. exempelvis fördelen av kontrollerade omständig-
heter när det gäller vad man kan förvänta sig få se och få vara med 
om, såsom »orördhet« eller olika historiskt intressanta landskap (sten-
åldersboplatser, slåtterängar etc.). Men här gäller också nackdelarna 
i termer av miljö, kostnader och svårigheten att koppla till produce-
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rande vardagslandskap som ligger i att man söker upp specialiserade 
landskap. 
 när det gäller hur pedagogen förhåller sig till landskapet i termer av 
aktiviteter, utrustning etc. så har den förra museala ekostrategin mycket 
gemensamt med ekostrategin hembygdens avnjutande och kan handla om 
t.ex. naturstudier i form av blomstervandringar, exkursioner, fågelskåd-
ning. det handlar även ofta om att helt enkelt »bara vara« i landskapet 
med olika känslomässiga och estetiska upplevelser. allt i enlighet med 
den »passiva anpassningens« strategi (neråt i figuren) när man väl är på 
plats i landskapet. en pedagogisk nackdel med den passiva anpassning-
ens strategi är förstås att det kan bli ytligt och riskerar att bli tråkigt då 
man inte har möjlighet att som i de mer aktiva stilarna (uppåt i figuren) 
påverka och nyttja landskapet. 
 utgångspunkten för både den föregående ekostrategin, hembyg-
dens avnjutande, och hembygdens nyttjande är att man utgår ifrån det 
landskap man identifierar sig med och har nära till (upplever som sin 
»hembygd«). detta innebär en mängd konsekvenser beroende på om det 
är ett naturpräglat eller kulturpräglat landskap, om det är dominerat av 
kust, berg, skog etc., vad det är för klimat, årstid och väder. Häri ligger 
både möjligheter och svårigheter ur ett landskapspedagogiskt perspektiv 
i linje med motsatsen till vad som anfördes ovan om fabriks- och det 
museala perspektivet. exempelvis finns möjligheter till goda kopplingar 
till ett mångbrukat vardagslandskap (som också gäller för hembygdens 
avnjutande) men när man också aktivt nyttjar landskapet kan man inklu-
dera eget bruk med timmeryxa, fiskespö, jaktgevär etc. samtidigt ställer 
anpassningen till det lokala landskapet krav på just anpassning och stora 
lokalkunskaper hos pedagogen (vad är lämpligt att göra på den här plat-
sen, vid den här tiden på året och i det här vädret?). till detta kommer 
för båda de aktivt nyttjande förhållningssätten (uppåt i figuren) behovet 
av tillstånd och att bli »insläppt« i det aktiva bruket av landskapet – 
exempelvis liftkort eller inträde för fabriksperspektivet eller guidning 
eller egen skogsmark för hembygdens nyttjande. 
 då har vi gått varvet runt och diskuterat övergripande pedagogiska 
aspekter av de fyra olika landskapsstrategierna. När man väl är på plats 
som friluftspedagog i ett valt landskap kan vi dock reducera landskaps-
strategierna till tre. Orsaken är att om vi inte vill aktivt påverka land-
skapet utan strävar efter ett förhållningssätt i linje med figurens nedre 
halva (»museum« eller »hembygdens avnjutande«) så blir den praktiska 
pedagogiska praktiken snarlik för båda dessa. att det inte går att slå ihop 
friluftsstilarna för höger och vänster sida i figurens övre halva beror på att 
när strategin inkluderar att aktivt förändra och påverka landskapet så blir 
också landskapet förändrat och »talar om« vilken typ av aktiviteter och 
vilken utrustning man bör använda. det är knappast lämpligt att förlägga 
en »vildmarksfärd« till en utförsåkningsanläggning; eller att ägna sig åt 
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sportfiske i ett fågelskyddsområde på försommaren! På plats i landskapet 
är ändock valet mellan de tre riktningarna i högsta grad viktiga peda-
gogiska avvägningar. Här presenteras dessa tre principiella (landskaps)
pedagogiska förhållningssätt (»friluftsstilar«7) – de tre svarta pilarna i 
figur 9:2. dessa friluftsstilar innebär val och konsekvenser när det gäller 
utrustning, natursyn, ledarperspektiv, miljökonsekvenser m.m. Genom 
att relatera dessa landskapspedagogiska stilar till olika organisationer och 
påtryckningsgrupper kan man även få vissa indikationer på konsekvenser 
i termer av konkurrerande intressen och tänkbara allianser, exempelvis i 
samband med friluftsplanering. liksom för ekostrategierna i stort så finns 
det dock inte något självklart »rätt« och »fel« i dessa val – men däremot 
mängder av praktiska och pedagogiska villkor och konsekvenser knutna 
till de olika landskapsstrategierna och friluftsstilarna. det handlar om att 
tänka igenom vilka pedagogiska mål man eftersträvar. de tre landskaps-
pedagogiska stilarna kan sammanfattas så här (fig. 9:2):

dominans ʶ  där landskapet ses som en »fabrik« som skall anpassas till 
aktiviteten genom olika anläggningar och tillrättalägganden (skid-
anläggningar, äventyrsbad, klätterväggar etc.) för att producera de 
förutsättningar som pedagogen eftersträvar;

7. för ytterligare illustrationer av dessa friluftsstilar och deras koppling till t.ex. miljö-
pedagogik se Brügge et.al., 2007 och för begreppsramens användning för analys av några 
olika naturmöteskulturer (i ur och skur, naturskolor och en radikal friluftstradition) se 
östman kommande.

Figur 9:2. Den ekostra-
tegiska begreppsramens 
placering av tre principi-
ella pedagogiska förhåll-
ningssätt, »friluftsstilar«, 
när det gäller val av akti-
viteter, utrustning etc. på 
plats i ett visst landskap. 
Se vidare i texten.
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aktiv anpassning ʶ  där aktiviteten underordnar sig landskapet (t.ex. 
i termer av topografi, årstid och väder) samtidigt som man gärna 
aktivt nyttjar och förändrar landskapet (jakt, fiske, stockvedsbrasor 
etc.);
passiv anpassning ʶ  (då »museum« och »hembygdens avnjutande« 
innebär liknande typ av aktiviteter när man väl är på plats i landska-
pet) där man passivt i förhållande till det landskap man är i avnjuter, 
betraktar, studerar och klarar av landskapet med den topografi och 
årstid, det väder och de djur etc. som där är för handen. Observera 
att denna friluftstil kan vara mycket aktiv för personen som kanske 
skall klara av långa vandringar och hårt väder, men är ändå passiv 
när det gäller förändringar av landskapet. idealet är att det inte skall 
märkas att man varit där.

ser vi till etablerade friluftsorganisationer och besökarkategorier så är det 
inte svårt att se hur dessa ofta passar in i de olika pedagogiska landskaps-
strategierna ovan – och alltså har olika krav och synpunkter på friluftsland-
skapets förvaltning. exempelvis hur i ur och skurs förskoleverksamhet i 
huvudsak bygger på »hembygdens avnjutande«, 4H-gården på »hembyg-
dens nyttjande«, utförsåkningsturisterna på »fabriksperspektivet« och 
vildmarksturisten på den »museala« ekostrategin. likaså är det inte svårt 
att se hur dessa landskapsstrategier hänger ihop med olika pedagogiska 
friluftsstilar enligt den indelning i »dominans«, »aktiv anpassning« och 
»passiv anpassning« som gjordes ovan. exempelvis hur kompetenskraven 
skiljer sig, men även hur nära »museum« och »hembygdens avnjutande« 
ligger varandra när det kommer till den konkreta pedagogiken i land-
skapet – jämför t.ex. en hembygdsexkursion och en guidad blomster-
vandring i fjällen. Men det är också viktigt att notera att det inom olika 
organisationer och grupperingar ofta finns flera parallella pedagogiska 
traditioner. exempelvis hur man inom scouterna både ägnar sig åt hajker 
med spårlös färdsel i små grupper i närlandskapet och åt storläger där 
man bygger upp en hel stad med 10 000-tals deltagare för någon vecka. 
det stora lägret är i linje med fabriksperspektivet och hajken i linje med 
hembygdens avnjutande, om man inte känner markägaren och kan få 
mer av hembygdens nyttjande med stockvedsbrasa och risvindskydd. vi 
kan också notera exempelvis hur man inom friluftsfrämjandet både har 
Mulleverksamhet i lokalmiljön men också är engagerad i fjärranlägg-
ningar, som t.ex. utförsåkningsanläggningen i idre som användes som 
utgångspunkt för de inledande två citaten om olika synsätt på tillgänglig-
het. – i vilket fall; olika friluftspedagogiska stilar kräver olika landskap och 
olika landskapsförvaltningar gynnar eller utestänger olika friluftsstilar.
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Forskning om friluftsliv som pedagogik och mobilisering
detta avsnitt ger några exempel på forskning om pedagogiska aspekter på 
friluftsliv och naturturism och bygger i huvudsak på sandell (2004a). vi 
har här valt att också inkludera mobilisering i rubriken då vårt intryck är 
att friluftsliv i stor utsträckning har använts och används för att mobilisera 
inte minst barn och ungdom för olika syften. vi kan påminna om den 
viktiga pedagogiska roll som friluftslivet tillmättes i inte minst nordiska 
länder under sin inledande period för att mobilisera landets ungdom till 
fromma för nationell identitet – till förfång för klassrelaterade konflikter 
och vad man uppfattade som mer okontrollerade fritidsaktiviteter. Och 
även idag är det väl ingen tvekan om att en av friluftslivets viktigaste 
roller enligt många är att mobilisera för bättre folkhälsa, högre miljö-
medvetande och få barn och ungdom bort från stillasittande inneliv 
framför data- och tv-skärmar.
 vi kan här anknyta till indelningen i medel och mål i figur 2:3, där 
»friluftsliv som medel« handlar om att mobilisera (i bred bemärkelse) 
genom friluftsliv. alltså att nyttja utomhusverksamhet som pedagogiskt 
redskap för olika syften, t.ex. naturkunskap, kroppslig hälsa, miljö-
engagemang, gruppgemenskap etc. en vanlig forskningsansats här är att 
försöka mäta olika uttryck för det sökta värdet (t.ex. naturkunskap) före 
och efter att metoden använts. även om en sådan ansats förstås kan ha 
sitt värde som beskrivning av vad som verkar hända i olika pedagogiska 
situationer så bör, enligt vårt förmenande, man här gärna koncentrera 
sig på att jämföra olika »interventioner« som använder olika metoder 
men har likartade syften och där en av dessa interventioner är friluftsliv. 
Man bör då också helst inkludera olika typer av utomhusverksamhet 
(olika landskap, ledarskap, aktiviteter etc.). På detta sätt kan det finnas 
möjlighet att jämföra friluftsliv som metod och dess effektivitet jämfört 
med andra metoder. Hur står sig friluftsliv som metod jämfört med 
t.ex. dans, sång, massage och innegymnastik i termer av: hälsoeffekter, 
ekonomi, behov av förkunskaper, säkerhetsaspekter och kombinationer 
med andra positiva effekter (t.ex. djupdimensioner som går utöver mer 
bokliga kunskaper). det är också viktigt för en seriös diskussion om 
utomhusverksamhet som pedagogisk metod att bygga upp longitudinell 
kunskap, alltså information om vad som händer på lång sikt. exempelvis 
hur mycket av uppnådda kunskaper eller andra eftersträvade effekter som 
finns kvar efter att man gått ut en skola med utomhusinriktning, jämfört 
med andra metoder. sådana forskningsansater är dock resurskrävande om 
man skall få en kontinuitet över tiden och inte vara hänvisad till bara 
återblickande ansatser. 
 när det gäller det som i figur 2:3 betecknades som friluftslivets egen-
värde så handlar det mer om att mobilisera till friluftsliv. Här är det själva 
mötet med det naturpräglade landskapet och friluftslivets specifika värden 
som är den eftersträvade effekten av pedagogiken. frågan om i vilken 
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utsträckning detta är en i någon mening effektivare metod än andra är då 
inte en huvudsak. i stället kommer ofta argumenteringen att gå i riktning 
av »existentiella« teman. forskning utifrån dessa perspektiv blir då i stor 
utsträckning en fråga om att beskriva och tolka naturmöten och frilufts-
upplevelser och sedan diskutera på vilka sätt detta upplevs som viktigt.
 i kapitel 4 tog vi upp ett principresonemang om relationen mellan 
friluftsliv och miljöengagemang. Här kompletterar vi detta med att lite 
extra ta upp den miljöpedagogiska ansatsen. vid sidan av den hälso-
relaterade ansatsen, som något refererades i samma kapitel (4), är det 
miljöpedagogiska perspektivet ett av de återkommande argumenten för 
friluftsliv som metod i vårt samhälle idag. i korthet vill vi peka på följande 
delaspekter:8

natur- och landskapsförståelse som ett  ʶ kunskapsvärde i sig, t.ex. om 
landformer, landskapshistoria, kulturhistoria och olika mer eller 
mindre sällsynta arter av djur och växter. dessa kunskaper om vad 
man uppfattar som värdefullt i landskapet blir då ett tänkt underlag 
för engagemang för dessa värden. Här finns klassiska pedagogiska 
strategier som exkursioner och guidningar liksom modernare ansat-
ser med landskapstolkning etc. enkelt uttryckt är den miljöpeda-
gogiska tanken här att man inte vill att det naturområde som man 
besöker och uppskattar skall »förstöras«. Men kopplingarna till ett 
mer omfattande miljöengagemang i linje med hållbar utveckling 
(inkl. konsumtion, livsstil, resor etc.) är mer otydliga. Men kanske 
naturupplevelserna kan vara ett sätt att vidmakthålla stöd för skydd 
och vård av olika områden och landskapsresurser som i sin tur kan 
vara viktiga underlag för t.ex. biologisk mångfald som i sin tur 
ytterligare kan vara viktig för en mer hållbar utveckling.9

friluftsliv som  ʶ miljöpedagogik. Här är en huvudtanke att man med 
ett naturnära friluftsliv vill väcka ett känslomässigt engagemang för 
»naturen« och människans relation till denna. detta engagemang 
för naturen hoppas man sedan utmynnar i behov av att engagera sig 
för en mer långtgående miljöpolitik och en egen mer miljövänlig 
livsstil. enkelt uttryckt så är tanken att man med de värden man 
fått kontakt med känner att man måste få engagera sig för miljön 
som en solidaritetshandling. Men dessa värden är inte nödvändigtvis 
bundna till den plats där upplevelsen varit utan blir mer en del i 

8. ett förslag på generell modell för olika pedagogiska relationer mellan olika typer av 
friluftsliv och olika typer av miljöengagemang återfinns i kapitlet om miljöpedagogik i: 
Brügge et al. 2007, se också t.ex. öhman 2003 och som exempel på internationell forsk-
ningsöversikt se rickinson et al. 2004. 
9. exempel på referenser som gäller landskapstolkning och kopplingen mellan miljövänligt 
beteende och naturupplevelser etc.: Hammerman et al. 1994; Hammitt 1982; och Hartig et 
al. 2001. se även en skrift som t.ex. naturvårdsverket 2004b.



9. vägledNiNg oCh Naturpedagogik 183

en världsbild, ett sätt att förhålla sig till miljön (se t.ex.: faarlund 
1990).

friluftsliv och naturturism som ett  ʶ ekonomiskt underlag för olika 
naturvårds- och miljösatsningar. det kan handla om att ta inträde 
till nationalparker där pengarna går till områdets skötsel och skydd. 
eller det kan vara researrangörer som sätter av en del av sina inkom-
ster till olika miljöorganisationer eller miljöprojekt. att kunderna 
då är intresserade av att betala en högre avgift som sätts av till 
miljöändamål drivs sannolikt ofta av ett engagemang som väckts på 
andra sätt än genom naturkontakt, t.ex. genom media, skola eller 
politisk debatt, med tanke på det stora genomslag som miljö- och 
klimatfrågor har i samhällsdebatten. ett engagemang som sedan kan 
utmynna i ett intresse för mer miljövänlig och naturnära turism. 

Kopplingarna mellan turism (inkl. naturturism och friluftsliv) och hållbar 
utveckling är ett mycket stort forskningsfält internationellt. det är här 
viktigt att bl.a. notera spänningen mellan att å ena sidan se turism som 
en näring och ett system där inte minst de i regel fossildrivna transpor-
terna är ett huvudsakligt miljöproblem; respektive att mer begränsat se 
till turismdestinationerna och dessas miljöaspekter i termer av boende, 
mat, energi, avloppsanläggningar, lokaltransporter etc. vi bör inte heller 
glömma de viktiga miljökonsekvenserna av att friluftslivet ofta kan inne-
bära att man bränner fossila bränslen och skaffar parallella och specialise-
rade uppsättningar av allt från kläder och muggar till hus och fordon.10 
Miljöpedagogik i sig är också ett stort forskningsfält internationellt och 
förskjutningen från miljöpedagogik i riktning mot utbildning för hållbar 
utveckling visar på hur även detta fält inom miljödiskussionerna alltmer 
går i riktning mot breda och värderelaterade samhällsperspektiv.11
 innan vi lämnar frågan om friluftsliv som pedagogik och mobilisering 
bör vi påminna oss de generella svårigheter som forskningen ser i att på 
enkla sätt knyta attityder till beteenden som påpekats tidigare. även om 
det finns all anledning att tro att naturkontakt genom t.ex. friluftsliv är 
ett starkt miljöpedagogiskt redskap så skall vi inte räkna med några enkla 
och självklara direktkopplingar mellan att personer lever friluftsliv och 
att de blir konkret medengagerade för en hållbar utveckling12

10. exempel på översiktsreferenser när det gäller ekoturism och hållbar turism är: aronsson 
2000; Holden 2000; och Gössling & Hultman 2006.
11. några svenska doktorsavhandlingar kan ge ingångar till detta fält: svennbeck 2004; 
öhman 2006.
12. exempel på referenser inom detta fält är: simmons 1993; Gigliotti 1990; Hart 1997; Hanna 
1995; Pernon & Purcell 1998; simmons 1998; Zimmermann 1996; dennis & Zube 1988; teisl 
& O´Brien 2003; Bixler et al. 2002; Hattie et al. 1997; Bikales & Manning 1990. 
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Cyberspace – framtidens pedagogiska friluftslandskap?
inledningsvis i detta kapitel påpekades fältets stora bredd från både 
grundfrågor, som i vilken utsträckning information och kunskaper verk-
ligen styr beteenden, till konkreta aspekter, som utomhus pedagogikens 
mångfasetterade praktik. avslutningsvis vill vi här peka på det kompli-
cerade samspelet med samhällsutvecklingen i övrigt – inte minst dess 
teknikutveckling. för även om friluftsliv och naturturism i stor utsträck-
ning varit, och sannolikt också kommer att förbli, en viktig motvikt 
och »fristad« från det moderna industrisamhällets teknikstress så har 
successivt teknikutvecklingen på ofta mycket påtagliga sätt påverkat 
friluftslivets innehåll. det här gäller inte minst pedagogiska aspekter, 
som i vilken utsträckning bristande kunskaper kan kompenseras genom 
högteknologisk friluftsutrustning och bättre kommunikationsteknik. i 
extremfallen kan vi tänka oss det som spänningen mellan den som med 
stora kunskaper, yxa, metkrok och yllefilt klarar sig där en annan person 
med mindre kunskaper och erfarenheter är helt beroende av kupoltält, 
Gore-tex-kläder, gaskök, frystorkad mat, GPs etc.13 
 som ett särskilt relevant tema när det gäller samspelet mellan teknik-
utveckling och friluftsrelaterad vägledning och styrning vill vi lyfta fram 
de ökande möjligheterna att inte »belasta landskapet« med skyltar, färg-
markeringar och stolpar. Om man i stället kan lyfta över mycket av den 
information som hittills gjort avtryck i landskapet och i stället använda 
fjärrinformation i form av t.ex. snabbuppdaterade GPs-kartor och infor-
mation som nås via mobiltelefonnummer knutna till specifika platser i 
landskapet så vore väldigt mycket vunnet när det gäller möjligheterna för 
olika personer att uppleva olika landskap. den »fjärrburna« landskaps-
informationen borde inte minst innebära en mycket större flexibilitet. 
Jämför t.ex. att ta bort alla skyltar på ett skärgårdsskär med att ändra 
gränsen för ett fågelskyddsområde på en internetkarta – och att inte 
behöva se skyltarna under de delar av året då de ändå inte gäller. det 
skulle också vara en stor förbättring när det gäller det förvaltningsdilemma 
och den intressekonflikt som detta kapitels inledande citat om tillgäng-
lighet illustrerade. det handlar helt enkelt om ökade möjligheter för 
olika landskapsperspektiv att samsas i samma landskap. Kan sedan detta 
kombineras med möjlighet till god personlig vägledning, kvalificerade 
besökarstudier – och om man hittar bra former för hur man skall hantera 
»tvånget« att söka upp viss »fjärrinformation«, t.ex. om tillträdesförbud 
eller andra restriktioner – då bör det finnas stora möjligheter till ett allt 
bättre samspel mellan frilufts- och utomhuspedagogik och landskapsför-
valtning. samtidigt är det som med all teknikutveckling viktigt att även 
hålla ögonen på dess nackdelar, exempelvis kan det finnas anledning att 

13. för ett fantasieggande perspektiv på detta se t.ex. ryan 2002.
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fundera på vilka samhällsgrupper som inte kommer att ha ekonomi eller 
kunskaper för den nya teknologin. systemens störningskänslighet är ett 
annat viktigt område. det kanske också kan finnas anledning att reflek-
tera över om »internetbesök« i djungler och på fjälltoppar kan komma 
att ersätta fysiska besök – miljövänligt jämfört med fossila transporter 
men sannolikt med radikalt annat pedagogiskt innehåll. 
 avslutningsvis vill vi även peka på det sannolikt växande fältet av 
kommersiell värdering av friluftskunskaper; inte bara friluftstekniker 
(t.ex. om klättring eller paddling) och landskapsvärden (t.ex. om olika 
arter och platser) utan också om hur detta kan förmedlas och göras 
»pedagogiskt«. friluftspedagogiska kunskaper har idag ett kommersiellt 
värde som inslag i olika pedagogiska arbeten, som när lärare i skolan har 
detta som ett av sina arbetsområden eller i form av turismentreprenörer 
med inriktning mot äventyr, vildmarksguidning och uthyrning. i det förra 
fallet är det dock sällan som just de friluftspedagogiska kunskaperna får 
en avgörande betydelse vid t.ex. en tjänstetillsättning. vad gäller natur-
baserad turism som näringsverksamhet är det många som kombinerar 
med andra arbeten och det är svårt att se i vilken utsträckning som just det 
friluftspedagogiska är av avgörande ekonomisk betydelse. Men i vilket fall 
så finns all anledning att inte minst ur ett samhällsplaneringsperspektiv 
intressera sig för friluftspedagogik också som kommersiell verksamhet då 
det inte sällan kan ställa andra krav på landskaps tillgänglighet, säker-
hetsfrågor och konflikthantering.14

14. några exempel på skrifter som tar upp skärningen mellan friluftsliv och kommersiell 
verksamhet är: naturvårdsverket 1995; skogsstyrelsen, 2001 och i bredare termer t.ex. ek & 
Hultman 2007. som exempel på framtidsinriktad litteratur kan nämnas: Gartner & lime 
2000; andkjær 2005; fremtidens friluftsliv 2006. 
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»i ur och skur« är ett begrepp för de förskolor och skolor som använder en 
pedagogik inspirerad av friluftsfrämjandet.1 Man försöker på olika sätt använda 
naturen som del i pedagogiken och söker upp de mest närliggande områden som 
inte är dominerande kulturpåverkat (med t.ex. asfalt, odlingar eller parker). det 
innebär att tätortsnära skogar och naturpräglade tomter blir vanliga pedagogiska 
landskap då man med barnen utgår ifrån lokaler som i allmänhet ligger i tätorter. 
när man i sin litteratur exemplifierar vilka typer av platser och landskap man 
använder så är det ofta genom ett allmänt ospecificerat »naturen« och den typ av 
föremål och landskapstyper som man exemplifierar med är t.ex.: »trädstammar 
och stenar«, »granen«, »på ängen, i skogen och vid sjön«. viktigt är den tydliga 
ökningen av barnens egen självtillit genom att kunna hitta till sina återkommande 
platser i landskapet. så här skriver man t.ex.: 

 att hitta rätt i skogen lär man även som mycket liten. vi börjar med knyt-
tar [3–4 år] som känner igen stigen till stubben som är deras. Mullebarnen 
[5–7 år] vet olika vägar till sin skogsglänta. de vet att vi måste uppför långa 
backen, titta på björken och gå in mellan granen och tallen. strövarna [7–10 
år] får gå efter karta och lära sig känna igen karttecken.

det här är en pedagogisk verksamhet som går med »lätta fötter« i landskapet 
och alla årstider är pedagogiskt goda tider. »att ha roligt under alla årstider« som 
drougge2 skriver – ett perspektiv som inte minst själva namnet »i ur och skur« 
poängterar. Man låter alltså det lätt tillgängliga och någorlunda naturpräglade 
landskapet med sina karaktärsdrag, sitt innehåll, sin årstid och sitt väder, vara 
den pedagogiska utgångspunkten. de aktiviteter som beskrivs är sådana att de 
inte i någon nämnvärd utsträckning sliter på eller förändrar landskapet. några 
exempel som man nämner i sitt informationsmaterial: »balansera, krypa, hoppa, 
klättra« och »smaka, lukta, känna, titta, lyssna«. 

se vidare: http://www.frilufts.se/iuroskur/

1. rantatalo 2000; drougge, 2005; se även dahlgren & szczepanski 1997, dahlgren et al. 
2007 och östman, kommande
2. drougge 2005:23.

fallstudie
i ur- oCh skurdagis
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10. tillGänGliGHet OCH 
alleMansr ätt

vi iNleder det här kapitlet med en kort översikt över några 
 referensramar för landskapets tillgänglighet när det gäller frilufts-
liv och naturturism. sedan tar vi upp allemansrättens ställning och 
 nuvarande innehåll, och därefter avslutar vi med att diskutera framtids-
utmaningar.
 landskapets tillgänglighet kan sägas vara själva grundbulten när 
det gäller planering och förvaltning för friluftsliv och naturturism. att 
olika grupper med olika friluftsbehov – identifierade antingen utifrån 
samhällsintressen eller olika individers och gruppers egna intressen 
– får tillgång till för dem lämpliga friluftslandskap, involverar också 
en mängd fundamentala aspekter. det handlar om på vilka sociala, 
mentala, ekonomiska, fysiska och juridiska grunder ett landskap 
upplevs som tillgängligt av olika grupper. Men tillgänglighetsfrågor 
är också ett mycket konkret tillämpningsområde för planering och 
förvaltning genom utformning av informationsmaterial, anläggning 
av parkerings- och lägerplatser etc. i ett svenskt sammanhang är förstås 
allemansrätten helt central i alla tillgänglighetsdiskussioner. allemans-
rättens grundläggande innehåll introducerades redan i bokens första 
kapitel som ett »frirum« mellan olika lagar och regelverk. detta frirum 
har som sin huvudprincip att man inte skall »störa eller förstöra«. för 
att veta frirummets gränser måste man kunna »läsa« landskapets signa-
ler om ömtålighet och störningsrisk. att inte störa gäller lokalbefolk-
ning, markägare och djur, men också andra besökare. vi bör också 
redan här notera att allemansrättens ställning i sveriges lagstiftning 
å ena sidan är stark i termer av att den finns med på en del ställen i 
lagstiftningen – även i grundlagen – men att den, å andra sidan, har en 
mycket svag ställning i lagarna då den i huvudsak bara omnämns som 
begrepp utan vidare definitioner än vad som ges av att andra lagar gör 
olika beteenden olagliga (t.ex. hemfridsbrott) enligt principen om ett 
»frirum« (se figur 10:1 nedan). 
 en annan viktig utgångspunkt är allemansrättens mycket starka 
ställning hos befolkningen. det här är något som varje planerings- eller 
förvaltningsåtgärd som berör allemansrätten måste ha i åtanke. i en 
undersökning bland ett representativt urval av svenska folket (fredman 
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& sandell 2005) presenterades åtta påståenden om allemansrätten. den 
generella utgångspunkten var formulerad så här: »allemansrätten ger 
möjlighet till att vistas ganska fritt i skog och mark utan markägarens 
tillstånd. nedan följer ett antal påståenden om den svenska allemans-
rätten. Markera för varje påstående det alternativ som stämmer bäst 
in på dig.« det mest övergripande av dessa påståenden var följande: 
»Allemansrätten är viktig att försvara« och utifrån svaren är det ingen 
tvekan om att allemansrätten har en synnerligen stark ställning bland 
svenska folket med 96% som instämmer helt eller delvis i detta påstå-
ende.
 i en uppföljande enkätundersökning (fredman et al. 2008c) bekräf-
tades denna starka ställning (94 % av de svarande var helt eller delvis 
eniga med påståendet att allemansrätten är viktig att försvara). i denna 
undersökning kan vi också konstatera att allemansrätten är av stor 
betydelse när det gäller svenska folkets möjligheter till friluftsliv och 
andra utomhusaktiviteter. så mycket som 77 % anser allemansrätten 
viktig för deras egna utomhusaktiviteter. det kan jämföras med bety-
delsen av naturreservat och nationalparker som uppges som viktiga för 
utomhusaktiviteterna av 43 %. vi kan även konstatera att de svarandes 
kunskaper om allemansrätten generellt är goda. Omkring 90 % av de 
svarande prickade rätt i olika påståenden om vad den grundläggande 
allemansrätten innebär (fredman et al. 2008c).

Några tillgänglighetsdimensioner
inspirerade av en encyklopedi om fritid och friluftsliv (Jenkins  & 
Pigram 2003:1) kan vi göra en distinktion mellan följande tre, och över-
lappande, dimensioner av tillgänglighet:

»Mobility« (rörlighet inkl. t.ex. transporter och ekonomi; jfr hinder- ʶ
diskussionen i kapitel 8). enkelt uttryckt; vad man har för möjlig-
heter att ta sig till det man är intresserad av och sedan kunna röra 
sig där. 
»access« (tillträde). detta handlar om huruvida det i en mer formell  ʶ
mening är tillåtet att besöka ett område eller plats.
»accessibility« (tilllgänglighet). detta är ett mer övergripande  ʶ
begrepp, är utgångspunkten för resonemangen i detta kapitel och 
förklaras vidare nedan. det är alltså viktigt att en tillgänglighets-
diskussion inte begränsas till exempelvis rörlighet eller tillträde utan 
har just ett brett anslag.

när det gäller det senare och bredare begreppet – accessibility (tillgän-
glighet) – så skriver man vidare: »accessibility is primarily concerned with 
how far rights of entry or use can be exercised, and therefore has many 
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dimensions. these dimensions include technical, behavioural, sociocul-these dimensions include technical, behavioural, sociocul-
tural, and economic factors.«1 inte minst pekar Jenkins  &  Pigrams (2003) 
nyansering på att tillgänglighet inte minst handlar om sociala frågor. – 
vilka friluftslandskap man upplever som tillgängliga är i mycket en fråga 
om hur man lärt sig att vara ute i landskapet genom uppväxt, föräldrar, 
föreningar, skola etc. det här förstärks när tillgängligheten grundar sig på 
allemansrätten vilken kännetecknas av att det inte finns några självklara 
gränser och anvisningar i landskapet om var man får vara och hur man 
får bete sig. Här följer ett antal exempel på referensramar för en vidare 
diskussion av landskapets tillgänglighet för friluftsliv och naturturism:

(i) soCialpolitik;  allmänhetens tillgång till fritids- och friluftsland-
skap som en del i övergripande politiska ambitioner och processer. vi 
kan illustrera med Olsons (1987) beskrivning av hur turistrådet, 1985, 
omdefinierade den s.k. hinderproblematiken: 

i den tidigare debatten – alltifrån 1936 års socialdemokratiska motion, 
via 1969 års turistkommitté, rekreationsberedningens rapporter, Gunnar 
nilsson m.fl.:s motioner till tureK:s betänkande 1983 – hade ’jordägande 
samhällsklasser’, ’kapitalstarka intressen’ eller andra ekonomiska faktorer 
angetts vara de främsta hindren. andra hinder av mer psykologisk eller 
social karaktär hade också angivits. dessa socio-ekonomiska hinder ersatte 
nu turistrådet med en annan typ, de av stat och kommun uppställda 
politiska och formella hindren. denna typ av hinder antogs hindra turist-
näringen, varför turistrådet ville sträva efter att få bort dem« (ibid:82, 
emfas i orginal).

(ii) miljöpolitik;  allmänhetens tillgång till naturkontakt och en 
levande landskapsrelation som underlag för ett brett engagemang för ett 
mer hållbart samhälle. faarlund (1990) skriver t.ex. »Om møtet med fri 
natur som metode i miljøundervisningen« och det är här även lätt att se 
kopplingar mot evolutionära och (miljö)etiska perspektiv på människan 
och samhället (se vidare i t.ex. uddenberg 1993). samtidigt kan det av 
naturskyddsskäl finnas motiv för att utestänga allmänheten från känsliga 
områden och det är därför som det även är en av avgränsningarna för 
allemansrättens frirum i figur 10:1. 

(iii) allmäNNiNgsperspektiv;  en aspekt (eller rest) av »allmänningar«, 
använt som begrepp för områden/resurser som förvaltas gemensamt av en 
grupp.  Wiklund (1995:217) skriver t.ex.: »allemansrätten i sverige, som 
hellre borde heta allemansfriheten, har sitt ursprung i allmänningarna 
som fanns på flera nivåer: i byar och socknar, på landskaps- och riksnivå«. 

1. »tillgänglighetsdimensionen handlar huvudsakligen om hur långt rätten att passera eller 
att använda ett område går, och har därför många dimensioner. dessa dimensioner omfattar 
tekniska, beteendemässiga, sociokulturella och ekonomiska faktorer.«
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detta gör  frågor om kulturhistoria och vilka som anses ingå i den grupp 
som förvaltar denna »allmänning« centrala.2

(iv) hiNderfråga;  tillgänglighet ses här i första hand som olika typer av 
barriärer som allmänheten kan påpeka, och som forskningen kan under-
söka och samhällsplaneringen undanröja. förutom den illustration som 
citatet under (i) ovan ger så kan nämnas Millward (1991) och Manning 
(1999) och de litteraturgenomgångar som där görs, liksom trenddiskus-
sioner när det gäller resursen friluftstillgängliga områden (Cordell & 
Betz 2000).

(v) pedagogik;  utbildning, information och förståelse för hur man 
bör bete sig i förhållande till lokalbefolkning, naturvärden och andra 
fritidsnyttjare. som uttryck för denna referensram se t.ex. material som 
ahlström (2008b) och informationsmaterial och policy från naturvårds-
verket (t.ex. Bengtsson 2004).

(vi) juridik;  de lagliga aspekterna på tillgängligheten som kan disku-
teras i historiska, nutids- och framtidsorienterade perspektiv. se t.ex. 
Westerlund (1995), åslund (2008) och Bengtsson (2002).

Allemansrättens innehåll och roll
Gunnar Zettersten har under lång tid arbetat med allemansrättsfrågor 
vid naturvårdsverket och han ger följande övergripande beskrivning av 
vad allemansrätten är:3

allemansrätten kan beskrivas som en rätt för var och en att i viss utsträck-
ning vistas på mark- och vattenområden som tillhör andra och att där 
plocka svamp, bär och vissa andra naturprodukter. nyttjandet får inte inne-
bära att fastighetsägare eller andra med särskild rätt till fastighet tillfogas 
nämnvärd skada eller olägenhet. Begränsningen brukar ibland sammanfat-
tas med uttrycket ’inte störa, inte förstöra’.

allemansrätten har, som vi visade ovan, utvecklats till en mycket viktig 
förutsättning för människor att fritt vistas i naturen. Genom allemansrät-
ten får människor nyttja naturen för friluftsliv utan att behöva betala för 
tillträdet. i regeringsformen 2 kap. 18 § slås fast att »alla skall ha tillgång 
till naturen enligt allemansrätten«. någon precisering av innebörden av 
allemansrätten ges emellertid inte. i Miljöbalkens 7 kap. 1 § sägs: »var 
och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall 
visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den«. allemansrätten 

2. se vidare i t.ex. sandell 1997; Pettersson 1987; the ecologist 1992; dolsak & Ostrom 2003; 
donnelly 1993; Hultkrantz 1994; och Zachrisson 2004.
3. Personlig kommunikation 2007; se även Zettersten 2007; Zettersten & Kvarnbäck 2007 
och svenskt friluftsliv 2008.
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nämns alltså som begrepp både i miljöbalken och i grundlagen men är 
inte närmare specificerad till sitt innehåll. i princip kan den, som påpe-
kats tidigare, i stället ses som det »frirum« som bildas mellan olika lagars 
avgränsningar, i huvudsak: ekonomiska intressen, hemfrid, naturskydd/
vård och landskapets nyttjande (figur 10:1).4 avgränsningarna runt alle-
mansrättens frirum är alltså mer att se som relativt breda gråzoner, från 
vad man får, över vad man bör och inte bör, till vad man inte får.

 Grunden är att markägaren får acceptera att andra människor tillfälligt 
vistas på eller passerar hans/hennes mark och vatten, förutsatt att grän-
serna mot ekonomisk skada eller hemfrid inte överträds. Myndigheterna 
har att på motsvarande sätt bevaka gränslinjen mot naturskydd/vård med 
hjälp av t.ex. reservatsbestämmelser och fridlysningar, samtidigt som 
myndigheterna också skall bevaka allmänhetens intresse av naturupplevel-

4.  se vidare t.ex. Colby 1988; sandell 2001b.

Figur 10:1. Allemansrätten som det »frirum« som blir kvar mellan inte bara de 
traditionella och lagstadgade skydden för: (i) markägarens ekonomiska intressen; 
(ii) naturvärden; och (iii) hemfrid, utan också de begränsningar som (iv) landska-
pets användning utgör (Sandell 2001b).
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ser och tillgång på friluftslandskap. för en aktuell uttolkning av gränslin-
jernas läge ger naturvårdsverket ut informationsmaterial på svenska och 
andra språk (se vidare t.ex. Bengtsson 2004; och ahlström 2008b). den 
fjärde avgränsningen av allemansrättens frirum i figur 10:1 – landskapets 
användning – visar det viktiga faktum att allemansrätten inte innebär 
någon grund för att hävda ett visst nyttjande av landskapet,5 eller att ett 
visst nyttjande inte får komma till stånd. det jord- och skogsbruk, de 
vägar och hus som finns, försvinner eller tillkommer utifrån markägares 
intressen, lagstiftning, myndigheters planer etc., är alltså att se som givet 
ur allemansrättsligt perspektiv. det här innebär inte att allemansrätten 
i sig då förändras men att dess värde för natur- och friluftsupplevelser 
kan minska drastiskt. samhällsplanering med vägar, bostadsområden, 
vattenkraft och flygplatser har stora konsekvenser för friluftslandskapets 
kvaliteter, t.ex. när det gäller tystnad (jfr. Karlsson 1995) och allemansrät-
ten riskerar på så sätt att bli mindre värd som möjlighet. förutom några 
få undantag (t.ex. stängselgenombrott) är det alltså inte möjligt att på 
allemansrättslig grund hävda att landskapet skall eller inte skall nyttjas 
på visst sätt. det är även landskapet självt som »berättar« för nyttjaren 
om möjligheter och begränsningar genom markanvändning, årstid, väder 
(t.ex. för eldning), sikt (t.ex. för hur nära man kan gå ett bostadshus) m.m. 
ett av de få exemplen på en övergripande samhällsplaneringsåtgärd som 
vi vill påstå går i allemansrättens anda är det generella strandskyddet som 
införts successivt (se segrell 1995) med grund i 1930-talens demokratidis-
kussioner kring landskapets tillgänglighet. Motiven var: »underlättande 
och tryggande av möjligheterna för den icke jordägande befolkningen 
att idka friluftsliv m.m.« (sOu 1938 no. 45, s. 13).
 en av de historiska rötterna för allemansrätten är det förindustriella 
bondesamhällets »allmänningar« (sandell 1997, Wiklund 1995). det var 
av byn kollektivt förvaltade och nyttjade områden med skogar, sjöar, 
myrar etc. en viktig princip för detta nyttjande var att man definierat 
vem som tillhörde »alla« – alltså vilka som tillhörde byn och att man 
på så sätt genom byastämmans beslut och social kontroll kunde reglera 
nyttjandet för bete, vedtäkt, vattenkällor, jakt och fiske. i och med att 
den moderna allemansrätten etablerades har allemansrätten generellt 
uppfattats som självklar för alla svenskar oberoende av om man bor i 
området eller ej. – »Byn« har ansetts omfatta hela nationens yta och 
innevånare. när det gäller tillfälliga besök från andra länder (utländska 
turister) är den officiella inställningen att inga andra restriktioner finns 
än de som gäller för dem som bor i sverige – »byn« anses vara global. 
Men visst motstånd mot detta kan anas bakom diverse insändare om 

5.  ett av få undantag är s.k. »stängselgenombrott« där markägare kan hindras från att stänga 
ute allmänheten från ett område som är intressant för friluftsliv.
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utländska turisters påstådda missbruk av allemansrätten.6 även om stor-
leken på allemansrättens frirum är närmast unikt stort i sverige, norge 
och finland (som alla har likartade men inte identiska förhållanden) så 
finns motsvarigheter till vår allemansrätt i form av frirum också i andra 
länder, även om de praktiska skillnaderna ofta är avsevärda.7

 allemansrättens ställning är i stor utsträckning beroende av dess 
upplevda innehåll. lagar och regleringar identifierar bara i begränsad 
utsträckning på ett tydligt sätt dess tillämpning. en illustration till bety-
delsen av att inte bara se till allemansrättens ställning i lagstiftningen 
utan också hela tiden reflektera över dess upplevda innehåll är koppling-
arna till teknikutvecklingen. i den tidiga allemansrättens historia för ett 

6. en undersökning som anknyter till detta är naturvårdsverket 1994; se också Westerlunds 
1991 förslag om att inför eu-inträdet begränsa allemansrätten till de boende i sverige; samt 
diskussionerna om fritidshusköpare från tyskland, i Müller 1997.
7. för exempel på internationell utblick se t.ex. ahlström 2008b; temanummer av Journal 
of sustainable tourism 2001 (vol. 9, no. 5); fedreheim & sandberg 2008; Watkins 1996; 
Cordell & Betz  2000; Brox 2001; Millward 1992; Williams 2001; Westerlund 1996; Curry 
2001 och 2002.

Figur: 10:2. Allemansrättens tillämpningsområde och konflikter kring vilka 
verksamheter som bör få använda allemansrätten som grund för sin verksamhet. 
Fyrfältsfiguren är konstruerad utifrån huruvida nyttjande av en viss plats eller 
ett visst område på allemansrättslig basis är kommersiellt respektive organiserat 
(Sandell 2001b). 
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sekel sedan fanns det inte många andra sätt att »störa« (alltså inte fysiskt 
»förstöra«) än genom att komma för nära, vara många och att prata och 
sjunga högljutt. Med teknikutvecklingen har vi fått ett otal friluftsrela-
terade högljudda motorer och även om terrängkörningslagen hindrar 
mycket så innebär det ändå att t.ex. skotrar, flygplan och motorbåtar ofta 
finns i friluftslandskapen. till detta kommer t.ex. kraftfulla musikanlägg-
ningar som nya inslag i friluftslivets ljudlandskap och för lokalboende.
 Med ovanstående figur (10:2) vill vi illustrera några av dagens huvud-
sakliga konfliktlinjer när det gäller allemansrätten. figuren illustrerar 
olika typer av friluftsliv och naturturism som använder allemansrätten 
som grund för sin verksamhet men delar upp verksamheterna utifrån om 
den aktuella aktiviteten på viss plats är organiserad eller ej, respektive om 
den är kommersiell eller ej. i princip ryms alla fyra kategorier i denna 
fyrfältare inom allemansrätten så länge som inte markägarens rimliga 
toleransnivå eller någon av allemansrättens avgränsningar i övrigt (se 
figur 10:1) har överskridits. Men återkommande diskussioner handlar om 
i vilken utsträckning som det organiserade och/eller det kommersiella 
friluftslivet verkligen skall kunna använda sig av allemansrätten som bas 
för sin verksamhet. det icke-organiserade och icke-kommersiella frilufts-
livet är det som är minst kontroversiellt medans det som i figuren ligger 
diagonalt – organiserat och kommersiellt – är det mest kontroversiella. 
exempelvis, enligt statsminister fredrik reinfeldt, så skall: »allemansrät-
ten försvaras som en grundsten men samtidigt slår partiet [Moderaterna] 
fast att det kommersiella utnyttjandet av allemansrätten ska försvinna« 
(friluftsnytt från svenskt friluftsliv, 07–09–11).8

Allemansrättens ekostrategi
ett sätt att illustrera allemansrättens innehåll och landskapsperspektiv är 
att använda den ekostrategiska begreppsramen som introducerades i kapi-
tel 3 (se t.ex. figur 3:2 och 3:5). vi kan då se den moderna allemansrättens 
kärnområde knutet till landskapsperspektivet »hembygdens avnjutande« 
(figur 10:3 sandell 2001b). – Hela det lokala landskapet är tillgängligt så 
länge man dels »läser landskapet« rätt och tar de hänsyn till allemansrät-
tens avgränsningar som berördes ovan (inte störa eller förstöra) och dels 
så länge det är ett »passivt« avnjutande där man inte aktivt förändrar eller 
påverkar landskapet. 
 figur 10:3 visar även allemansrättens ytterområden. dessa gäller dels 
allemansrättens möjligheter att i viss mån aktivt nyttja landskapet, »a« i 
figuren, genom att plocka blommor, bär och svamp eller ta ved till en läger-

8. för en vidare utveckling av denna figur (10:2) i förhållande till Miljöbalken se sandell 
2001b; se även detta kapitels underrubrik »allemansrätten och naturturismen«.
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eld. i princip är ingen färdsel absolut helt »spårlös« och det finns därför 
alltid en gränszon mot vilken påverkan som går utöver allemansrättens 
toleransgränser. det finns också en gränszon som gäller allemansrättsligt 
nyttjande av även specialiserade (förbättrade/uppbyggda) fjärrlandskap, 
position »B« i figuren. en viktig del i den gränslinjen är det uppbyggda 
landskapets möjligheter att ta betalt för sina platser och tjänster och där 
skillnaden mellan att ha möjlighet att nyttja dessa och tvånget att betala 
för dem inte alltid är självklar (inträden, avgifter för preparerade skid-
spår, vildmarkspass för kanotleder etc.). en annan aspekt på denna del av 
ytterområdet är att när ett landskap i stor utsträckning blir en »fabrik« för 
produktion av vissa specificerade aktiviteter så utestängs ofta med fysisk 
nödvändighet mycken annan användning av området (även om det inte 
formellt handlar om inträden eller förbud). att en jaktskyttebana eller en 
utförsåkningsanläggning utestänger annan aktivitet är rätt självklart, men 
vi känner igen konflikten också i bullrande motorbanor (vars påverkans-
område är mycket större än det inhägnade) eller i diskussionerna om i 
vilken utsträckning golfbanor utestänger annan verksamhet. slutligen har 
vi den del av allemansrättens ytterområde som vetter mot det museala 

Figur 10:3. Den ekostrategiska begreppsramens tillämpning på den moderna alle-
mansrätten, se vidare i texten (Sandell 2001b).
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perspektivet, »C« i figuren. Här skulle det också i princip kunna vara fråga 
om kommersiella aspekter som inträden till reservat, men mer aktuellt 
är begräsningar av tillträdet som motiveras med i vilket skick som just 
detta område skall bevaras, t.ex. tillträdesförbud vissa delar av året, totalt 
eldningsförbud, förbud mot att tälta eller tältning bara på särskilt anvisade 
platser.

Allemansrätten och organiserade aktiviteter
i anslutning till figur 10:2 konstaterades att även organiserat och kommer-
siellt friluftsliv kan nyttja allemansrätten som grund för sin verksamhet så 
länge man håller sig inom de toleransgränser som allemansrätten generellt 
innebär. Men det är samtidigt ingen tillfällighet att det är detta nyttjande 
av allemansrätten som är mest kontroversiellt, och med nuvarande miljö-
balk finns vissa markeringar om högre krav på organiserat friluftsliv, bl.a. 
med möjlighet att kräva anmälningsplikt (se t.ex. sandell 2001b).
 först kan vi då konstatera att miljöbalkens bestämmelser om allmänna 
hänsynsregler (2 kap.) innebär bl.a. att den som organiserar andra männi-
skors friluftsliv, oavsett om det sker kommersiellt eller ideellt, har att följa 
balkens krav på de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som verksam-
hetsutövare skall vidta. av aktsamhetsregeln följer bl.a. att arrangören 
skall se till att deltagarna undviker särskilt känsliga områden och att skada 
inte uppkommer. särskild information ges vid förekommande behov, 
och deltagare som kan antas ha otillräckliga kunskaper om allemansrät-
tens innebörd skall ges kunskap om grundprinciperna. arrangörer av 
friluftsliv och turism har följande principer att tänka på: (i) kunskaps-
principen; (ii) försiktighetsprincipen; (iii) lokaliseringsprincipen; (iv) 
hushållningsprincipen; samt att (v) vidta skyddsåtgärder och ansvara 
för skador och olägenheter. Och så här beskriver Gunnar Zettersten för 
svenskt friluftsliv hur de här principierna bör tolkas:9

1. Kunskapsinhämtande. 
Kunskap inhämtas om i vilken omfattning de tänkta verksamheterna 
kan medföra »olägenhet för människors hälsa och miljön och hur sådana 
olägenheter kan förebyggas eller begränsas«. det medför att arrangören 
skall ta reda på de naturgivna förutsättningarna i det område som man 
tänker ge sig in i, vilka känsliga partier som finns där och risken för 
påverkan på markstruktur, fornminnesområden, djur och växter.

9. resten av det här avsnittet bygger på personlig kommunikation med Gunnar Zettersten 
och hans arbete med handlingsprogrammet för svenskt friluftsliv (tidigare frisam), se 
svenskt friluftsliv 2008. 
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2. Försiktighetsprincipen.
»Man skall aldrig göra saker vars konsekvenser man inte kan förutse«, är 
en ofta använd fras för att redovisa innebörden av försiktighetsprincipen. 
det kan medföra att arrangören avstår från att nyttja ett visst område, 
om inte tillräckliga kunskaper om förhållandena finns eller att man inte 
vet hur aktiviteterna kan påverka den aktuella platsen.

3. Lokaliseringsprincipen
Principen innebär att verksamheterna inom ett område skall förläggas 
till de platser där »minsta intrång och olägenhet för människors hälsa 
och miljön uppkommer«.

4. Hushållningsprincipen
verksamheten skall bedrivas på sådant sätt att man hushållar »med råvaror 
och energi samt utnyttjar möjligheterna till återanvändning och återvin-
ning«. det medför att man exempelvis vid val av transportmedel eller 
andra hjälpmedel skall välja de som medför minst belastning på miljön.

5. Skyddsåtgärder
enligt 2 kap 8 § MB gäller att arrangören har ansvar för de skador eller 
olägenheter som trots vidtagna försiktighetsmått ändå kan uppkomma. 
arrangören har skyldighet att »avhjälpa sådan skada eller olägenhet«.
Miljöbalken innebär också att länsstyrelsen kan föreskriva om anmälnings-
plikt för verksamhet som kan komma att »väsentligen ändra naturmiljön«. 
länsstyrelsen kan då kräva de åtgärder som behövs för att begränsa eller 
motverka skada, och om åtgärderna inte är tillräckliga får myndigheten 
förbjuda verksamheten. i figur 10:2 gjordes också en distinktion mellan 
om det friluftsliv som nyttjade allemansrätten var kommersiellt eller inte 
och i propositionen till miljöbalken skrev man: 

ibland har det anförts att det är stötande att personer skall kunna tjäna 
pengar på att organisera aktiviteter på annans mark utan att fastighetsä-
garen får del av vinsten eller ens har tillåtit verksamheten. i gällande rätt 
finns emellertid inte stöd för uppfattningen att arrangören behöver fastig-
hetsägarens tillstånd för en verksamhet som inte medför skada eller annan 
olägenhet. […] Mera tveksamt är om en organisatör skall få utnyttja en 
fastighet kommersiellt och mer eller mindre permanent utan ägarens till-
stånd. sådana rådighetsfrågor behandlas dock inte i miljöbalken utan bör 
som hittills lösas i rättspraxis. rent allmänt kan sägas att arrangemang av 
någon betydelse inte bör ske utan markägarens medgivande. (Proposition 
1997/98:45)

enligt naturvårdsverkets allmänna råd gäller följande för »större tävlingar, 
organiserat friluftsliv och lägerverksamhet«:
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tävlingar, organiserat friluftsliv och lägerverksamhet som berör naturmark 
och där arrangemangen antingen är mycket stora, störande eller berör käns-
lig natur bör anmälas för samråd enligt 12:6 MB. exempel kan vara stora 
orienteringstävlingar, motorbåtstävlingar och stora lägerarrangemang.10

Allemansrätten och naturturismen
företrädare för naturturism hävdar ibland att allemansrätten utgör ett 
hinder för utveckling av en seriös natur/ekoturism. en långsiktig seriös 
satsning på utveckling av en aktivitet i ett område förutsätter enligt dessa 
en grad av ensamrätt. till exempel argumenterar Jan Wigsten, medlem 
i ekoturismföreningens styrelse och framgångsrik operatör i Mongoliet, 
att satsningar på naturturism skulle bli mera seriösa och långsiktiga med 
någon form av koncession eller annan exklusiv eller begränsad upplåtelse 
av resurser. till exempel borde enligt Wigsten en eller ett fåtal operatörer 
få en tidsbegränsad men tydlig rätt att till exempel driva verksamheter som 
fiske eller kanoting i ett område eller få rätten till vissa fasta lägerplatser. 
en jämförelse med jakt blir då adekvat (även om varken fiske eller jakt 
ingår i den grundläggande allemansrätten). en markägare eller en opera-
tör som arrenderar jakträtt kan organisera exklusiv jaktturism. ripjakten i 
fjällen kan å andra sidan ses som ett exempel på problemet med en alltför 
fri resurs: både ekonomiskt underutnyttjande och bristande resursförvalt-
ning. eftersom många av de aktuella resurserna disponeras av staten eller 
är tillgängliga enligt allemansrätt oavsett markägare är det då ett problem 
för en operatör att få en rimlig säkerhet för långsiktiga satsningar. före-
trädare för samiska organisationer, speciellt samebyar och renskötsel, har 
också luftat tankar på mer eller mindre exklusiva rättigheter av liknande 
slag. i dessa fall kopplas tankarna emellertid tydligt till anspråk på lokal 
förvaltning och särskilda samiska rättigheter eller regelrätta anspråk på 
territorium. Hanteringen av ripjakten i fjällen, förluster i processer om 
bete och turismens ökande betydelse i glesbygd gör att diskussion rimligen 
kommer att fortsätta och att krav och förslag om att tränga tillbaka alle-
mansrätten till förmån för lokal näringsutveckling kommer att öka. 
 Problemen är egentligen två. dels hur upplåtelse skulle ske. dels hur 
konflikter med allemansrätten skall hanteras. inom reservat kan alle-
mansrätten regleras eller sättas ur spel. att upplåta en anläggning i ett 
reservat till en operatör skulle möjligen uppfattas som acceptabelt. Men 
redan en exklusiv rätt till t.ex. fiske som utesluter att lokalbefolkningen 
köper fiskekort skulle sannolikt möta motstånd. Och att till exempel 
förbjuda kanoting eller tältande i ett visst område för allmänheten men 
upplåta det åt en operatör skulle rimligen uppfattas som stötande både 
av enskilda och friluftslivets och naturvårdens organisationer.

10. naturvårdsverket (allmänna råd till 12 kap. 6 § första stycket MB).
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 de här frågorna kommer sannolikt att vara viktiga under lång 
tid framöver i samspel med ett ökande intresse för naturturism och 
ekoturism som näringsverksamhet. år 1990 bildades »the ecotourism 
society« som med ambitionen att »uniting Conservation and travel 
Worldwide« kan ses som en symbol för hur det allmänna miljöenga-
gemanget börjar nå reseindustri och turism och den svenska ekotu-
rismföreningen bildas 1996. vi får på allemansrättens område rapporter 
som »allemansrätt och hållbar turism« (Miljövårdsberedningen 1994) 
och »allemansrätten och kommersen« (naturvårdsverket 1995). i den 
senare kan vi t.ex. läsa under rubriken »Policy« (ibid:5) att: »… turismen 
inte får medföra att naturen skadas eller att allemansrätten urholkas. 
turismen måste också utövas och arrangeras på ett sätt som tar hänsyn 
till markägarens intressen och till olika friluftsutövares möjligheter att 
uppleva naturens värden.«
 Med hänvisning till regeringsformen skriver man också att: »tillträdet till 
naturen inte [kan] avgiftsbeläggas. däremot kan avgifter tas ut när särskilda 
anordningar ställs till förfogande och när särskilda tjänster erbjuds« (ibid.). 
Mot detta kan ställas t.ex. lrf (lantbrukarnas riksförbund) och deras syn 
som t.ex. uttrycks så här i en framställan till regeringen (2001–11–27; dnr. 
2001/0518) om »Kommersiellt utnyttjande av allemansrätten«:

lrf anser att det finns starka motiv för att genom en lagbestämmelse skilja 
det kommersiella utnyttjandet av allemansrätten från allemansrätten i dess 
hävdvunna form. frågan om i vilken lag en sådan bör införas behöver givet-
vis analyseras men jordabalken torde ligga nära till hands. Konsekvenserna 
av det kommersiella utnyttjandet av allemansrätten är välkända. det rör sig 
om nedskräpning, slitage, skadegörelse och andra olägenheter. de insatser 
som görs av kommuner och enskilda arrangörer har i många fall minskat 
olägenheterna men det räcker inte. en erfarenhet är att kommuner och 
andra myndigheter engagerar sig först då situationen blivit ohållbar.

ökande åtaganden för naturvården kan i och för sig aktualisera olika 
former av att besökare betalar för sig (»visitor pay back«) och beho-
vet att reglera antalet besökare i vissa områden har också diskuterats 
i sverige. frågan är då om allemansrättskulturen medför att staten 
måste stå som operatör eller om någon form av franchising kombi-
nerad med tydligt skötsel- och kvalitetsansvar är möjlig eller önsk-
värd. vi bör här också komma ihåg inte bara uppdelningen mellan 
organiserad och icke-organiserat i figur 10:2 utan även den andra 
gränslinjen, den mellan det kommersiella och det icke-kommersiella 
nyttjandet. Kanske är det här som den efterfrågade exklusiviteten för 
långsiktig naturturism kan etableras. alltså en möjlighet för entre-
prenörer att få exklusiv tillgång till visst kommersiellt nyttjande av 
områden eller platser i förhållande till andra entreprenörer men att 
de inte kan utestänga allmänhetens icke-kommersiella traditionella 
nyttjande enligt allemansrätten.
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Probleminventeringar och lägesrapporter
det har gjorts en del inventeringar i form av enkäter till länsstyrelser och 
liknande när det gäller i vilken utsträckning och på vilket sätt allemans-
rätten är ett problemområde (se t.ex. ahlström 1992a; naturvårdsverket 
1993; 1994; 1995). Men intrycket är att den offentliga debatten om alle-
mansrättsproblem i huvudsak föds och underbyggs av specifika fall vars 
representativitet dock förefaller mycket oklar (t.ex. vilka problem, vilka 
platser, vilka grupper som gör åverkan respektive drabbas). ett viktigt fält 
för en mer systematisk uppföljning av allemansrättsproblem och bered-
skap när det gäller planering och regelverk är tekniska förändringar, som 
t.ex. introduktioner av nya fordon typ snöskoter och vattenskoter. nya 
fordon av den typen, men också t.ex. nya aktiviteter som »base-jumping« 
(Mykletun 2003) eller »geocaching« (sandell 2004b) kan snabbt förändra 
allemansrättens förutsättningar. 
 det finns sammantaget all anledning att tro att allemansrättsfrågorna 
kommer att pocka på vidare uppmärksamhet framöver. Med följande 
korta noteringar vill vi något visa på frågornas komplexitet: 

Om vi ser turism och rekreation som en i stora stycken areell näring  ʶ
med stor tillväxt och potential, så ligger det nära till hands att se 
detta som en för markägare alltmer viktig kompletterings- eller 
alternativnäring till traditionellt fiske, jord- och skogsbruk.

ser vi till bevarande och hävd av landskapsvärden, ligger det även  ʶ
nära till hands att anta att markägaren kommer att prioritera värden 
som kan bli en del i försörjningsunderlaget, jämfört med landskaps-
värden vars ekonomiska avkastning är helt beroende av separata 
bidrag och restriktioner.

en avskiljning av det nyttjande av allemansrätten som är både  ʶ
kommersiellt och organiserat (övre vänstra hörnet i figur 10:2) skulle 
rimligen leda till att ej markägande turismentreprenörer får ett ökat 
behov av att bygga upp seriösa och långsiktiga relationer till mark-
ägare och lokalbefolkning.

utifrån ett mer nationalekonomiskt perspektiv finns dock anledning  ʶ
att tro att en i så stor utsträckning som möjligt fri allemansrätt kan 
underlätta turismnäringen generellt och dess avkastning i form av 
arbetstillfällen, inköp, resor etc.

en insnävning av det kommersiella nyttjandet av allemansrätten  ʶ
kommer också rimligen att öka trycket på offentligt ägd rekreations-
mark, t.ex. nationalparker och generellt leda till ökade trängsel effekter 
i de områden där man aktivt satsar på naturbaserad turism.

likaså finns anledning att tro att en insnävning av allemansrätten  ʶ
minskar värdet av den »frihetsdimension« som ofta lyfts fram som 
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ett centralt element i allemansrättstraditionen, liksom allemansrät-
tens koppling till grundläggande identitets- och demokratiaspekter 
(sandell 1999).

i vilken utsträckning en insnävning av det kommersiella nyttjandet  ʶ
av allemansrättens kan äventyra dess fundamentala roll för viktiga 
pedagogiska och folkhälsorelaterade syften kan nog ses som en 
mer öppen fråga. dels beroende på hur avgränsningar görs mellan 
kommersiellt och annat organiserat nyttjande och dels beroende på 
risken för att allt organiserat nyttjande av allemansrätten (t.ex. skolor 
och friluftsorganisationer) annars riskerar generella insnävningar 
av allemansrätten p.g.a. ökade olägenheter med dess kommersiella 
nyttjande.
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fallstudie
allemaNsrätteN i praktikeN
allemansrätten kan ses som ett »frirum« mellan olika avgränsningar, framför allt 
ekonomiska intressen, hemfrid, naturskydd och landskapets bruk.1 Gränslinjerna 
runt detta frirum, vad man får och inte får, är inte helt lätt att definiera men 
naturvårdsverket försöker genom broschyrmaterial och andra skrifter beskriva 
vad som kan anses vara en rimlig tolkning. så här sammanfattar man allemans-
rätten i praktiken:

inte störa – inte förstöra det är huvudregeln i allemansrätten. den tillåter 
inte vad som helst. läs här vad som gäller om allemansrätten. Miljöbal-
ken ställer särskilt stränga krav på den som nyttjar naturen i organiserade 
former.

 respektera hemfrideN du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka 
skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, 
skogsplantering eller annan känslig mark. Men du måste respektera hemfri-
den och får inte passera över eller vistas på privat tomt. tomt, som inte alltid 
är inhägnad, är området närmast boningshuset. där har de boende rätt att 
få vara i fred. Om insynen är fri måste du hålla dig på rejält avstånd så att 
du inte stör. din vistelse i naturen får inte heller medföra att markägaren 
hindras i sin verksamhet. du som rider måste vara extra försiktig. risken 
för markskador är stor, särskilt när man rider i grupp. rid inte i marke-
rade motionsspår, skidspår, vandringsleder eller över mjuka och ömtåliga 
marker. Också terrängcykling medför risk för markskador och kräver extra 
försiktighet. du får passera genom inhägnad betesmark och liknande bara 
du inte skadar stängsel eller stör boskapen. stäng grindar efter dig så att 
boskap inte kommer lös.

 CampiNg det är tillåtet att slå upp ett tält för något dygn på mark som 
inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Ju 
närmare bebodda hus och ju större risken är att du kan störa någon, desto 
större anledning är det att be markägaren om lov. Kravet på hänsyn är ännu 
större vid fri camping med husvagn eller husbil. sådan camping begränsas 
för övrigt av terrängkörningslagen.

 ta med skräpet all nedskräpning utomhus är förbjuden. en fimp i 
sommartorr skog kan ödelägga värden för miljoner. Glas, burkar och kapsy-
ler kan skada både människor och djur, och plastpåsar kan orsaka stort 
lidande om djuren får dem i sig. ställ därför aldrig soppåsar bredvid ett 
fullt sopställ.

 eldNiNg elda aldrig om det är minsta fara för brand. vid torrt väder råder 
ofta eldningsförbud. Kontakta kommunens räddningstjänst (brandförsvar) 
eller turistbyrå om du är osäker på vad som gäller. Om du har eldat – släck 
ordentligt med vatten. du kan bli dömd till böter och skadestånd om elden 
sprider sig. elda aldrig direkt på berget. det spricker sönder och får fula 
sår som aldrig läks.

1 Bengtsson 2004; sandell 2001b; ahlström 2008b.
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 blommor oCh bär du får inte ta t.ex. kvistar, grenar, näver eller bark från 
växande träd. naturligtvis får du inte heller ta buskar eller träd. däremot 
får du plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris 
på marken. vissa blommor är så sällsynta att det finns risk för att de ska 
utrotas. sådana blommor är fridlysta och får inte plockas. från länsstyrelsen 
kan du få uppgift om fridlysta växter. Orkidéer är fridlysta i hela landet. 

 huNdar Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars–20 
augusti får den inte springa lös i skog och mark. då är djurlivet som käns-
ligast och även den fredligaste lilla sällskapshund kan ställa till med stor 
skada genom sin blotta närvaro. även under annan tid på året måste du ha 
din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet.

 bad oCh båt du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan 
överallt, utom vid tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud, t.ex. till 
skydd för fågellivet eller för sälarna. annars gäller samma hänsynsregler som 
vid camping. du får endast förtöja tillfälligt vid annans brygga förutsatt 
att det inte hindrar ägaren. är du tveksam, kontakta markägaren. du får 
färdas med båt på havet, i sjöar och vattendrag. Observera att det kan finnas 
särskilda regler, t.ex. fartbegränsning och tillträdesförbud. Kravet på hänsyn 
är extra stort på dig som färdas med motorbåt.

 jakt oCh fiske Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Men du får fiska 
fritt med spö och vissa andra handredskap i våra fem största sjöar: vänern, 
vättern, Mälaren, Hjälmaren och storsjön, samt längs kusterna. för fiske 
i andra vatten krävs fiskekort eller annat tillstånd. längs norrlandskusten, 
västkusten och skånes sydkust ingår även andra fiskemetoder i det fria 
fisket. annars omfattas inte nätfiske, angelfiske, trolling eller dragrodd av 
det fria fisket, och inte heller laxfiske vid norrlandskusten. ta alltid reda 
på de regler som gäller där du vill fiska! lämna aldrig linor och krokar i 
naturen – de kan bli dödsfällor för djuren. du måste lämna djurens ungar 
och bon i fred och får t.ex. inte ta fågelägg. det räknas som jakt. alla 
vilda djur och fåglar är fredade. Jakt får bedrivas enligt bestämmelserna i 
jaktförordningen. djurarter som hotas av utrotning är fridlysta, t.ex. alla 
grodor och ormar.

 iNga motorfordoN i terräNgeN det finns ingen motoriserad alle-
mansrätt. enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra bil, MC, 
moped och andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. det är inte 
heller tillåtet att köra med motordrivna fordon på enskilda vägar som är 
avstängda för motortrafik. sådant förbud ska vara utmärkt med vägmärke 
eller på annat tydligt sätt.

 se vidare: www.naturvardsverket.se
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11. närnatur OCH tätOrtsnär a 
natur för friluftsliv

deN Nära NatureN är den natur som flest människor kommer i kontakt 
med. enligt sCBs statistik bor 84 % av sveriges befolkning idag i tätorter 
(statistiska centralbyrån 2002). tillgången till närnatur är avgörande för 
ett vardagligt friluftsliv. ur samhällets perspektiv finns tre huvudsakliga 
motiv som talar för god tillgång på närnatur.
 det första typen av motiv utgår från medborgarnas fysiska och mentala 
välbefinnande, det vill säga folkhälsan. att kunna vistas i närliggande 
grönområden är centralt både för vardaglig återhämtning och för tillfrisk-
nande efter sjukdom. för att tillfredsställa medborgarnas skiftande behov 
måste miljön innehålla ett antal upplevelsevärden, som vi kommer att 
diskutera närmare nedan, men för att närnaturen verkligen skall brukas 
ofta är närheten den absolut viktigaste faktorn.
 det andra motivet handlar om medborgarnas delaktighet och förank-
ring i närmiljön och kännedom om den lokala naturen, vilket kan vara 
avgörande för miljöengagemang och hemortskänsla. värdefulla kultur-
miljöer kan vara väl så viktiga som biologiska värden i detta sammanhang, 
och med god tillgång och närhet till grönområden kan olika gruppers 
integration i bostadsområdena främjas. 
 den tredje typen av motiv är att skydda och stärka den biologiska 
mångfalden, särskilt i tätbefolkade och hårt exploaterade områden. Om vi 
alla har möjligheter till utevistelser i en rik naturmiljö kan kunskapen om 
biologiska samband och om betydelsen av att skydda och bevara naturen 
förstärkas. till denna sort av motiv räknas också de rena »nyttor«, s.k. 
ekosystemtjänster, man har av grönområden, såsom luftrening, vatten-
upptagning och -rening, samt bullerdämpning och temperaturutjämning 
(Gyllin & Kruuse af verchou 2008, Bolund & Hunhammar 1999). i 
många fall går det att planera för kombinationer av dessa motiv. 
 de två begreppen tätortsnära och närnatur överlappar varandra men 
betecknar inte riktigt samma sak. tätortsnära natur är, enligt den defi-
nition som frilufts- och skötselenheten på naturvårdsverket använder, 
(i enlighet med regeringens skrivelse 2001/02:173) »natur för friluftsliv i 
och nära tätorter«, eller »…allemansrättsligt tillgänglig mark och vatten 
i form av ett sammanhängande landskap av skog, odlingsmark, sjöar, 
vattendrag, våtmarker, hav kust, skärgård och andra natur- och kultur-
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miljöer i och nära städer och tätorter«. närnatur är natur i närheten av 
bostaden, även om bostaden ligger i glesbygd. vi kommer i det följande 
främst använda det mer allmänna begreppet närnatur. Boverket använder 
begreppet »bostadsnära natur« (Boverket 2007 c), i meningen gröna områ-
den och ytor som finns inom 300 meter från bostaden. verket tillämpar 
följande indelning av grönområden i tätort:

Närparken – , (med grön oas, lekplats) inom 50 meter
Lokalparken – , (med grön oas, bollspel) minst 0,3–0,6 ha inom 200 
meter
Stadsdelsparken – , (med natur, vatten, bollspel, mötesplats) minst 
10–20 ha inom 500 meter
Friarealer – , >1000 ha med en täckningsgrad på 300–400 m2/invånare 
(Boverket 1999).

Begreppet »friluftsliv« får i detta sammanhang också en tämligen vid 
betydelse. ur ett allmänt välbefinnande- och folkhälsoperspektiv är i 
stort sett alla former av utevistelser i närnaturen värdefulla (lisberg 
Jensen 2008). närnaturens sociala värden är centrala. i tätbefolkade 
områden kan det vara avgörande för trivsel och hemkänsla att kunna 
sitta under några träd, ha picknick och grilla, festa och låta småbarn leka, 
men även att dra sig undan till en lugn plats. för den fysiska hälsan är 
det viktigt att närnaturen inbjuder och stimulerar till promenader och 
vardaglig fysisk aktivitet. detta gäller särskilt för barn, som bör kunna 
springa, klättra och sparka boll nära hemmet. särskilt viktiga är denna 
sorts möjligheter för grupper utan tillgång till bil, eller för dem med 
bristande kännedom och kontakter med omlandet. även mera tradi-
tionella friluftsaktiviteter som vandring, fågelskådning, bärplockning, 
paddling, etc. bör kunna få utrymme. vid planering för denna typ av 
aktiviteter måste naturupplevelsen i högre grad hamna i fokus, men 
det är främst brukarnas, eller besökarnas, upplevelse som är central 
(rydberg & aronsson 2004). 
 Många av de resonemang som rör friluftsliv och naturbaserad turism 
i allmänhet är i högsta grad relevanta även för det tätortsnära friluftsli-
vet. Hit hör brukarnas egna återkommande motiv, planeringsmodeller, 
konfliktmönster, lokala och regionala landskapsförutsättningar etc. samti-
digt skiljer sig planering och förvaltning av närnatur från den traditionella 
naturvårdens verksamhet. Människor har mycket olika preferenser när det 
gäller hur närnaturen skall utformas och skötas (se ytterligare diskussion 
under rubriken friluftslivets sociologi). det tätortsnära friluftslivet tar 
sig delvis andra uttryck än det mer traditionella, »naturbaserade« eller 
tätortsfjärran. risken för trängsel samt för intressekonflikter mellan olika 
brukargrupper, liksom mellan brukare och förvaltare, är uppenbar. därför 
är kunskapen om vilka behov som den tätortsnära naturen skall svara 
emot av största betydelse. förutsättningarna för olika typer av tätortsnära 
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natur kan skilja sig åt på många sätt, men i detta kapitel gör vi ingen 
åtskillnad mellan friluftsliv i anlagda parker, rekreationsområden och 
andra tätortsnära områden som skogar, kuststräckor och hagmarker. det 
är just närheten till tätorten, de brukarmönster, motiv samt behov som 
finns där, som står i fokus. 

Den tätortsnära naturens fysiska och mentala inverkan
att främja folkhälsa och livskvalitet utgör dominerande utgångspunk-
ter för planering av det tätortsnära landskapet, liksom i hög grad för 
tät orternas parkmark och andra friytor.det är knappast kontroversiellt att 
påstå att det påverkar människan både fysiskt och psykiskt att vara ute i 
naturpräglade landskap. denna påverkan är ofta mycket positiv och är ett 
tungt vägande skäl till många enskilda människors intresse för friluftsliv 
och naturbaserad turism, liksom för organisationers och myndigheters 
engagemang. forskning som visar på positiva resultat av vistelse i gröna 
områden har framför allt gjorts på sveriges lantbruksuniversitet i alnarp. 
där arbetar man med flera forskningsprojekt inom rekreation och hälsa, 
såsom utevistelsens och utemiljöns betydelse för förskolebarns hälsa och 
utveckling, parken som hälsofaktor, samt med naturupplevelsens bety-
delse för hälsan. vid en jämförelse mellan två daghem, ett s.k. i ur och 
skur-daghem och ett vanligt daghem, visades att vistelse i naturen gjorde 
barnen starkare, friskare och mer koncentrerade (Grahn & sorte 1985). 
vid grovmotoriska tester – avseende balans, uthållighet, vighet, snabbhet, 
koordination och styrka – hade i ur och skurdaghemmets barn bättre 
värden på allt enligt denna rapport. i en annan studie (Ottosson & 
Grahn 1998) jämfördes hur koncentrationen påverkades hos gamla, starkt 
vårdkrävande människor på ett ålderdomshem om de hade återhämtat 
sig en timme i en trädgård eller om återhämtningen skedde inomhus. 
det visade sig då att koncentrationsförmågan var oförändrad eller ökad 
hos alla försökspersonerna direkt efter utevistelsen men efter rekreation 
inomhus var koncentrationen oförändrad eller minskad. 
 i arbetet med konceptet »restorativa« miljöer, dvs. miljöer för åter-
hämtning, har Bodin & Hartig (2003) visat att vistelse ute i naturen 
ökar det psykiska välbefinnandet och att människor där med relativt 
stor effekt kan återhämta psykisk och fysisk energi. det visade sig i deras 
forskning att känslor såsom oro, depression och ilska dämpades mer när 
försökspersonerna sprang i en naturmiljö jämfört med i en urban miljö. 
en annan studie (staats, Kieviet & Hartig 2003) visar att naturland-
skap är viktiga för att vi skall må bra och kunna återuppbygga kroppen 
vid översansträngning. den visar också att personer som exempelvis är 
psykiskt överansträngda har ett större behov av att vistas i eller blicka ut 
över ett naturlandskap. i ytterligare en studie (Hartig et al. 2003) delades 
112 försökspersoner i Kalifornien in i grupper och den ena gruppen fick 
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promenera i en urban miljö och den andra gruppen i ett naturreservat. 
det visade sig då att blodtrycket sjönk hos naturvandrarna, men steg för 
dem som vandrade i stadsmiljön. 
 norling har också under lång tid dokumenterat och analyserat forsk-
ningen av äldres behov av rekreation, inklusive olika aspekter på naturnär-
het och naturupplevelser (t.ex. norling 1999, 2001). Jämförelser av olika 
befolkningsgrupper, 16–92 år, visade här bl.a. att rekreationens inriktning 
och kvalitet har extremt stor betydelse för det psykiska hälsoläget, för 
egenvård och skydd som »buffring« och »coping«, att hantera stressfyllda 
situationer. Människor med ett bättre psykiskt hälsoläge än andra hade 
en större repertoar av aktiviteter och med större inslag av naturbaserade 
aktiviteter som friluftsliv, trädgårdsskötsel och liknande. exempel ges här 
också på psykiska, sociala, medicinska, fysiska och ekonomiska effekter 
och effektkedjor av central betydelse för psykiskt funktionshindrade, 
som den internationella forskningen påvisat. när det gäller internationell 
forskning kring dessa frågor återfinns också en viss översikt och vidare 
referenser i sandell (2004a). 
 Grahn och stigsdotter har studerat närhet till och bruk av grön-
områden i städerna (2003). Oavsett informanternas ålder, kön och socio-
ekonomiska situation upplevde de minskad stress och rapporterade 
mindre stressrelaterade sjukdomar om de ofta vistades i gröna områden. 
samtidigt kan det vara svårt att entydigt avgöra om alla människor får 
samma positiva upplevelser av att vistas utomhus eller i gröna miljöer. vi 
har här att göra med mycket komplexa relationer vilket berörs i kapitel 3 
när det gäller landskapspreferenser. Människor kan till exempel ha skif-
tande kulturell bakgrund, där utevistelse som sådan har olika innebörd. 
att röra sig ensam i naturen kan också upplevas mer eller mindre positivt 
av olika sociala grupper (se kapitel 8). inlärd förförståelse för naturens 
skiftningar, vana eller ovana vid friluftsliv, samt fysiska och ekonomiska 
möjligheter att förverkliga egna önskemål om friluftsliv påverkar med 
säkerhet hur vi upplever vistelsen i naturen. forskning på området hand-
lar därför mycket om att fördjupa analysen av de natur baserade akti-
viteternas innehåll och betydelse för brukarna. aktivitets- och motiv-
analyser behövs också för att beskriva och förstå det unika innehållet 
i naturbaserade aktiviteter jämfört med andra rekreationsaktiviteter. 
som visades i bokens inledande historiska kapitel är det en mängd olika 
aktiviteter, motiv, landskapsrelationer, pedagogiska sammanhang osv. 
som ryms inom friluftsliv och naturbaserad turism. denna spännvidd 
innebär också en spännvidd när det gäller effekter i termer av hälsa, 
återhämtning, rehabilitering etc. ytterligare forskning om hur och 
varför vistelse i naturen eller i naturliknande omgivningar har en positiv 
inverkan presenteras i naturvårdsverkets rapport »naturen som kraft-
källa« (Ottosson & Ottosson 2006). en översikt av forskning om hälso-
effekter av utevistelser i närnatur har publicerats av folkhälsoinstitutet 
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(lisberg Jensen 2008). faskunger har på uppdrag av folkhälsoinstitutet 
sammanställt en kunskapsöversikt om fysisk aktivitet och byggda miljöer 
(faskunger 2007).

Rekreation och friluftsliv i tätorten
studier av rekreation och friluftsliv i tätorters närhet finns genomförda 
på olika platser i sverige, och vissa av dem finns refererade i kapitel 7 
och 8. Generellt kan sägas att en ökad urbanisering av befolkningen leder 
till ett större behov av kunskap om friluftsliv i tätortsnära natur, om vad 
människor vill uppleva i naturen, och om hur naturen ska skötas för att 
olika grupper ska finna den attraktiv. idag är forskningen i detta ämne 
begränsad och ofta används generella antaganden. 
 Betydelsen av tätortsnära rekreationsmark i norge har medfört att 
forskning där tidigt skett både beträffande bruksmönster och attityder 
till t.ex. skötsel, tillgänglighet m.m. (Kaltenborn & vorkinn 1993, aas et 
al. 2003, skage 1984). i finland har sedan slutet av 1990-talet systema-
tiska uppgifter samlats in kring befolkningens nyttjande av skogsmiljöer 
för rekreation (Pouta, sievänen & Heikkilä 2000). de kunskaper som 
inhämtats omfattar bland annat uppgifter om senaste skogsbesöket nära 
bostaden, typ av aktivitet, områdets karakteristika, avstånd från bostad 
och utgifter. undersökningen omfattar även en jämförelse mellan utbud 
och efterfrågan på rekreationsmöjligheter. i danmark har bl.a. ett stort 
upplagt projekt undersökt rekreation i tätortsnära skog och pekat på 
behov av systematisk planering för att öka arealen tätortsnära skog (Koch 
& Canger 1987, Koch & søndergard Jensen 1988, nilsson 2002, Hansen-
Møller 1994). 
 Kardell (2003) har både kvalitativt och kvantitativt undersökt besökare 
i rekreationsområdet Bogesundslandet utanför stockholm. unikt med 
denna rapport är att undersökningen varat över en längre tid, och den 
visar bland annat att antalet besökare i skog och mark på Bogesunds-
landet har minskat drastiskt. andelen familjer med barn har minskat 
med hälften och den genomsnittlige besökaren har blivit äldre. även i 
stadsliden i umeå, stadsskogen i uppsala och i tre skogar utanför växjö 
har studier rörande besöksfrekvensen gjorts. en av slutsatserna i både 
umeå- och växjöstudien är att invånarna i dessa städer i genomsnitt 
besöker ett skogsområde en gång var fjortonde dag (lindhagen 1996). 
denna doktorsavhandling visar även att den viktigaste variabeln för att 
växjöbon ska göra ett besök i skogen är att den ligger nära hemmet.
 en enkätundersökning som omfattar hela sverige visar att över 40 
procent av dem som svarat på enkäten föredrar att rekreationsområdet 
ligger nära hemmet (Hörnsten & fredman 2000). över 85 procent 
önskade en rekreationsskog högst 1 km från hemmet och då domi-
nerade gång och skidåkning helt sätten att ta sig till friluftsskogen. 
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översteg avståndet tre kilometer dominerade bilen stort. skogsbesöken 
avtog också markant om närmaste friluftsskog låg mer än två kilometer 
från bostaden. det verkar alltså vara viktigt för människor att kunna 
komma ut i skogen utan att först behöva sätta sig i en bil. Planeringen av 
möjligheten till motion i anslutning till bostadsområden har i enskilda 
kommuner genomförts så att detta är möjligt t.ex. med avseende på 
lokalisering av elljusspår.1 
 Kraven på närhet till närnatur och på vilken grad av ostördhet man 
förväntar sig uppleva justeras med de givna förutsättningarna, men ser 
sannolikt också olika ut beroende på den »friluftskultur« man är van 
vid. för att komma till den tätortsnära Brøndbyskoven i danmark hade 
bilburna besökare åkt i medeltal 14 minuter (Jensen citerad i Hansen-
Møller & Oustrup 2004), vilket torde utgöra en något längre sträcka 
än svenskar i allmänhet åker för att komma till sin närmaste skog. att 
skogen var välbesökt verkar inte ha uppfattats som ett problem – endast 
3% av skogsbesökarna i det danska exemplet upplevde sig störda av andra 
människors närvaro. förmodligen liknar förhållandena i exempelvis 
skånes tätortsområden mer dem i en dansk tätortsregion än dem i övriga 
sverige. förväntningar på och behov av friluftsupplevelse kommer att se 
annorlunda ut än om man bor i en tätort omgiven av skog. 
 forskning om bruksmönster m.m. i tätortsnära natur har haft en ad 
hoc-karaktär. i samband med planering har viss systematisk kunskap 
samlats in av kommuner, länsstyrelser liksom av några av de friluftsstiftel-
ser som verkar i vissa regioner. länsstyrelsen i stockholms län har gett ut 
en rapport som beskriver nyttjandet av några naturreservat i stockholms 
omgivningar (länsstyrelsen i stockholms län 2003). resultatet av under-
sökningen visar bland annat att de flesta är nöjda med hur naturreservatet 
sköts2 men många vill ha mer information om hur man kan hitta till 
andra reservat. Möjligheten till ett enkelt och naturnära friluftsliv beto-
nas också, liksom vikten av att inte krångla till eller förta upplevelsen av 
friluftslivet genom ett alltför detaljerat regelverk. detta är lätt hänt när 
flanörer, hundägare, ryttare, skidåkare och andra skall samsas på mindre 
ytor, som det ofta är fråga om i tätortsnära friluftsområden (länsstyrelsen 
i stockholms län 2003). författaren betonar att friluftslivet måste bygga 
på allemansrättslig grund, och att det är det allmänna hänsynstagandet 
och en väl genomförd planering som skall styra brukarna istället för 
förbud och skyltar. inställningen till skyltar och vägledning är visserligen 

1. för t.ex. umeå har detta påpekats för oss av Peter schantz & P-O åstrand, idrottshög-
skolan.
2. tyvärr är det ett känt fenomen att generella frågor om man är nöjd ofta besvaras med 
svagt instämmande även om man i andra delar av en undersökning uttryckt starka åsikter 
om enskilda fenomen och frågor (vistad 1995; emmelin 1997a). detta är ett enkelt exempel 
på behov av metodkunskap för att utföra även till synes enkla undersökningar, vilket kort 
diskuteras i kapitel 7 och 8.
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inte heller den likadan för alla brukare. de som särskilt uppskattar den 
planerade rekreationsnaturen störs med säkerhet inte av skyltarna lika 
mycket som »puristerna«, vilka vill uppleva en natur så fri från mänsklig 
påverkan som möjligt. forskning pågår på möjligheten att guida besö-
kare med hjälp av GPs-navigatorer, vilket skulle göra intensiv skyltning 
onödig men möjliggöra för den nyfikne besökaren att tillgodogöra sig 
stora mängder information (http://www.webparkservices.info/index.
htm).

Den nära naturens upplevelsevärden 
i likhet med brukarstudier i områden utöver de tätortsnära är det inte 
tillräckligt att endast beskriva antal och typ av besökare, utan kunskap 
behövs även kring människors upplevelser. upplevelsevärden är ett för 
många oklart begrepp, som behöver redas ut för att kunna användas prak-
tiskt. i projektet »lupp – landskapets upplevelsevärden i miljömålsam-
arbetet« har Boverket, naturvårdsverket, skogsstyrelsen, socialstyrelsen, 
riksantikvarieämbetet och folkhälsoinstitutet givit slu uppdraget att ta 
fram ett system för en samordnad uppföljning av upplevelsevärdena inom 
de berörda miljömålen. Projektet är ett sätt att belysa nackdelarna med 
förtätningen av städerna. Projektet består av två delar, dels en studie om 
upplevelsevärden och friluftsintressen, dels en utveckling av mätsystem 
för landskapets upplevelsevärden. utredarna kopplar tillgången till god 
närmiljö till riksdagens mål för folkhälsan från 2003. dessa är »ekono-
misk och social trygghet, »sunda och säkra miljöer« och »ökad fysisk 
aktivitet« (se också regeringens proposition 2002/03). Man har inventerat 
kvaliteter i miljöer för vardagsrekreation utifrån en mängd frågeställ-
ningar. Kartläggningen visar att bland de mest efterfrågade kvaliteterna är 
ostördhet, naturpräglad miljö, möjlighet till återhämtning samt trygghet 
de viktigaste. en slutsats i rapporten är att återhämtning är det viktigaste 
syftet för dem som nyttjar närnaturen (Boverket 2007).
 Berggren-Bärring och Grahn på slu alnarp (1995) har utarbetat en 
lista med åtta karaktäristika som bör återfinnas i gröna områden för att 
de skall vara populära, uppskattade och välbesökta, och punkterna kan 
fungera som riktmärken för planerare. dessa omfattar bland annat orörd-
het, mystik, skogskänsla, frihet och rymd. Bernergård, lundh-Malmros & 
tönnerfors (2001) presenterar en arbetsmetod som kan fördjupa kunska-
pen om de gröna kilarnas upplevelsevärden och kilarnas sociala värden. 
stigsdotter har utvecklat forskningen kring »restorativa« miljöer (2005), 
alltså funktionella återhämtningsmiljöer för konvalescenter och patienter 
med utmattningsdepression, utifrån de sociala värdena och utifrån ovan 
nämnda lista. sammanfattningsvis, ett grönområde bör, enligt forskarna 
på alnarp, innehålla någon eller flera av följande kvaliteter för att fungera 
som återhämtningsplats:
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1. Stillhet. ʶ  lugn och ro. vindens sus, vattenporl, fåglar och insekter. 
inget skräp, inget ogräs, inga människor som stör friden. säkerhet 
och trygghet.
2. Vildhet ʶ . Man skall kunna uppleva fascination inför det vilda. 
växterna skall uppfattas som naturliga, stenarna gamla och bevuxna 
med lavar och mossa, det skall finnas tillgång till gamla stigar. 
3. Artrikedom ʶ  (biologisk mångfald). Platsen bör erbjuda en mång-
fald av arter av djur och växter.
4. Rymd. ʶ  Platsen bör ge en vilsam känsla av att komma till »en 
annan värld«, enhetlig som en bokskog eller med vida vyer, som en 
strand eller horisontlinje.
5. Öppenhet för alla, allmänningskaraktär ʶ . Platsen skall ge allmän-
heten möjlighet att stanna och vila.
6. Lustgårdskaraktär ʶ . en kringgärdad, trygg och avskild plats, där 
man kan slappna av, vara sig själv och även leka och experimen-
tera.
7. Festlighet ʶ . Platsen bör erbjuda möjligheter till fest och nöjen, som 
en dansbana, grillplats etc.
8. Kulturell bakgrund ʶ . en plats med kopplingar till historien, som 
väcker en känsla av tidens gång. 
(listan är bearbetad efter Berggren-Bärring & Grahn 1995, Grahn & stigs-
dotter 2003 och stigsdotter 2005.) 

Karaktärerna har bestämts med hjälp av kvalitativa studier, bildmaterial 
och intervjuer. de måste inte vara spontant förekommande, »naturliga«, 
i någon mening. upplevelsevärdet kan vara lika stort i en välplanerad och 
välanlagd park. Karaktärerna kan naturligtvis också finnas i tätortsfjär-
ran landskap. det centrala här är inte bevarandevärden eller »naturlig« 
biologisk mångfald, utan brukarnas upplevelser av exempelvis spännande 
stigar, luftiga lövkronor och fjärilsträdgårdar. ytterligare en kvalitet, som 
Ottosson & Grahn har studerat (1998) är värdet av igenkänning, särskilt 
för gamla människor.
 för att kunna visualisera upplevelsevärdet på en karta har ett antal 
parametrar identifierats som beskriver viktiga fysiska förutsättningar för 
varje upplevelsevärde. axelsson lindgren (1999) studerar i sin doktors-
avhandling upplevda skillnader mellan skogsbestånd, betydelsen av att 
uppleva dessa skillnader och förutsättningarna för att beakta dessa skill-
nader i planering och gestaltning. Hon hävdar att rekreationsupplevelser 
kan utveckla intresse för och kunskap om hur man bevarar och främjar 
miljökvaliteter. Gyllin har i sitt arbete utvecklat metoder för att bedöma 
upplevelsen av biologisk mångfald. Han visar att de som har kunskaper 
om biologi tenderar att uppleva skillnader i biologisk mångfald som större 
än de rena lekmännen (Gyllin 2004). skillnaden mellan grupperna var 
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inte lika stor när den biologiska mångfalden skulle bedömas utifrån bilder 
som i utemiljö. detta kan tyda på att kunskap om arter i sig förstärker 
och fördjupar upplevelsen av vistelser i naturen – något som vi skall 
återkomma till nedan.
 ytterligare en aspekt på upplevelser av gröna rum har lieberg berört i 
studier om ungdomars sätt att ta staden i besittning (1992, 1998). Han visar 
på vilket behov ungdomar har av »oplanerade« platser och av gröningar. 
sådana områden kan uppfattas som skräpiga, kaotiska eller hotfulla, 
och de underkastas lätt försök till organisering och bättre insyn. lieberg 
hävdar att det är just på de överblivna och icke-planerade ytorna som 
»de unga finner utrymme för fantasi och skaparkraft« (1998). för många 
ungdomar är det själva möjligheten att undandra sig vuxenvärldens 
kontroll som gör vissa naturområden attraktiva (rydberg & aronsson 
2004). ungdomars sätt att sitta och prata på en undanskymd gräsmatta 
eller skogsbacke, klättra i träd och grilla räknas kanske inte till vad man 
traditionellt menar med friluftsliv, men det är en form av utevistelse vars 
upplevelsevärden bör tas i beaktande om målet är att bevara eller planera 
för grönområden som passar alla befolkningsgrupper. 



216 11. NärNatur oCh tätortsNära Natur för friluftsliv

fallstudie
arriesjöNs strövområde
arriesjöns strövområde är ett 60 ha stort område som ligger i åkerlandskapet 12 
km sydost om Malmö, på gränsen mellan svedala, vellinge och Malmö kommu-
ner. Malmös sydöstra förorter kryper närmare i form av villa- och kedjehusom-
råden. Behovet av tillgängliga grönområden växer. 
 i början av 1900-talet tillverkades så kallad kalk-cement på området. Grus (dvs. 
sand på uppsvenska) blandades med osläckt kalk som formades till trädgårds-
plattor och byggsten. den importerade kalken har bidragit till arrieområdets 
speciella flora, och grustäkten har givit upphov till en spontan succession av 
ruderater och sly (region skåne 2006). spontant friluftsliv har förekommit sedan 
grustäkten upphörde. främst är det ett promenadområde för hundägare, men 
även ridning och cykling förekommer. en av de dominerande verksamheterna 
i arrie är fiske, eftersom sjön, som har bildats efter att pumparna stängts av, 
»spontant« har fyllts med fisk. utöver de brukare som bor runt området kommer 
också varje sommar många besökare från Malmö, som grillar på stranden och 
badar i sjön. 
 sedan region skåne köpte arrie 2004 pågår intensiv planering för att göra 
området mer tillgängligt och välordnat för friluftsliv. de sociala grupper som man 
främst inriktar sig på är ungdomar, invandrare och handikappade. Planeringen 
tar utgångspunkt i samrådsmöten med intressenter (Hillbur & lisberg Jensen 
2009). Bland dessa finns de närboende, en fiskeförening, en orienterar-klubb, 
en privat entreprenör med inriktning på naturturism och en föräldraförening 
från en av Malmös sydöstra höghusförorter. 

Arriesjön. Foto: Ebba Lisberg Jensen
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 Området är intressant ur planeringssynpunkt av flera orsaker. vad natur-
skyddsaspekterna anbelangar är arrie något av ett transitionsområde (lisberg 
Jensen & Ouis 2008 a). Omvandlingen till friluftsområde följer en tradition i 
skånsk förvaltning (jfr. Qviström 2005). floran och faunan har helt bytts ut, och 
det handlar därför snarare om att besluta sig för vilken sorts hävd som är lämplig 
i områdets olika delar, än att bevara ursprunglig natur. de sociala aspekterna 
är också av intresse. traditionellt skandinaviskt friluftsliv med inriktning mot 
långpromenader och känsla av ensamhet skall på det lilla området samsas med de 
nytillkomna befolkningsgruppernas friluftsvanor, med fokus på social samvaro 
med grillning och bad (Ouis 2002, lisberg Jensen 2009). ett antal värden att 
sträva efter i planeringen har definierats, såsom känsla av rymd, biologisk mång-
fald och möjlighet till sociala möten (region skåne 2006; stigsdotter 2005). 
risken för intressekonflikter, trängsel och divergerande behov av förvaltning 
och skötsel är uppenbar. 
 Genom en föräldraförening deltar brukare med invandrarbakgrund i samråds-
mötena. dessa föräldrar ser friluftsliv i området som en möjlighet att låta ungdo-
mar uppleva svensk natur under sociala former, och även som ett sätt att få 
ökad lokalkännedom och förståelse för den svenska naturkärleken (Ouis 2008). 
strövområdet arriesjön har blivit en arena för en mängd olika friluftstraditioner 
och samtidigt arena för ett nytt sätt att planera och förvalta ett stycke tätortsnära 
natur för friluftsliv. för översikt och artiklar ur ett flertal perspektiv, se Hillbur 
2009.
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12. det OrGaniser ade  
friluftslivet
fr ån idealisM till naturturisM

i deNNa boks iNledaNde kapitel nämndes en del om olika frilufts-
organisationers etablering och i detta kapitel kommer bilden av det 
organiserade friluftslivet att fördjupas. vi väljer att även beskriva det 
»icke-organiserade« friluftslivet som en egen kategori då just samspelet 
mellan det organiserade och det icke-organiserade är viktigt för en bredare 
förståelse av friluftslivets strukturer och dynamik.
 när det av regeringen tillsatta »friluftsrådet« (inrättat vid natur-
vårdsverket för att förstärka friluftspolitiken, ge råd i friluftsfrågor och 
fördela bidrag under perioden 2001 till 2009) våren 2004 kallade till 
»tankesmedja« om friluftsliv upptog deras inbjudningslista under rubri-
ken »friluftsorganisationer« inte mindre än 38 stycken. det stora antalet 
visar inte bara på friluftslivets breda organisering utan förstås också på 
svårigheterna att på ett självklart sätt avgränsa gruppen. Här fanns inte 
bara sådana organisationer som friluftsfrämjandet och fältbiologerna 
utan också t.ex. »den nya bygderörelsen« och »friskis och svettis«. Och 
även om vi då räknar in både svenskt friluftsliv (tidigare frisaM) 
liksom dess 22 (år 2010) medlemsförbund så döljer sig å andra sidan 
inte mindre än fem scoutförbund under rubriken »svenska scoutrådet«. 
Om vi fortsätter att använda friluftsrådets inbjudan som illustration 
kan vi vidare konstatera att man bl.a. identifierade 12 myndigheter (t.ex. 
Boverket, fiskeriverket, Jordbruksverket, Konsumentverket, Myndig-
heten för skolutveckling, skogsstyrelsen) samt 11 intresseorganisationer 
(och att antalet intresseorganisationer på inbjudningslistan till 2005 års 
»tankesmedja« hade ökat till 22). sammanfattningsvis är det uppenbart 
att friluftslivets organisationer och dess organisering är ett mycket brett 
och mångfasetterat område. detta kan naturligtvis vara en fördel och 
styrka, men också en risk om ansvarsfördelningen blir otydlig eller frågor 
hamnar mellan stolarna hos olika organisationer.
 att i detalj gå igenom alla dessa organisationer med verksamhet, 
uppdrag, medlemsutveckling, rekryteringsgrund etc. kräver en egen bok 
och vi kommer här i stället argumentera för en övergripande gruppering 
och ge några illustrerande exemplifieringar. följande indelning tror vi är 
ett lämpligt sätt att grovt strukturera friluftslivet och dess organisationer:
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 ʶ det icke-organiserade (det spontana; typ individ-, vängrupps- eller 
familjebaserat friluftsliv)

 ʶ det ideellt/idéburet organiserade (typ scouterna och friluftsfräm-
jande, men också mer naturstudieorienterade som naturskydds-
föreningen)

 ʶ det offentligt organiserade (typ friluftsstiftelser, skola och barnom-
sorg)

 ʶ det kommersiellt organiserade (typ turismentreprenörer och 
branschorganisationer).

Det icke-organiserade friluftslivet
det ligger i sakens natur att det »icke-organiserade« (spontana) frilufts-
livet många gånger är svårt att kvantifiera och beskriva som en enskild 
företeelse då utövandet dels är synnerligen mångfacetterat, dels flyter ihop 
med mer organiserade former av friluftsliv. att det »icke-organiserade« 
friluftslivet är mycket omfattande råder det dock inget tvivel om, men 
exakt hur omfattande är svårt att säga. sCBs levnadsundersökningar ger 
vissa insikter hur det ser ut (se vidare kapitel 7 om att studera besökare 
i naturen), men vi vet t.ex. inte hur stor andel av de 6 865 000 svenskar 
(78,2 %) som minst en gång årligen strövar i skog och mark som gör 
det spontant och hur stor andel som sker i organiserad form. för just 
denna aktivitet torde en kvalificerad gissning vara att en ganska hög 
andel sker spontant, medan exempelvis jakt mer vanligen sker organise-
rat. Om vi i brist på bättre uppgifter tar sCBs statistik som riktvärden 
för det »icke-organiserade« friluftslivet så visar deras s.k. »friluftsindex« 
som använts för analys av utvecklingen perioden 1976 till 1990–91 på en 
viss ökning av friluftsaktiviteten från mitten av 1970-talet till början av 
1980-talet. under 1980-talet har sedan »friluftsaktiviteterna minskat något 
bland de yngre, medan de i stället fortsatt öka för dem mellan 45 och 
74 år«  (sCB 1993b:66). storstadsungdom verkar vara den kategori där 
friluftsaktiviteterna framför allt har avtagit denna period. sCBs frilufts-
index baseras på deltagande i trädgårdsarbete, ströva i skog och mark, 
nöjes- och motionspromenader, fritidsfiske och utflykt i fritidsbåt – och 
det finns då all anledning att kritiskt relatera en sådan avgränsning till 
diskussionerna i denna boks diskussion av friluftsbegreppet (kapitel 2). 
ökningen bland de äldre är också något som återkommer i den senare 
sammanställningen från sCB (2004:86). Om vi tar aktiviteten »ströva 
i skog och mark mer än 5 ggr/år« som illustration visar statistiken på 
ökningar i storleksordningen 10–20% för åldersgrupper över 45 år (avser 
perioden 1976 – 99) medan åldersgrupper under 45 år inte uppvisar någon 
statistiskt signifikant förändring. Om man med hjälp av sCBs statistik 
summerar friluftslivets utveckling i olika grupper kan man konstatera att: 
(i) det har skett en utveckling för äldre och stagnation för yngre; (ii) högre 
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tjänstemän är oftare ute i skog och mark; (iii) utrikes födda är mindre 
friluftsaktiva än infödda svenskar; samt (iv) att människor i norrland 
strövar i skog och mark i betydligt högre utsträckning än befolkningen 
i storstadsområdena.
 vi kan komplettera denna bild med lite siffror från en nationell enkät 
(fredman et al 2008a). i denna uppger mer än hälften av de svarande 
att de är ute i naturen »ganska ofta«, eller »mycket ofta« under vardagar. 
under längre ledigheter ökar denna andel till knappt 90 procent. naturen 
är också en central miljö för barns uppväxt och t.ex. har hela 94 % av de 
svarande ofta, eller mycket ofta, tillbringat lov och semestrar i naturen. 
nöjes- och motionspromenader är vanligast att ha ägnat sig åt åtminstone 
en gång under en 12- månadersperiod (nästan 95 % av de svarande), följt 
av strövat i skog och mark (90 %), arbetat i trädgården (84 %), solbadat 
(81 %), och haft picknick eller grillat i naturen (80 %). även om vi ser till 
de aktiviteter som är vanligast att ägna sig åt ofta (mer än 60 gånger per 
år) så toppas listan av nöjes- och motionspromenader (ca 32 %), följt av 
cykla på vägar, arbeta i trädgården, ströva i skog och mark och promenera 
med hund.
 viktigt att notera i sammanhanget är att sCBs statistisk som vi refe-
rerade ovan när det gäller förändringar över tiden bara omfattar ett fåtal 
friluftsaktiviteter vilket innebär att vi har relativt begränsade kunskaper 
om stora delar av det spontana »icke-organiserade« friluftsutövandet, i 
synnerhet mer specialiserade och »nya« friluftsaktiviteter. ett exempel 
på detta är »geocaching« som är en form av orientering i landskapet där 
man med hjälp av en GPs letar upp koordinatsatta gömmor som sedan 
»loggas« på en hemsida (sandell 2004b). Geocaching är ett bra exempel 
på en »ny« friluftsaktivitet som baseras på högteknologi och som växer. 
enligt hemsidan (www.geocaching.com) fanns 2009 över 950 000 utlagda 
gömmor i hela världen. Huruvida geocaching är att betrakta som »icke-
organiserat« friluftsliv kan diskuteras då man måste vara registrerad använ-
dare (grundnivån är gratis) för att kunna delta. det leder oss emellertid 
in på nästa kategori av friluftsutövare och det organiserade friluftslivet.

Det ideellt organiserade friluftslivet
när det gäller det organiserade friluftslivet är det lättare att hitta uppgif-
ter på omfattning och inriktning. en stor del av svenskt organiserat 
friluftsliv finns samlat under svenskt friluftsliv (tidigare frisam). svenskt 
friluftslivs 22 medlemsorganisationer har sammanlagt nästan två miljo-
ner medlemmar1 (www.svensktfriluftsliv.se), och ändamålet med verk-
samheten är att (i) bevara och utveckla förutsättningarna för friluftsliv 

1. siffran är inte korrigerad för antalet dubbelanslutna medlemmar.
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och rekreation i vid bemärkelse; (ii) arbeta för en hållbar utveckling av 
friluftslivets gemensamma arena; (iii) bevaka och företräda friluftslivets 
olika intressen gentemot regering, myndigheter och andra organisationer; 
(iv) verka för att friluftslivets status höjs i samhället; och (v) verka för att 
allemansrätten inte försvagas. nedanstående tabell ger en uppfattning 
om det ungefärliga antalet medlemmar i svenskt friluftslivs åtta största 
medlemsorganisationer.

Tabell 12:1. Antal medlemmar i åtta av Svenskt Friluftslivs största  
medlemsorganisationer (cirkavärden för år 2006).2

Organisation Antal medlemmar

Svenska Turistföreningen 302 000
Svenska Kennelklubben 316 000
svenska Jägareförbundet 196 000
Motionsidrottsförbundet Korpen 159 000
svenska Båtunionen 156 000
svenska scoutrådet 92 000
friluftsfrämjandet  99 000
svenska Orienteringsförbundet 98 000

ser vi till medlemsutvecklingen över tid så kan vi först konstatera en 
uppgång under de senaste åren för svenskt friluftslivs medlemsorga-
nisationer, vars nuvarande redovisning dock börjar först 1998 då man 
hade sammanlagt 1,65 miljoner medlemmar. år 2000 var man nere i 1,55 
miljoner för att år 2002 vara uppe på ungefär 1998 års nivå igen, och idag 
är man alltså uppe i nästan två miljoner medlemmar (silvander, pers. 
kom.). Om vi ser till ett litet längre tidsperspektiv för några centrala 
organisationer så är det dock en konstant eller fallande utveckling efter 
en uppgång fram till 1980–1990 talen, som följande tabell visar.

Tabell 12:2. Återblick på utvecklingen i medlemstal (tusental) hos några  
friluftsorganisationer (uppgifter kommer från organisationerna)  

Organisation 1963 1973 1983 1993 2003

snf * 25 48 87 194 170
STF 213 205 277 325 331
Friluftsfrämjandet 31 140 225 139 109
svenska scoutförbundet** 75*** 94 88 84 65

* ej med i svenskt friluftsliv 
** svenska scoutförbundet skall inte förväxlas med svenska scoutrådet som är en samman-
slutning av 5 scoutförbund däribland svenska scoutförbundet. 
*** 1963 avser år 1961, hämtad i Puke, 1982:92. 

2. Källor: pers.komm ulf silvander, svenskt friluftsliv.
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utöver de organisationer som är medlemmar i svenskt friluftsliv finns 
ytterligare ett antal friluftsorganisationer, eller organisationer med tydliga 
beröringsytor till friluftslivet, som inte omfattas av sammanställningarna 
ovan. Här märks breda organisationer för motion som friskis & svet-
tis, natur- och miljöorganisationer som sveriges ornitologiska förening, 
naturskyddsföreningen, världsnaturfonden och fältbiologerna; men 
även t.ex. hästsporten.
 som en övergång till det offentligt organiserade friluftslivet kan vi titta 
närmare på förvaltningen av de många vandringsleder som finns runt om i 
sverige (se t.ex. Magnusson 2002). förvaltning och skötsel av lederna sker 
i en del fall genom ideella föreningar, medan andra sköts av kommuner 
eller stiftelser (se nedan). ett exempel är »föreningen sörmlandsleden« 
som arbetar ideellt med att sköta och utveckla ca 100 mil natur- och 
kulturvandringsled. enligt deras hemsida (www.sormlandsleden.se) är 
målsättningen att ge människor möjlighet till lättillgängliga och unika 
naturupplevelser. av föreningens ca 1000 medlemmar arbetar ca 175 aktivt 
för att hålla alla etapper i gott skick. ett annat exempel är skåneleden 
som är mer än 100 mil lång och uppdelad i 78 dagsetapper. ansvaret för 
leden ligger på »stiftelsen för fritidsområden i skåne« som nu förvaltas 
av region skåne.

Det offentligt organiserade friluftslivet
när det gäller det offentligt organiserade friluftslivet kan vi i första hand 
identifiera två huvudkategorier – dels det som sker inom skola och barn-
omsorg där de verksamma i viss utsträckning är organiserade i intresse-
sammanslutningar, dels de stiftelser för naturvård och friluftsliv som 
finns på flera håll i landet. inom skolan märks bland annat naturskole-
föreningen, nätverket för skolans uterum, skogen i skolan (ett nationellt 
samverkansprogram mellan skolan och sveriges skogliga intressenter i 
syfte att öka lärares och elevers kunskap om skog), och svensk läger-
skoleförening (se vidare t.ex. sundberg & öhman 2008 och östman 
Kommande). Gemensamt för flera av dessa organisationer är ett tillämpat 
och naturnära pedagogiskt förhållningssätt för att till barn (och lärare) 
förmedla nyfikenhet och intresse för naturen. naturskoleföreningen säger 
exempelvis om sin verksamhet: »att upptäcka själv och att själv förstå 
sambanden i naturen är en viktig del i naturskolans metodik. det kan 
vara allt från enklare näringskedjor, vem äter vad?, till mer komplicerade 
undersökningar som beskriver ekologin i någon naturtyp.« skogen i 
skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman 
teori och praktik för att öka lärares och elevers intresse för, och kunskap 
om skog. ett självklart inslag i dessa organisationers verksamhet blir 
således själva vistelsen i naturen, och därmed friluftsliv som pedagogisk 
metod snarare än ett mål i sig.
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 ytterligare ett exempel på det offentliga engagemanget för allmän-
hetens naturkontakt på fritiden är sveriges stiftelser för naturvård och 
friluftsliv. det finns en handfull sådana stiftelser, t.ex. skärgårdsstiftelsen 
i stockholms skärgård, varav flertalet ägs av landsting och kommuner i 
samverkan. de bildades framför allt under 1960- och 1970-talen och sitt 
gemensamma uppdrag har man beskrivit så här: 

vi är en brygga mellan människors önskemål om ett rikt friluftsliv – och 
en naturvård som både skyddar naturen för sin egen skull och gör den 
tillgänglig på ett riktigt sätt för människor. vi är också en brygga för positiv 
samverkan mellan statens naturvårdsorgan och kommunerna och mellan 
naturvård och friluftsliv (statens stöd 1999:35).

utan att lägga någon värdering i detta bör formuleringen »på ett riktigt 
sätt« noteras i uppdraget ovan – ett perspektiv på allmänhetens landskaps-
relation som rimligen kan tolkas som ett uttryck för en kombination av 
socialt engagemang och planeringstro med rötter i 1960- och 1970-talen, 
och bör ses som ett uttryck för en normativ friluftssyn som diskuterades 
i kapitel 2. dessa stiftelser köper in mark för friluftsliv och naturvård 
och ger bidrag till inköp och säkerställande av områden. en viktig del är 
att planera och vårda naturreservat, friluftsområden och vandringsleder. 
Kopplad till detta är ofta en annan huvuduppgift nämligen att ta tillvara 
och sprida kunskap om gamla kulturmiljöer, liksom att informera om 
natur, naturvård och friluftsliv (bl.a. allemansrätten).
 exempelvis uppger skärgårdsstiftelsen att den äger och förvaltar 
mark i stockholms skärgård med syfte att bevara skärgårdens egenart, 
naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av 
friluftsliv, kultur, rekreation och turism. upplandsstiftelsen ska inom 
uppsala län främja naturvård och friluftsliv. det gör den genom att 
förvärva, utveckla, och förvalta naturområden, driva naturvårdsprojekt 
och projekt som främjar friluftslivet, driva en naturskola och informera 
allmänheten om naturvård och friluftsliv. utgångspunkten för västkust-
stiftelsens verksamhet är naturen i västra sverige – att bevara dess natur-
rikedom för kommande generationer och att göra den tillgänglig för 
besökare. 
 som intressant övergång till det kommersiellt organiserade friluftslivet 
kan vi nämna den på många sätt mycket illustrativa glidning som stiftelsen 
ångermanlandskommittén och Mitt sverige turism genomgått under 
1900-talets senare decennier – från att regionalt överkomma hinder och 
arbeta för den lokala allmänhetens breda friluftsliv till att marknadsföra 
regionens turismvärden på en extern marknad (se sandell 2008, och 
fallstudien om Höga Kusten nedan i detta kapitel). 
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Det kommersiellt organiserade friluftslivet
det är inte alltid lätt att sätta någon skarp gräns mellan det ideellt orga-
niserade friluftslivet och det kommersiellt organiserade friluftslivet (jfr 
diskussioner och referenser kring friluftsbegreppet i förhållande till turism 
och det kommersiella i kap. 2, 6 och 10). Här kan svenska turistföreningen 
fungera som gott exempel. under rubriken »föreningsidé« på sin hemsida 
(www.stfturist.se; 2006–08–24) framgår att man är en medlemsorganisa-
tion med ett övergripande ideellt syfte där affärsdrivande verksamhet och 
lokal föreningsverksamhet fungerar som medel för att uppnå föreningens 
idéella mål (vår emfas). själva namnet, »turistförening«, är i sig illustra-
tivt då turismen (ur ett producentperspektiv) bygger på kommersiella 
principer medan ordet förening mera leder tankarna åt det ideella hållet. 
Med ett kommersiellt organiserat friluftsliv avser vi här friluftsliv (dvs. 
vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och 
naturupp levelser utan krav på tävling) som sker på kommersiella grunder, 
dvs. i syfte att främst tjäna ekonomiska vinstintressen. det innebär ett 
friluftsliv som många gånger går under benämningar som naturturism, 
äventyrsturism och ekoturism. turismen som helhet beskrivs ofta som 
en globalt starkt växande näring, och inte så sällan nämns den natur-
baserade turismen som ett särskilt starkt tillväxtområde. en mer ingående 
beskrivning av naturturismen återfinns i kapitel 6.
 Bland de organisationer som företräder det kommersiellt organise-
rade friluftslivet kan nämnas, utöver allt fler aktiva företag inom denna 
nisch (exakt hur många finns ingen bra statistik som visar), svenska 
eko turismföreningen, sveriges Camping- och stugföretagares riks-
organisation, föreningen turism i sverige (förtur) och svenska lift-
anläggningars Organisation (slaO). då turismen i sverige har en stor 
bredd företräder flera av dessa organisationer aktiviteter och resmål utöver 
vad som brukar gå under benämningen naturturism. den organisation 
som torde vara mest inriktad mot ett kommersiellt friluftsliv är svenska 
ekoturismföreningen som certifierar turismprodukter med »naturens 
bästa« (se kapitel 6.) ekoturismföreningen har som målsättning att bl.a. 
utveckla en turism som stärker natur- och kulturskydd, ger mindre och 
färre miljöskador, och samtidigt förädla traditionell naturturism för 
att skapa jobb och ge skyddsvärd natur ett ekonomiskt värde. Bland 
föreningens certifierade aktiviteter återfinns bland annat »traditionella« 
friluftsaktiviteter som kajak och kanot, ridning, naturguidningar, vilt- och 
fågelskådning, fiske, kul i snö och på is, jakt, cykelturer och vandring. 
exempel på mer platsbundet kommersiellt friluftsliv finns det många 
exempel på runt om i landet. idre fjäll i norra dalarna och Holiday Club 
i åre är två exempel från fjällen där man har en uttalad strategi att sälja 
såväl arrangemang som deltagande i ett stort antal friluftsaktiviteter.



226 12. det orgaNiserade friluftslivet

Friluftslivets dynamik, samband och trender
Beskrivningen ovan visar inte bara bredden i friluftslivets organisering, 
utan ger också en bra illustration till dess föränderlighet, något som natur-
ligtvis är kopplat till samhällsutvecklingen i övrigt. i kapitlet »fritidskul-
tur i natur« (sandell 2000a) redovisas en innehållsanalys av tidskriften 
Utemagasinet perioden 1989–1999. Här identifieras nio teman när det 
gäller hur de massmediala förebilderna ser ut i denna typ av skrift. även 
om det här alltså gäller vad som visas upp så indikerar det en riktning 
från det enkla och lokala mot det äventyrligt globala:

»det viktiga är att du tar dig ut. Och upplever!«,  –
»Han – utemänniskan«,  –
»Gårdagens upptäcksresanden – dagens äventyrsproffs«,  –
»Professionell fritid och självgenererande krafter«,  –
»friluftsliv som sport, prestation och upplevelse«,  –
»samhällets frånvaro och det omvända hälsoperspektivet«,  –
»adrenalin, stillhet, fara och flow«,  –
»det globala friluftslandskapet«, och  –
»det aktivitetsstyrda friluftslivet«  –

när idéburna rörelser generellt tappar mark finns det eventuellt en logik 
i att detta också gäller friluftslivets idéburna ideella organisationer. när 
samtidigt allmänhetens friluftsliv över tiden, om än bara för vissa grupper, 
ser ut att stagnera eller sjunka både i sverige och på andra håll kan man 
naturligtvis utifrån friluftslivets perspektiv fråga sig:

Om t – raditionella mått som t.ex. »strövat i skog och mark« eller 
»fritidsfiskat« eller »gjort utflykter i fritidsbåt« (sCB 2004) i till-
räcklig utsträckning fångar dagens friluftsvanor?
vilken betydelse för friluftslivet den generella tendensen i riktning  –
mot det individuella och oorganiserade har i förhållande till det 
kollektiva och organiserade?
vilken betydelse det »icke-organiserade« och »ideellt och offentligt  –
organiserade friluftslivet« har för utvecklingen av det kommersiellt 
organiserade friluftslivet?
eller det omvända, dvs. i vilken utsträckning det är möjligt för det  –
traditionella organiserade friluftslivet (idéburet och offentligt) att 
svara upp mot – eller, om man anser att det behövs, aktivt motverka 
– de generella strömningarna mot kommersialisering, individuali-
sering och diversifiering? 

när det gäller det kommersiellt organiserade kan förstås hävdas att det 
i någon bemärkelse är »självmarkerande« i form av bättre eller sämre 
lönsamhet – det som i längden inte ekonomiskt lönar sig fortsätter inte 
om enbart det kommersiella intresset är drivkraften. Men för alla de 
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organiserade kategorierna (idéburet, offentligt och kommersiellt) så finns 
sannolikt anledning att reflektera över hur de tycker att de offentliga 
medlen skall användas i en föränderlig situation. när det gäller relatio-
nerna mellan alla de fyra kategorierna vi pekade på inledningsvis i detta 
kapitel (det icke-organiserade, ideellt organiserade, offentligt organiserade 
och det kommersiellt organiserade) så kan man fundera på om det finns 
en sorts »friluftskarriär« som leder till positiva effekter i ett antal led och 
för ett antal intressen. ungefär enligt principen att: 

grundläggande friluftsvana och intresse etableras genom »i ur och 1. 
skur«-förskola eller scouter, som sedan;
puffar på familjens friluftsliv som blir en viktig del i folkhälsan 2. 
och; 
ger viktig kompetens för skolans utomhuspedagogiska verksamhet 3. 
som sedan; 
»slantar av sig« i form av naturturismdeltagande (i stället för semes-4. 
ter utomlands) liksom konsumtion av utrustning och media med 
inriktning mot friluftsliv; och samtidigt
blir en viktig del i det demokratiska underlaget och engagemanget 5. 
för naturvårdsverkets och andras naturvårds- och miljöarbete i form 
av skatteuttag, områdesskydd och miljöåtgärder som på olika sätt 
ingriper i vardagstillvaron.

överhuvudtaget verkar det vara relativt dåligt känt hur de olika katego-
rierna (det icke-organiserade, ideellt organiserade, offentligt organiserade 
och det kommersiellt organiserade) samspelar med varandra. är det ett 
stort mått av överlappning – dvs. en relativt gemensam »friluftskultur« 
där det mera är en tillfällighet var man lägger sitt engagemang och even-
tuella medlemskap? eller är det några huvudgrupperingar som inom sig 
men inte mellan sig har relativt stor överlappning, kanske med kopp-
lingar till uppväxtförhållanden och socio-ekonomi? eller är det ett stort 
antal relativt åtskilda grupperingar som har mycket lite överlappning 
och övergångar mellan sig över huvud taget? det är uppenbart att den 
här typen av tänkbara mönster har en stor betydelse för utformningen 
av friluftsplanering och samhälleligt stöd till friluftsliv. det finns anled-
ning att fråga sig exempelvis: vilken betydelse har friluftsföreningar för 
deltagande i naturturism? vilken betydelse har friluftsverksamhet för 
inställningen till offentlig miljöpolitik eller folkhälsa? vilken betydelse har 
friluftsvana på familjebasis respektive i ideella organisationer för skolans 
uteverksamhet? i vilken utsträckning når det organiserade friluftslivet de 
icke friluftsengagerade genom nyrekrytering utanför friluftsleden (och i 
så fall i vilken utsträckning gäller detta företrädesvis vissa typer av orga-
nisationer, aktiviteter etc.)? 
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fallstudie
friluftspolitisk ambitioNsförskjutNiNg:  
exemplet höga kusteN
i ett kapitel om »fritidslandskapet« ångermanland skriver nils Kvarby i svenska 
turistföreningens årsskrift 1969: »i snart sagt alla kommuner planerar man nu 
för fritid och turism på ett helt annat sätt än tidigare. det finns inga möjligheter 
att berätta om allt detta« och han fortsätter: 

även om allemansrätten har grundläggande betydelse för friluftslivet så 
räcker det inte långt i dag. det behövs också skilda slag av kollektiva anlägg-
ningar och anordningar med därtill knuten service. i full insikt om detta 
sker också på olika håll i landskapet en målmedveten satsning på kombi-
nerade friluftsanläggningar med differentierade sysselsättningsmöjligheter 
och inriktning där så är möjligt på åretruntdrift (Kvarby 1969).

den s.k. Höga Kusten-utredningens arbete som kom 19741 gjordes i denna anda. 
utredningen kan ses som ett av de tydligaste och tidigaste regionala uttrycken för 
att försöka ta ett relativt heltäckande grepp på allmänhetens naturrekreation som 
ett välfärdsprojekt. Och det genomfördes i en tidsanda av stark materiell tillväxt 
och stor tilltro till samhällsplaneringens möjligheter. i förordet beskrivs arbetet 
»som den första planeringen på regional och kommunal nivå av ett primärt 
rekreationsområde i landet«. att ett av de mest omfattande utredningsprojekten 
under kommitténs arbete rörde just »skiftgående personals fritidsvanor« i denna 
bygd präglad av stora industrier med kontinuerlig drift kan ses som ett tecken 
på dess sociala ambitioner och inriktning. 
 den friluftsstiftelse som är verksam i västernorrland har idag dubbelnamnet 
»ångermanlandskommittén/Mitt sverige turism« och även om dess olika delar 
(som senare organisatoriskt samordnats) inte bildades förrän 1988 respektive 1987, 
har ansatsen sitt ursprung i just 1970-talets engagemang för fysisk planering, 
friluftsliv och social naturvård. studerar man dessa organisationer över tiden 
och mot bakgrund av samhällsutvecklingen inom detta fält från 1960-talet och 
fram till sekelskiftet 2000, får man ett starkt intryck av en successiv perspek-
tivförskjutning över tiden. en förskjutning från det första ledet i namnet med 
dess kopplingar till offentligt engagemang med sociala förtecken och med stor 
tilltro till planeringens möjligheter att öka allmänhetens välfärd och stärka en 
»meningsfull« naturrelaterad fritid. till ett perspektiv där man i hård konkurrens 
ska sälja regionen på en internationell turismmarknad och där varje satsning och 
varje projekt måste bära sina kostnader med hjälp av t.ex. eu-ansökningar och 
samarbete med entreprenörer.
 denna förändring i riktning mot att utveckla kommersiella intressen är illus-
trativt för den mer övergripande samhällsförändringen under samma period, och 
som på många sätt manifesteras i dagens turismpolitik och i viss utsträckning 
även i naturvårdspolitiken. samtidigt som det kan skönjas ett visst nyvaknat 
politiskt intresse för det breda »sociala« friluftslivet, och då framförallt ur ett 
folkhälsoperspektiv, men även från naturvårdens makthavare. (den här fallstu-
dien bygger på sandell 2008.)

se också: http://www.mittsverigeturism.se/

1. Höga Kusten-kommittén 1974.
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13. friluftslivets  
OCH naturturisMens 
MilJöPåverKan

friluftsliv har i Nordisk traditioN betraktats som en naturnära 
och i grunden miljövänlig aktivitet. Med riklig tillgång till natur och låg 
befolkningstäthet har friluftslivets miljöpåverkan inte framstått som något 
större problem. undantaget är de effekter som stora arrangemang av 
typen orienteringstävlingar kan ha i form av störningar på vilt, slitage och 
förorening. störning, slitage, nedskräpning och överbelastning på miljön 
har däremot internationellt varit en viktig drivkraft bakom forskningen 
om friluftsliv och för förvaltning av rekreationsområden. friluftsliv och 
naturturism har två typer av påverkan på miljön: direkt och indirekt. 
utsläpp och buller från motorfordon och båtar, avfall och avlopp från 
anläggningar, slitage på vegetation och mark, nedskräpning, störningar 
på djurlivet är exempel på direkt påverkan som i större eller mindre grad 
kan kontrolleras eller åtgärdas. indirekta effekter uppstår till exempel 
genom påverkan på lokal näringsverksamhet eller transportmönster och 
infrastruktur. friluftslivet ger upphov till konsumtion och därmed till 
produktion som kan ha miljöeffekter på stort avstånd från brukaren och 
aktiviteten. friluftslivsprodukter är i dag en stor marknad och ger därmed 
upphov till både industriell verksamhet och transporter – se fallstudie om 
friluftslivsprodukter i kapitel 5. till de viktiga indirekta effekterna hör 
också påverkan på attityder till natur och till olika landskap. friluftsliv 
ses ofta som ett viktigt redskap för att öka miljömedvetenhet och natur-
intresse – se kapitel 9.
 när det gäller turismens miljöeffekter riktas uppmärksamheten ofta 
på miljöeffekterna på plats, miljöpåverkan på destinationen. inom 
turismforskning har begreppet »turismens livscykel« använts för att peka 
på hur en ny destination genomgår olika faser av exploatering. för orening, 
buller och trängsel är viktiga faktorer som påverkar besökarna negativt 
och får dem att söka sig till alternativa resmål (Higham & lück 2007; 
Gössling & Hall 2007). att friluftsliv och naturturism är beroende av 
landskapets kvaliteter är en självklarhet. en av de viktigaste uppgifterna 
för planering och förvaltning är därför att värna om landskapets kvaliteter. 
en förvaltning mot långsiktig hållbarhet inriktas på att bryta »turismens 
livscykel« i största möjliga grad (fennell 2008).
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 för både turism och friluftsliv gäller emellertid att resor till destinatio-
nen kan vara den viktigaste miljöpåverkande faktorn. ekoturism kan vara 
utformad för att åstadkomma minsta möjliga störning och miljöpåverkan 
på plats men resorna till destinationen kan innebära betydande utsläpp 
t.ex. av klimatpåverkande gaser. 
 vi skall i detta kapitel beröra viktiga miljöproblem som orsakas av 
och påverkar friluftsliv och naturturism. tyngdpunkten ligger på sådana 
miljöeffekter som är speciella för friluftsliv och som både orsakas av olika 
aktiviteter och har betydelse för utbyte och upplevelse. turism är en 
näring och därmed finns samma skyldighet att ta miljöhänsyn som för 
all annan näringsverksamhet. anläggningar och verksamheter skall miljö-
prövas eller ha andra former av tillstånd t.ex. bygglov. vi behandlar inte 
denna typ av miljöproblem eller den tunga anläggningsbaserade turismens 
effekter. Miljökrav gäller naturligtvis också friluftslivets anläggningar och 
fritidsboende men beträffande verksamheterna är det mera komplicerat. 
allemansrätten ger individer rätt att fritt röra sig. varje individs påverkan 
kan vara minimal men i populära områden kan den samlade aktiviteten 
medföra effekter som är oacceptabla för markägaren och som kan påverka 
upplevelse och utbyte av besök och aktiviteter. Problemen finns i popu-
lära, tätortsnära strövområden men också i intensivt besökta områden 
för fiske, kanoting, vandring osv. 

Begrepp och principer
inledningsvis finns det anledning att diskutera några begrepp och prin-
ciper. vi skall beröra begreppet »miljökonsekvens«. Behovet av tydliga 
systemgränser för att vara klar över vilka direkta och indirekta miljöef-
fekter som kommer med i analysen illustreras med transporternas miljö-
effekter men också av frågor om indirekta effekter. slutligen skall vi 
diskutera behovet av att väga positiva och negativa faktorer bland annat 
för att skapa underlag för förvaltningsåtgärder. 
 vi har pekat på att miljöeffekter kan vara både direkta och indirekta, 
och att det är viktigt att ibland också kunna ta med de indirekta effekterna 
i en bedömning. Begreppet »kumulativa effekter« är också väsentligt i 
miljöbedömning. Med detta menas de samlade effekterna av flera olika 
faktorer. det kan gälla samlad påverkan av många enskilda händelser. 
ett exempel på detta är när vandrare och tältare successivt sliter bort 
vegetation och humustäcke så att stigar eller kraftigt slitna lägerplatser 
uppstår. en annan form av kumulativa effekter är när olika typer av 
påverkan samverkar. Högt betestryck och högt besökstryck kan samverka 
så att både förändringarna av floran och upplevelsen av slitage blir stark. 
nedfall av luftföroreningar kan medföra att den samlade effekten blir 
påtagligt förstärkt. vi har då en typ av kumulativ effekt som förstärks av 
synergier. sådana synergier kan uppträda också för upplevelse: en läger-
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plats som uppvisar vegetationsslitage och dessutom är nedskräpad upplevs 
mera negativ än en med kraftigare slitage. Kumulativa effekter kan ibland 
medföra stora problem när en mycket stor mängd små enskilda effekter 
samverkar. de berömda grottmålningarna i lascaux och altamira kan 
inte hållas tillgängliga på grund av de samlade effekterna av besökarnas 
utandningsluft och luftcirkulationen när besökarna rör sig i grottorna.
 det finns risk både att transporternas miljöpåverkan utelämnas och 
att de dubbelräknas, dvs. bokförs både i transportsystemet och turismen. 
analys av miljöpåverkan från turismen begränsas ofta till påverkan på 
destinationen. när hållbar turism och miljömärkt turism diskuteras är 
det nästan alltid med fokus på effekter och åtgärder på destinationen eller 
inom det enskilda företaget (emmelin 1997b; Gössling & Hall 2007). 
transporternas miljöeffekter kan emellertid vara den viktigaste miljö-
påverkan i ett nationellt eller globalt perspektiv. eus strategi för hållbar 
turism uppmärksammar faktiskt transporternas stora betydelse både för 
turism inom och utom unionen mot bakgrund av att ca 8  % av utsläp-
pen av växthusgaser kommer från inkommande och utgående turism 
i eu. resandet blir dyrare när ekonomiska styrmedel som skatter och 
avgifter används för att få ned utsläppen från flyg och biltransporter som 
tillsammans står för över 90 % av turismens utsläpp av klimat gaser i eu. 
risken är påtaglig att detta drabbar perifera och exklusiva resmål där 
möjligheterna att effektivisera transporterna är begränsade. en av grund-
principerna i eus hållbarhetsstrategi är »decoupling« dvs. att försöka 
frikoppla ekonomisk tillväxt från ökning av transport arbetet1. Problemet 
med transporternas miljöeffekter är ett viktigt exempel på principen att 
det är nödvändigt att definiera systemgränser för det som studeras. fram-
förallt gäller det miljöeffekterna av transporter men också om indirekta 
effekter räknas in eller om de kumulativa effekterna av friluftslivet tillsam-
mans med andra faktorer beaktas. Om energiåtgången för en chartervecka 
i thailand till 97 % ligger på transporterna medan fördelningen kan vara 
ungefär två tredjedelar på transport och en tredjedel energiåtgång på desti-
nationen för en skidvecka i österrike med bil kan energieffektivisering på 
destinationen också framgå som mer eller mindre viktig beroende på om 
transporterna räknas in eller inte (Higham & lück 2007)  
 ett speciellt problem finns när det gäller att bedöma konsekvenser av 
turismen eftersom statistiken blandar olika former av resande. när miljö-
effekter av turism diskuteras är det därför viktigt att inte blanda samman 
effekterna av olika typer av resande. affärsresande, kurser och konferenser 

1. Med »decoupling« dvs. »frikoppling« eller »losskoppling« menas allmänt att uppnå en 
ekonomisk tillväxt som inte automatiskt medför tillväxt av naturresursutnyttjande och 
energibehov. i eus hållbarhetsstrategi används begreppet också för försök att stimulera 
tillväxt utan ökat transportarbete eller utan att transporternas miljöpåverkan växer. eftersom 
fri rörlighet av individer, varor och tjänster är centralt för eu är transportarbetets miljö-
effekter en kärnfråga för unionen.
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osv. har andra miljöeffekter på destinationen än charterturism, natur- och 
kulturturism och detta har betydelse när miljöpåverkan skall vägas mot 
andra faktorer som samhällsnytta och individuellt utbyte.
 att minska miljöpåverkan från transporter till besöksmål och frilufts-
områden har varit viktiga argument tillsammans med tillgänglighet för 
tätortsnära rekreationsområden, anläggningar för friluftsliv i anslutning 
till bostadsområden och planering av kollektivtrafik till viktiga rekrea-
tionsområden och anläggningar. trots betydelsen av att minska resande 
eller energi- och miljöeffektivisera genom kollektivtransport är det svårt 
att finna regelrätta undersökningar av dessa faktorer i planering eller 
studier av effekterna av olika planering. den miljömässiga betydelsen 
av väl belägna friluftsområden för daglig eller veckorekreation brukar 
erkännas i allmänna ordalag men det är inte vanligt att finna det konkret 
belyst till exempel i miljökonsekvensbedömning av kommunala planer.  
energianalys av några enskilda exempel i skåne har visat att minskade 
transporter mer än uppväger den större energianvändningen som behövs 
i intensivt skötta, tätortsnära friluftsområden (emmelin & Wiman 1977). 
region skånes verksamhet med »naturbussen« eller vad som kunde kallas 
»kollektivtrafik till naturen« är intressant som försök att öka tillgänglig-
heten med minskad miljöpåverkan. 
 resonemangen leder oss till en av kärnfrågorna i planering: avväg-
ning mellan positiva och negativa effekter. friluftsliv och naturturism 
har en mängd positiva effekter för individ och samhälle. förvaltning av 
natur utgår i ökande grad från tanken om nytta för individ och samhälle, 
»benefits based management« – se kapitel 18. då uppstår också ett behov 
av att väga samman effekter. Planering för »hållbar turism« och »hållbart 
friluftsliv« förutsätter att miljöbelastningarna minskas mest möjligt men 
också att de vägs mot nyttan av turism och friluftsliv. figur 13:1 illustrerar 
behovet av vägning. figuren understryker också att frågan »vilka är alter-
nativen?« måste ställas i varje miljöbedömning. detta innebär inte bara att 
försöka finna mera miljövänliga lösningar utan också insikten att annan 
konsumtion också innebär miljöbelastning. svårigheten ligger i att vi 
knappast vet vilken konsumtion som skall betraktas som realistiska alter-
nativ till resande. det viktiga är att förstå att begränsningar i resande inte 
automatiskt medför en motsvarande minskning av miljöbelastningen. 
även den som spelar eller reser i internets virtuella värld orsakar miljö-
belastning. det beräknas till exempel att energiåtgången för att driva den 
virtuella världen »second life« innebär att varje »avatar« förbrukar tio 
gånger mer energi än den genomsnittlige medborgaren i Brasilien.
 för att göra avvägningen krävs först att vi kan beskriva effekterna. 
för att kunna väga positiva och negativa effekter måste vi ta ställning 
till vilka miljöförändringar, som faktiskt skall ses som negativa och 
betydelsefulla. varje påvisbar förändring av miljön är inte självklart 
negativ. de rent vetenskapligt beskrivbara miljöeffekterna av verksamhet 
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Figur 13:1. Avvägning 
mellan nytta och 
negativ påverkan är 
kärnan i planering 
och förvaltning för 
hållbar turism.

och en värdering av betydelsen av dessa effekter måste alltså särskiljas. 
i engelsk terminologi är det vanligt att skilja mellan »effect«, som den 
vetenskapligt beskrivbara effekten av en påverkan, och »impact« som 
den konsekvens som har betydelse för bedömningen (Munn 1979). 
detta är miljökonsekvensbedömningens kärna (emmelin 1996). figur 
13:2 illustrerar det principiella resonemanget från en påverkan på miljön 
fram till begreppet miljökonsekvens. figuren understryker att en miljö-

Figur 13:2. Resone-
mangskedjan från 
miljöpåverkan till 
miljökonsekvens 
(bearbetad efter 
Emmelin 1996).
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konsekvens är ett begrepp som innebär värdering av både betydelse och 
storlek av miljöeffekten. i effektbegreppet ingår både omfattning och 
sannolikhet.2 för att uttala sig om effekterna är av betydelse för något 
intresse måste man veta både sannolikheten eller risken för effekt och 
storleken av den förutsedda effekten.  figuren pekar dessutom på att 
det inte finns något enkelt samband mellan ingrepp och påverkan på 
den ena sidan och effekt och konsekvens på den andra på grund av 
en mängd mekanismer som kan förstärka eller motverka effekter på 
ekosystem eller hälsa.

Sårbarhet, motståndskraft och återhämtningsförmåga
inom modern naturvårdsbiologi finns viktiga begrepp för att särskilja 
olika mekanismer som påverkar sambandet mellan påverkan, effekt 
och konsekvens. »sårbarhet« har använts för att beteckna t.ex. vege-
tations känslighet för slitage. det kan också definieras som »risk för 
förändring« (Kværner et al. 2006). det kan då gälla risken att en påver-
kan leder till en tydlig störningseffekt på djur eller en effekt i form av 
minskning av en populations storlek. sårbarhet blir därmed liksom 
effekt ett vetenskapligt begrepp och risken för skada måste, som för 
påvisade eller förutsagda effekter, värderas innan man kan uttala sig 
om den är acceptabel.3 »Motståndskraft« eller »robusthet« är i någon 
mening motsatsen till sårbarhet. analysen gäller här hur stor belast-
ning ett system tål utan att förlora väsentliga egenskaper. På senare år 
har begreppet »resiliens« kommit att användas som ett mera samman-
satt uttryck för motståndskraft. ekologiska och sociala system kan ha 
förmåga till motstånd och anpassning men också till återhämtning 
efter påverkan. detta antyds i figur 13:2 och är orsak till att kopp-
lingen mellan ingrepp och effekter kan vara svårförutsägbar. resiliens 
har blivit ett forskningsfält inte bara inom naturvårdsbiologin, där det 
har betydelse för sårbarhetsanalys, men också för restaureringsekologi 
(elmqvist et al. 2003) och för begrepp som »acceptabel förändring« (se 
»limits of acceptable change« i kap 18) och mera allmänt inom miljö-
forskning (Gundersson & Holling 2002)

2. terminologin inom området kompliceras bl.a. av att man inom samhällsvetenskaperna 
ibland talar om »risk« och »risksamhälle« med en av sociologen ulrich Beck (1999) hemsnick-
rad definition; »risk« låter sig enligt honom inte kvantifieras eller förutsägas. Han har i 
senare arbeten erkänt att hans användning av termen är förvillande men föreslår att man 
bibehåller den förvirrade terminologin eftersom den vunnit stor spridning! Becks fram-
ställning av miljöproblem och risker vinglar mellan anspråk på att vara empiriska fakta och 
sociala konstruktioner (Kidner 2002) och har med rätta kritiserats för att sakna empirisk 
underbyggnad (Hannigan 1995).
3. sårbarhet har till skillnad från »effekt« en mera påtaglig värdeladdning. det leder natur-
ligen tanken till negativa effekter.
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Individuell eller organiserad verksamhet
eftersom friluftsliv både är en individuell och kollektiv verksamhet är 
det väsentligt att vara klar över vilket perspektiv som anläggs på miljö-
frågor. Problem, som ur individperspektivet kan förefalla obetydliga, 
kan genom kumulativ påverkan bli besvärande miljöproblem. Mycket 
påtagligt är detta vid stora arrangemang, t.ex. orienteringstävlingar, på 
allemansrättslig mark. Också när det gäller ansvarsfrågor är perspektivet 
viktigt. en kommersiell verksamhet som turism har miljö- och ansvars-
frågorna reglerade när det gäller anläggningar. för aktiviteter kan det 
vara betydligt svårare att veta vad som är tillåtet. det individen får lov att 
göra kan vara omgärdat med en mängd regler när det görs kommersiellt. 
Kommersiell verksamhet är idag t.ex. som regel inte tillåten i svenska 
nationalparker. att laga mat ute eller dricka vatten i fjällbäckar kan vara 
problemfritt för den enskilde. Men en turarrangör har ett formellt ansvar 
för livsmedelshygien, som regleras av en mängd lagar och förordningar. 
detta kan av och till få märkliga konsekvenser. den som vill visa upp 
traditionellt vildmarksliv eller ge en autentisk upplevelse av äldre liv i ett 
samiskt sommarviste eller en kolarkoja kan upptäcka att det är förbjudet 
att servera den mat som lagats på traditionellt vis. tillagningen kan kräva 
en särskild byggnad med godkänt kök, utrymmen där rotfrukter inte 
tas in genom samma dörr som andra livsmedel, särskild personaltoalett 
osv. att i bästa välmening anlägga toaletter och samla in och frakta bort 
avfall kan vara förbjudet (emmelin 1997a). skälen bakom dessa regle-
ringar kan vara rationella – att förhindra smitta, ge samhället kontroll 
över avfallshantering osv. – men de kan ändå i det enskilda fallet framstå 
som orimliga.

Direkt påverkan
en orsak till den omfattande friluftslivsforskningen i usa har varit oro för 
negativ miljöpåverkan av ökande friluftsliv och naturturism. vegetations-
slitage, nedskräpning, störningar på djurliv tilldrog sig uppmärksamhet 
som naturvårdsproblem, men efterhand också i ökande utsträckning som 
en fråga om hot mot naturupplevelse och områdens värde för rekreation 
och turism. effekterna av t.ex. slitage är lätt påvisbara i anslutning till 
större anläggningar och innefattar slitage och erosion i alpinanläggningar, 
i anslutning till stigar och rastplatser (se t.ex. Hammitt & Cole 1998; 
eddington & eddington 1986; McCool & Moisey 2001; leung et al. 
2001). Påståenden finns också att omfattning och mönster av fjällvandring 
i sverige påverkats negativt av överexploatering (Bäck 1986). Orsakssam-
banden är emellertid svåra att påvisa (emmelin 1997a). förändringar i 
mönstret av fjällvandrande förefaller emellertid mera vara ett resultat av 
ändrade friluftslivs- och ferievanor eftersom nedgång i de norra fjälltrak-
terna skett samtidigt med en ökning i de södra (fredman & Heberlein 
2003), som knappast är mindre belastade. Problemen med att påvisa 
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sådana effekter hänger också samman med brist på studier med jämför-
bar metodik över längre tid. Miljöövervakning i form av stort upplagda 
studier över lång tid har först på senare år startats för att övervaka till 
exempel effekterna av barmarkskörning (allard et al 2004).
 Påverkan på naturen av friluftsliv och turism var under relativt lång 
tid huvudfokus för svensk naturvårdsrelaterad friluftslivsforskning. tre 
huvudtyper av påverkan som tilldragit sig uppmärksamhet är vegetations-
slitage, störningar på djurliv samt i viss mån nedskräpning. Problemen 
sågs inledningsvis i hög grad som ett naturvårdsproblem även om Hult-
man (1983) tidigt påpekade att problemet oftast inte är biologiskt utan i 
större grad gäller upplevelse av naturen. i speciellt känsliga miljöer och i 
skyddade områden kan naturligtvis olika störningar ha direkt biologisk 
betydelse. slitage, störning och nedskräpning som upplevelsefaktorer har 
efterhand fått ökad uppmärksamhet (emmelin 1986; 1997). 
 den internationella litteraturen innehåller en god del om vattenföro-
rening från lägerplatser både som miljöpåverkan och som hälsoproblem, 
smittspridning, erosion av stigar och därav följande grumling av vatten-
drag osv. (Hammitt & Cole 1998). sporadiska rapporter har förekommit 
också i sverige om t.ex. hälsoproblem i vatten längs med vandrings-
leder. nedskräpning, latrinhantering osv. är väldokumenterade problem, 
speciellt i hårt utnyttjade rekreationsområden. lösningar kan innebära 
antingen anslutning till konventionell teknik eller lokala lösningar, typ 
multrum, kompostering o. dyl. Praktiska handledningar för detta finns 
bl.a. från naturvårdsverket (naturvårdsverket 2007a).

Sambandet mellan påverkan och effekt
sambandet mellan påverkan på landskapet och den effekt som blir resul-
tatet är, som påpekades i anslutning till figur 13:2, sällan enkelt linjär. i 
princip gäller detta för många olika typer av påverkan men vi använder 
här slitage på mark och vegetation som illustration. Man kan urskilja 
flera faser av påverkan där resultatet är beroende av intensiteten i påver-
kan: en första fas när mycket svag påverkan ger liten effekt, därefter en 
fas där effekten växer mycket snabbt med ökat tryck och en slutlig fas 
där effekterna planar av så att även ett kraftigt tryck ger relativt liten 
ytterligare effekt. Gräsmark med inslag av ris i fjällen återhämtar sig 
bra vid mycket låg belastning från tramp och tältning. ökar påverkan 
försvinner risen och ersätts med gräs och halvgräs. vid ökat tryck blottas 
humuslagret, som sedan också kan slitas bort. På plan mark återstår då 
ett naket täcke av mineraljord. figur 13:3 visar principen för två tänkta 
fall med olika känsligt växttäcke. två förhållanden framgår. för det första 
att utspridning inte alltid är en bra strategi. effekten på känslig natur 
kan då bli påtaglig över betydande områden. för det andra att åtgärder 
för att minska effekterna måste vara helt olika i olika faser av slitage eller 
störning. Om relationen kunde beskrivas med en rät linje skulle åtgärder 
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ge samma resultat oavsett var på skalan av bruksintensitet man befin-
ner sig. ett sådant enkelt samband förefaller ofta vara den princip som 
åtgärder satts in efter (emmelin 1997a).
 ett tredje principiellt förhållande är också viktigt. effekterna är visserli-
gen beroende av hur känslig naturtypen är. Men lika viktigt är exakt vilka 
aktiviteter som påverkar landskapet, när och hur de utförs, vilken teknik 
som används, hur långa återhämtningsperioder naturen får osv. störning 
och miljöeffekter är ett samspel mellan landskapet och brukaren. det 
innebär att kartor över landskapets känslighet baserat på vegetation och 
markförhållanden har begränsat värde för planering och förvaltning.

Slitage
i forskningen om vegetationsslitage är det framförallt vegetationstyp samt 
markförhållanden t.ex. fuktighet, jordmån etc. och intensitet av bruk 
samt i någon grad fördelning i tid som vanligen framhålls. som inom 
andra områden av friluftslivsforskningen har brukarnas beteenden som 
faktor knappast analyserats (Manning 1999). när det gäller att beskriva 
och förklara förloppen i slitage och revegetering är detta knappast något 
stort problem. när det gäller att föreslå åtgärder och ingrepp för att 
minska slitage är det däremot problematiskt.
 de beteenden, som har betydelse i förloppen, är oftast lättförståeliga 
t.ex. den solfjäderformiga spridningen av en stig på en efterhand sönder-
trampad myr. vägval när nya stigar dras eller spontant uppkommer kan 
i och för sig vara av intresse, t.ex. den ofta kommenterade skillnaden 
mellan turiststigar, som söker sig upp på högre punkter också i liten skala, 

Figur 13:3. Sambandet mellan intensiteten i användning av ett område – tramp, 
tältning etc. – och effekten i form av förlust av vegetation och humustäcke – »slitage-
effekten« – i två olika naturtyper. Den vänstra kurvan visar en vegetation med stor 
känslighet även vid låga nivåer av påverkan. En rät linje är inlagd som jämförelse för 
att visa hur antagande om ett enkelt rätlinjigt samband skiljer sig från hur effekterna 
vanligen yttrar sig – se texten (från Emmelin 1997a).
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och gamla stigar gjorda av samer eller nybyggare, som söker sig mera 
energieffektivt genom terrängen.4 för analys av möjliga åtgärder för att 
förhindra och begränsa slitage eller reparera uppkomna skador är däremot 
kunskaper om olika brukares beteenden väsentliga. detta framgår inte 
minst om man studerar de råd rörande åtgärder, som ges i litteraturen, 
framförallt då den skandinaviska, där kunskaper om brukares beteende 
har spelat en obetydlig roll: litteraturen diskuterar olika åtgärder, men 
knappast om dessa har förutsättningar att lyckas i förhållande till bruks-
mönster, brukarnas sätt att uppföra sig eller förväntade reaktioner på 
olika åtgärder (emanuelsson 1984; fremstad 1987; nisja 1988 och ullring 
1989). åtgärder som tekniskt och biologiskt sett kan förväntas ha effekt 
kan bli verkningslösa om de företas utan någon kunskap om brukarnas 
reaktionsmönster och beteenden.

ett stort antal faktorer påverkar slitageförloppet och modifierar det på 
olika sätt.

vegetationens sammansättning och slitstyrka. ʶ
Jordmånens egenskaper ʶ
fuktighetsförhållanden ʶ
terrängens lutningsgrad ʶ
tidpunkten för slitaget ʶ
typ av aktivitet ʶ
frekvens och intensitet i belastningen ʶ
Beteenden under olika delar av processens utveckling ʶ

litteraturen fokuserar mycket tydligt på de vegetationssociologiska fakto-
rerna och i någon grad på de edafiska faktorerna (edafisk: fysiska förhållan-
den, särskilt vad gäller jord och klimat). ambitionen i den förvaltningsin-
riktade, botaniska litteraturen om slitage är ofta att föra fram kriterier eller 
indikatorer på slitagekänslighet, som kan användas utifrån växtsociologiska 
analyser, eventuellt kompletterade med vissa edafiska nyckelfaktorer. Hur 
påverkan utvecklas förklaras som en funktion av vegetationen och markens 
tillstånd men utan närmare analys av den verksamhet som orsakar slita-
get. Betydelsen av slitage för de olika aspekterna på naturförvaltning och 
friluftsliv diskuteras vanligen inte utifrån någon tydlig mål- eller problem-
formulering. i huvudsak är det i amerikansk förvaltningslitteratur som det 
finns någon explicit diskussion om sambandet mellan vegetationsslitage 
och brukarnas upplevelser (Cole 1993; 1999; Hammitt & Cole 1998). 

4. lundqvist 1944; Manker 1963; se också Handbok i överlevnad, armén, utg 1989. en 
skönlitterär observation finns t.ex. i inledningen till Knut Hamsuns roman Markens gröda. 
som ett kuriosum kan noteras kommentaren om det motsatta förhållandet av nybyggaren 
sigurd länta om stigarna över tundran i Könkämä där utsikt är av betydelse för rensköta-
ren: »..finns sen en kulle, vars de är utsikt, så spring dom opp dit; sir dom en kulle till en 
kilometer bort, så ska dom dit....« (lundgren: stiglöst land. nordisk rotogravyr 1949.)
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ur förvaltningssynpunkt förtjänar ett antal förhållanden uppmärksam-
het:

slitagets betydelse för andra aspekter av naturförvaltning än frilufts- ʶ
livsintressena.
relationen mellan naturvetenskaplig beskrivning av slitage och slita- ʶ
gets inverkan på upplevelse. Här finns både frågan om naturveten-
skaplig vegetationsbeskrivning har validitet i sig och problemet med 
andra samverkande faktorer som nedskräpning m.m..
förhållandet mellan intensitet i bruk och effekternas karaktär och  ʶ
omfattning. Här är både relationen mellan bruk och uppkomst 
och utbredning på den ena sidan och mellan bruk och förmåga till 
återhämtning å den andra av betydelse.
Möjligheten att använda klassificeringar av slitstyrka för predik- ʶ
tion, dvs. förutsägelse, och förvaltning utifrån vegetationskartor 
eller speciella temakartor.  Här är det viktigt att urskilja betydelsen 
av jordmån och andra edafiska faktorer oberoende av vegetationstyp 
respektive de icke-ekologiska faktorerna – se nedan.
Olika brukargruppers inställning till slitage som problem. svarar det  ʶ
vetenskapliga och förvaltningsmässiga intresset mot brukarnas prio-
riteringar? vilka brukargrupper påverkar förvaltningens uppfattning 
om slitagets betydelse och omfattning? 
Betydelsen av brukarnas beteenden för uppkomst av slitage av olika  ʶ
typ och av deras anpassning till processernas förlopp samt beteenden 
som påverkar möjligheten till åtgärder för återställande.

Kvantitativa studier av rörelsemönster, vägval, beslut i speciella situa-
tioner är komplicerade och resurskrävande. sådana studier är därför 
relativt sällsynta (Manning 1999). Grunden till intresset för just vege-
tationsslitage hänger i liten grad samman med någon kunskap om vad 
utövarna av friluftsliv själva upplever som mest problematiskt. förutom 
på problemets faktiska existens och påtaglighet torde fokus bero av flera 
olika samverkande faktorer: sammanfallet mellan naturförvaltning och 
friluftslivsförvaltning, dominansen av naturvetenskaplig kompetens, den 
dominerande förvaltningskulturen. tillgången till metodik inom växt-
sociologi, flygbildsanalys, datateknik m.m., som lett till investeringar i 
kompetens och dyrbar utrustning för produktion av vegetationskartor 
och andra typer av temakartor, har också betydelse för denna gren av 
naturresursförvaltningen (emmelin 1983).

Störning på djurliv
störningseffekter på olika arter och populationer, men också positiva 
effekter som ökad kunskap, ekonomiskt stöd för bevarande osv. har fått 
betydande uppmärksamhet i samband med tillväxten av naturturism 
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generellt och marknadsföringen av ekoturism och ekoturismmärkning 
(Jenkins & Pigram 2003; McCool & Paterson 2000). den omfattande 
biologiska forskning som görs inom området är av central betydelse för 
viltförvaltning och allmän naturvård (naturvårdsverket 2004a). detta 
ligger dock utanför vår framställning här. ett antal frågeställningar av 
mera direkt betydelse för vårt perspektiv bör beröras. 
 för det första är störningseffekter ofta region- och platsspecifika 
(Haysmith & Hunt 1995). Känsligheten för störningar varierar över tiden 
t.ex. med födotillgång och reproduktionscykel. Olika arter är dessutom 
olika störningskänsliga. Olika former av anpassning kan ske beroende på 
möjligheterna till förflyttning, känslighet, områdets storlek och potenti-
ella nischer osv. störningar från mänsklig aktivitet samverkar med andra 
ekologiska faktorer vilket innebär att tolkning av förändringar i beteen-
den, populationsstorlek, reproduktion osv. kan vara svåra. Bedömningar 
av effekter på en enda art kan dessutom vara missvisande. det innebär att 
generella anvisningar är svåra att göra och kraven på kompetent planering 
av enskilda områden eller specifika verksamheter stora. en översiktlig 
genomgång visade på tämligen stor spridning av bedömningarna av bety-
delsen av störningar men också på svårigheter att verifiera långtgående 
utsagor om effekter (vistad et al. 2007b; emmelin 1997a).
 för det andra bör påpekas behovet av speciellt underlag när turism 
och friluftsliv innefattar direkt påverkan genom fiske eller jakt som vi här 
inte behandlar. Men också ett ökat intresse för olika former av »safaris« 
i mer eller mindre tillrättalagd natur ställer stora krav på kompetent 
viltförvaltning. 
 för det tredje kan effekterna av ett eventuellt växande och organiserat 
motstånd mot rovviltpolitik och förvaltning påverka reservatsplanering 
och skötsel och kräva forskningsinsatser. Motstånd kan medföra ökat 
behov av att lägga tyngdpunkten i förvaltningen inom reservat – och 
därmed både påverka avsättande, planering och förvaltning, bl.a. genom 
zonering – samt av ändringar i relationen mellan strikt fredande och t.ex. 
utnyttjande genom »safari-verksamhet«. detta vore i så fall en utveckling 
liknande den som skett på många håll internationellt inte bara för rovdjur 
utan för större växtätare (leung et al. 2001; eddington & eddington 1986; 
farvar & Milton 1972). Konflikter i randområden skulle kräva uppmärk-
samhet. Här är zoneringsmodeller av den typ som diskuteras i kapitel 15 
och 18 av intresse. en buffertzon mellan den fredade kärnan och områden 
för ekonomisk utveckling kan användas för att hantera konflikterna.

Nedskräpning
även om nedskräpning framförallt är ett problem som påverkar upple-
velse och utbyte av vistelse i natur kan skador på djur och människor 
vara skäl att vidta åtgärder mot nedskräpning (Hammitt & Cole 1998). 
nedskräpning hör också till de belastningar som markägare klagar på som 
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negativ bieffekt av allemansrätten. Medan slitage uppfattas som mer eller 
mindre störande av olika grupper är störningseffekten av nedskräpning i 
friluftsområden påfallande stor på alla grupper – se figur 15:4 (purister i 
rogen). en förklaring kan vara att de som är mera toleranta inför slitage 
ser detta som en oundviklig följd av aktiviteter medan nedskräpning är 
resultat av en olaglig och förkastlig handling (emmelin 1997a). nedskräp-
ning är en funktion av brukarnas attityder tillsammans med skötsel och 
övervakning av områden samt de tekniska möjligheterna att på ett enkelt 
sätt göra sig av med avfall. försök visar att t.ex. lägerplatser som hålls 
städade utsätts för mindre total nedskräpning medan även en måttligt 
nedskräpad lägerplats snabbt blir ytterligare nedskräpad (Hammitt & 
Cole 1998). eftersom brukarnas attityder och kunskaper ingår som en 
viktig orsaksfaktor brukar information ses som ett viktigt medel för att 
komma till rätta med problemen – se kapitel 9 och 18.

Buller
Bullerproblemen kan definieras på två sätt: antingen utifrån hälsoeffekter 
av bullret eller från attityder till buller. inom arbetarskydd eller bebyggelse-
planering brukar framförallt de hälsorelaterade effekterna vara i fokus. 
Hörselskador, sömnstörningar, påverkan på hjärtkärlsystemet m.m. är av 
betydelse här. visserligen är olika människor olika känsliga men utgångs-
punkten här är bullrets fysikaliska egenskaper och medicinska effekter.
 Buller är definitionsmässigt »oönskat ljud« och buller kan vara 
oönskat eller rent av skadligt, mera beroende av attityder än av de rent 
fysikaliska egenskaperna hos ljudet. störningseffekten av lägre nivåer 
av buller är beroende både av typ, tidpunkt, omgivning osv. och av 
attityder till bullerkällan. tystnad är en viktig del av naturupplevelse, 
speciellt det som lite löst kan betecknas som »vildmarksupplevelse«. 
studier i fjällen visar t.ex. att skidåkare är mera störda av snöskoter-
ljud än vad andra skoteråkare är (lindberg et al. 2001). att attityder 
till buller inte alltid är konsekventa med andra attityder och preferen-
ser visas av Kaltenborns  studier på svalbard (Kaltenborn & emmelin 
1993) och undersökningar i svenska fjällen (emmelin & iderot 1999). 
Kaltenborn urskiljer en grupp »contradictionists«,5 som störs av buller 
och ser tystnad som en viktig del av vildmarksupplevelsen. samtidigt 
önskar de emellertid att kunna ta sig till attraktiva platser med heli-
kopter och motorstarka gummibåtar. Bristande konsekvens i attityder 
till egen och andras verksamhet är väl mänskligt men kan bland annat 
innebära svårigheter att förutsäga hur olika former av regleringar av 
ljudlandskapet accepteras.

5. termen är gjord för att ansluta till purismskalans terminologi – se kapitel 9 och kapitel 
15 om purism. »Contradictionists«, ungefärligen »motsägare«, kan beskrivas som »inkon-
sekventa purister«.
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 internationellt har behovet av att förvalta »ljudlandskapet«, dvs. den 
samlade ljudbilden, och möjligheten att uppleva tystnad uppmärksam-
mats (newman et al. 2006). intresset är mera forskningsmässigt och 
några modeller för ljudlandskap utöver zoneringsmodeller som rOs 
(se   s. 285) har inte utvecklats (ankre et al. 2008). ett av flera problem är 
att förhålla sig till mer eller mindre legitima bullerkällor. skall förvalt-
ningens personal tillåtas att bullra för att kunna arbeta effektivt eller 
skall allt buller behandlas på samma sätt. en viktig störningskälla i vissa 
vildmarksområden kan också vara forskning (Kaltenborn 1988).
 Miljömålet »storslagna fjäll« innehåller ett delmål om begränsning 
av arealen med störande flygbuller. en oavklarad fråga gäller hur en 
sådan begränsning faktiskt skall administreras. att fördela störd areal 
mellan olika regioner är svårt som beslutsproblem: att avvisa till exempel 
fiskeflyg till ett fjällområde med motiveringen att störande verksamhet i 
andra områden fyller upp kvoten störd areal är inte självklart acceptabelt 
(emmelin & lerman 2006).

Utsläpp från motoriserad verksamhet
utsläppen från motoriserad verksamhet kan i vissa miljöer utgöra viktiga 
källor till förorening. det gäller framförallt utsläpp från båtmotorer, 
särskilt tvåtaktsmotorer. äldre tvåtaktsmotorer beräknas släppa ut runt en 
tredjedel av drivmedlet oförbränt. några säkra beräkningar av utsläppen 
av luftföroreningar från motorfordon som används i turism och friluftsliv 
finns inte. överslag visar emellertid att t.ex. fritidsbåtar släpper ut minst 
3 000 ton kolväten per år. utvecklingen av fyrtaktsmotorer för båtar inne-
bär en möjlighet att minska såväl utsläpp och buller, dock inte i någon 
större grad utsläpp av CO2. det har hittills visat sig svårt att få fram ett 
motsvarande tryck på utvecklingen av snöskotrar. Både för snöskotrar 
och båtmotorer gäller att utvecklingen i stort bestäms av krav i usa och, 
i vart fall för båtmotorer, också från eu. av någon anledning har kraven 
på utsläpp från båtmotorer och snöskotrar hittills varit betydligt lägre 
än på utsläpp från bilmotorer. inte ens på svalbard, där ett lagfäst krav 
på »bästa möjliga teknik« gäller, har det kunnat krävas fyrtaktsmotorer 
(viken 2004).

Miljöövervakning
Begreppet »rekreativ bärförmåga« diskuteras i kapitel 15. Begreppet avser 
ett områdes förmåga att tåla en viss nivå på bruk utan att de kvaliteter 
som gör området attraktivt och skapar förutsättningar för upplevelse och 
aktiviteter påverkas i alltför stor grad. Målet för miljöövervakning som 
speciellt inriktas på friluftsliv är att övervaka och varna om utvecklingen 
är på väg att passera gränser för bärförmåga. övervakning kräver därför 
någon form av indikatorer och att gränsvärden för acceptabel förändring 
ställs upp – se kapitel 15 om »limits of acceptable change, laC«. alla 
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metoder för miljöövervakning är ett alltför omfattande område för att 
tillfredsställande behandlas här. vi skall inskränka oss till några princi-
piella påpekanden.
 för det första behövs naturligtvis metoder som på ett pålitligt sätt över-
vakar och tidigt varnar för sådana miljöförändringar som är av generell 
ekologisk betydelse. detta är kärnan i modern miljöövervakning. Målet är 
här att upptäcka negativa effekter av olika former av mänsklig påverkan. 
 för det andra behövs metoder som kopplar påverkan till just friluftsliv 
om övervakningen skall ha relevans för friluftslivsplanering. det behövs 
olika former av övervakning6 av bruk av ett område från enkla räkningar 
av antalet besökare till mera komplicerade studier av bruksmönster, 
utveckling av aktiviteter osv.
 för det tredje behövs metoder och indikatorer som är relevanta också 
för upplevelse. Olika ekologiska mått är inte alltid självklart direkt över-
sättbara till upplevelse. Om risväxter försvinner på en lägerplats i fjällen 
och ersätts av gräs och halvgräs är detta för många betraktare långt mindre 
påtagligt än om växttäcket slits bort och humuslager eller mineraljord 
exponeras.
 för det fjärde måste metoder för att följa förändringar i brukarnas 
upplevelser, attityder, utbyte osv. också användas om förvaltningen skall 
inriktas på åtgärder som styrning, zonering osv. och skall vägledas av 
laC-modellen, dvs. att åtgärder sätts in om gränser för påverkan över-
skrids – se kapitel 15.
 Metoder för miljöövervakning måste slutligen vara så enkla att de 
rutinmässigt kan användas av naturförvaltningarnas fältpersonal. Meto-
der som kräver specialistkompetens inom olika vetenskapliga discipliner 
kan inte självklart ligga till grund för rutinmässig övervakning som skall 
återkopplas till direkta förvaltningsåtgärder. Metodik för planerings- och 
förvaltningsinriktade brukarstudier diskuteras i kapitel 7. som påpekas i 
detta kapitel har en nordisk handbok för detta producerats. utveckling 
av miljöövervakning med inriktning också på friluftslivets och natur-
turismens behov pågår i norge. Bland annat har en plan för dovrefjell 
utarbetats (vistad et al. 2007). Också för svalbard har planering och 
förvaltning utvecklats till att omfatta miljöövervakning (vistad et al. 
2008). framförallt för planering och förvaltning av svenska fjällområden 
kan det finnas anledning att följa dessa projekt. det finns också interna-
tionella handböcker för övervakning av slitage m.m.. (Hammitt & Cole 
1998; Parks Canada 2001). regelbundna internationella konferenser om 
övervakning och förvaltning hålls också – se t.ex. siegrist et al. 2006.

6. termen »övervakning«, som är en etablerad översättning av »monotoring« när det gäller 
allmän miljöövervakning, ger som vistad et al. 2007 påpekar en olycklig association till en 
mera polisiär form av övervakning. någon bra term för »social monitoring« finns varken 
på svenska eller norska.
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Miljövänligt friluftsliv och turism?
i litteraturen finns det påståenden om att naturturismen är den snabbast 
växande grenen av turismen (McKercher 1998). Marknadsföringen av 
ekoturism kopplad till olika märkningssystem (lagerkvist 2002) väcker 
frågan om möjligheterna att utveckla former av turism och friluftsliv med 
liten miljöpåverkan, eller turism som på olika sätt bidrar till bevarande 
och miljöåtgärder. debatten och utvecklingen inom området är betydligt 
äldre än utvecklingen av ekoturismen (nash 1967; 1982; eddington & 
eddington, 1986; fennell 2008). en genomgång av litteraturen om hållbar 
turism, ekoturism osv. understryker det inledningsvis nämnda problemet 
med systemets gränser: de totala miljöeffekterna av en turism består inte 
enbart av åtgärder och påverkan på destinationen (viken 2004). fokus i 
handbokslitteraturen är emellertid mycket tydligt på miljöanpassning på 
destinationen – se t.ex. McCool & Moisey (2001) – vilket gör texterna 
relevanta för frågan om naturförvaltning, men mindre för frågor om 
turismens och friluftslivets samlade miljöpåverkan. för ekoturismens 
del finns behovet att utvärdera och kritiskt granska ännu längre gående 
anspråk: anspråken på »hållbarhet« och direkt positiva miljöeffekter. en 
bra överblick över dessa frågor finns i viken (2004).
 i litteraturen om hållbar turism och ekoturism är det vanligt att motpo-
len helt enkelt benämns »massturism«. att sätta likhetstecken mellan 
massturism och speciellt miljöskadlig turism är ett alltför förenklat 
synsätt. det är historiskt riktigt att massturismen på många destinationer 
har inneburit miljöförstöring, utrotning av arter, svåra sociala problem, 
störningar av traditionella näringar och livsformer osv. Massturism inne-
bär emellertid både en möjlighet att göra transporterna relativt sett effek-
tiva, och att koncentrera påverkan på destinationen och hantera avfall, 
vattenförsörjning och avloppsrening tillfredsställande. Påverkan per capita 
kan därigenom göras mindre än för mera småskaliga former av turism, 
vilket är en viktig aspekt vid miljöbedömning. för förvaltningsmyndig-
heterna kan massturism dessutom vara enklare att ha adekvat kontroll 
över. Kryssningsturismen på svalbard bereder förvaltningsmyndigheterna 
långt mindre problem än den mera utspridda naturturismen (Kaltenborn 
1991). den oreflekterat negativa synen på massturism innehåller i många 
fall en puristisk värdering av denna form av verksamhet och upplevelse 
som mindre värdefull.
 styrmedel för att inrikta turism och friluftsliv mot hållbarhet kan inne-
bära olika former av restriktioner eller avgifter på miljöbelastande verksam-
heter, positiva ekonomiska incitament som miljömärkning, skattelättnader 
och kvalitetsstandarder, checklistor och olika former av »uppförandeko-
der« (viken 2004). det finns för närvarande omkring 100 olika miljömärk-
ningssystem och ett generellt problem är att de innebär att helt olika typer 
av påverkan skall vägas samman. sammanvägningarna kan göras på olika 
sätt och resultatet kan lätt bli tämligen godtyckligt (emmelin 1997a).
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fallstudie
vegetatioNsslitage: estetiskt,  
biologiskt eller praktiskt problem?
stigar och lägerplatser blir i de flesta typer av fjällterräng snabbt slitna. utveck-
lingen av slitaget följer kurvan i figur 13:3: risväxterna påverkas relativt snabbt, 
vid intensivt bruk slits vegetationen bort och humuslagret blottas. speciellt i 
lutande terräng förstärks effekten av slitage av rinnande vatten – en stig i fjällen 
är ofta också en bäck vid regn eller i snösmältningen. erosionen kan då bli så 
kraftig att framkomligheten påverkas negativt. våtmarker med torv kan skadas 
permanent av tramp men i ännu högre grad av barmarkskörning.

a. En måttligt 
använd stig smyger 
nästan omärkligt 
genom terrängen. 
Stigen mellan Stor-
rödtjärnstugan och 
Rogenstugan på 
sluttningen av Tand-
sjövålen.
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b. Intensivt använd stig i sluttande terräng. Rinnande vatten förstärker effekten och vandrarna flyttar stigen 
så att alla stadier av slitage kan iakttas. Restaurering av vegetationen är inte praktiskt genomförbar. Förvalt-
ningen står inför valet att acceptera att stigen successivt breder ut sig eller att begränsa skadorna genom att 
fylla ut såren och hårdgöra ytan. Linnestigen, Grövelsjön. (Vandringsstaven i bildens mitt är ca 1 m hög)
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c. Stigen har skadats av 
motorcyklar och fyrhju-
lingar. Framkomligheten för 
vandrare över de fuktigaste 
partierna som tidigare var 
god genom enkel spångning 
är nu dålig. Restaurering 
skulle kräva både att motor-
trafik förbjuds eller flyttas 
och att spångningen utvidgas 
så att området runt stigen 
kan växa igen. Avsnitt av 
Kungsleden på Malmagsvå-
len, Fjällnäs, V. Härjedalen.

d. Populär lägerplats: alla 
grader av slitage kan iakttas. 
Ytan där all vegetation är 
bortsliten och mineraljorden 
blottad växer år från år. 
Frågan är om någon restau-
reringsåtgärd är praktiskt 
genomförbar. Förekomsten 
av denna typ av slitna 
lägerplatser är kanske ett av 
allemansrättens pris? Rogen-
området, Härjedalen.

Samtliga bilder tagna i juli 
2003 av Lars Emmelin.
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intrOduKtiOn till KaPitel 14–18 

vad är PlanerinG  
OCH förvaltninG?

PlaNeriNg brukar myCket allmäNt definieras som en aktivitet för 
att kontrollera framtiden och forma den efter en vilja. Människan är det 
enda djur, som planerar i egentlig mening, det vill säga försöker skaffa 
sig kontroll över framtiden genom att föreställa sig hur den kan bli. 
att ta kontroll över framtiden kan innebära att anpassa sig till föränd-
ringar över vilka man inte har kontroll eller att försöka forma miljön. 
åsikterna om vad planering mera exakt innebär varierar starkt beroende 
på vilken profession eller vetenskap som tillfrågas. i vårt sammanhang 
har planering grovt sett två skilda betydelser: planering för förändrad 
markanvändning och verksamhetsplanering. Planering för förändrad 
markanvändning, som ofta betecknas med »fysisk planering«, sysslar 
med hur marken i framtiden skall disponeras för olika ändamål och vilka 
aktörer som får företräde till marken. fysisk planering sysslar till exempel 
med omdisponering av jordbruksmark till bebyggelse, lokalisering av 
infrastruktur som vägar, hamnar, flygfält osv. Mot detta står verksam-
hetsplanering, till exempel naturvårdens skötselplaner eller jord- och 
skogsbrukets drifts planer. i praktiken går dessa två typer av planering 
in i varandra. fysisk planering är ofta en förutsättning för verksamhets-
planering. Och den fysiska planeringens mål kan ofta bara uppnås om 
den följs upp med verksamhetsplanering: om mark avsätts för frilufts-
liv och naturvård måste den också förvaltas för detta. Om landskapet 
är ett kulturlandskap med många användare blir en kombination av 
planering med skötsel och övervakning och återkoppling till förändrad 
markdisponering och skötsel nödvändig. Planeringen måste anpassas 
och förändras till en föränderlig omvärld, utvecklingen i landskapet och 
till människors värderingar och önskemål. en sådan planering betecknas 
som adaptiv.
 naturvård innebär både planering för förändrad markanvändning och 
verksamhetsplanering. Planering och förvaltning går när det gäller land-
skapets nyttjande in i vartannat. skälet till att planering och förvaltning 
ändå ofta särskiljs är framförallt att många former av planering bedrivs av 
andra aktörer än de som direkt svarar för markanvändningen, bygger hus, 
vägar eller fabriker. Makten och rätten att planera är inte nödvändigtvis 
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direkt kopplad till rätten att använda marken för olika verksamheter. 
naturvården är dock i hög grad både planerande och förvaltande aktör 
i landskapet.
 Om man ser planering och förvaltning utifrån den ekostrategiska 
modellen – se kapitel 3 – kan man säga att målet kan vara att aktivt 
forma nya landskap för aktiviteter, att bevara landskapets kvalitet eller 
att ge förutsättningar för markanvändning som utgår från lokala behov 
och aktiviteter. det innebär att planering och förvaltning alltid innehål-
ler en landskapssyn som kan beskrivas med den ekostrategiska modellen. 
denna syn kan emellertid vara helt eller delvis omedveten. Och som 
exemplen tidigare har visat kan det också vara så att planering misslyckas 
genom att vara oklar eller försöka förena olika synsätt utan att ha dem 
förankrade.
 Planering kan förankras i moraliska och etiska resonemang. den 
fysiska planeringen sysslar med ingrepp i landskapet som ofta ger lång-
varig påverkan, kanske irreversibla effekter. att undersöka alternativ och 
göra konsekvensanalyser, bygger på ett konsekvensetiskt förhållningssätt: 
kravet att förstå konsekvenserna innan man handlar. de kommande fem 
kapitlen av boken behandlar olika aspekter av planering och förvaltning 
med fokus på friluftsliv och naturturism. för att förstå planering behövs 
en del begrepp och tankemodeller. vi måste göra en del utvikningar till 
olika områden av planeringens teori och praktik. vi skall inledningsvis 
lägga två typer av teoretisk och begreppslig grund för fortsatt diskussion 
av planering och förvaltning av natur för friluftsliv. för det första skall vi 
diskutera tankemodeller och begrepp som är till hjälp för att förhålla sig 
till landskapets framtid. för det andra skall vi ge en introduktion till de 
delar av planeringsteori som vi ser som viktiga för att förstå skilda former 
av planering för friluftsliv och naturturism.
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14. PlanerinG OCH förvaltninG
att fOrMa landsKaPets fr aMtid

PlaN- oCh bygglageN oCh miljöbalkeN är de två lagar som har 
överordnad betydelse för planering av landskapet. Båda dessa lagar stad-
gar1 att: »Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ända-
mål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet 
och läge samt föreliggande behov. företräde skall ges sådan användning 
som medför en från allmän synpunkt god hushållning.«
 vad marken är lämplig för bestäms av både »beskaffenhet och läge«. det 
innebär att konflikter mellan till exempel värdefull natur och välbelägen 
mark för bostadsbyggande inte på förhand är avgjorda. Planeringen förut-
sätter en sammanvägning av många faktorer. God hushållning och hållbar 
utveckling kan till exempel bestå i att hushålla med åkermark vilket kan 
öka exploateringstrycket på värdefull naturmark. förutsättningar för att 
försörja ett område med effektiv kollektivtrafik kan å andra sidan medföra 
att det är miljömässigt önskvärt att ta värdefull jordbruksmark i anspråk 
för att åstadkomma en samlad utbyggnad av ett bostadsområde. det som 
är miljömässigt bra och långsiktigt hållbart är inte från början givet, utan 
en avvägningsfråga där olika miljömål kan stå mot varandra. formule-
ringen »från allmän synpunkt god hushållning« innebär att planeringen 
skall sträva mot avvägningar som siktar mot en hållbar utveckling.
 På den mest överordnade nivån kan planering och förvaltning för 
friluftsliv sägas fokusera på tre aspekter av landskapet: 

landskapsmönstret« eller fördelningen av olika former av markan- ʶ
vändning
tillgänglig arealmängd för olika ändamål ʶ
landskapskvalitet ʶ

dessa tre aspekter på landskapet hänger samman och är i fokus för all 
planering och förvaltning av landskapet. Om friluftsliv skall få ökad 
betydelse i kommunernas planering måste både läge och kvalitet beaktas. 
dessutom är det viktigt att särskilja kvalitet för olika former av friluftsliv 
från naturvårdens traditionella värdering av vetenskapligt skyddsvärde.

1. PBl 2:1 respektive MB3:1 
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Planering av landskapet
Grovt kan man när det gäller friluftsliv och naturvård säga att planering 
framförallt sysslar med landskapsmönster och arealtillgång medan förvalt-
ning fokuserar på att upprätthålla, restaurera eller förbättra landskapets 
kvalitet. Planeringen lägger förutsättningar för förvaltning till exempel 
genom det landskapsmönster som skapas genom zonering.

Figur 14:1. Inriktning och mål för olika former av markanvändningsplanering och 
naturresursförvaltning. Figuren ser planering och förvaltning ur friluftslivets och 
naturvårdens perspektiv. Den understryker att fysisk planering, naturvårdens sektors-
planering och landskapsförvaltning går i vartannat eftersom de alla i varierande grad 
sysslar med de tre grundläggande funktionerna i figuren.

figur 14:1 ger en överblick över mål och inriktning i planering och 
förvaltning av natur för friluftsliv och naturturism. figuren ger därmed 
en överblick över innehållet i kapitlen om planering och förvaltning. 
utgångspunkten är att olika verksamheter har olika mål och något olika 
fokus men att planering och förvaltning också i hög grad överlappar. 
figuren återkommer i olika kapitel där delar av den utvecklas.

Landskapsmönstret
Planering fokuserar här på fördelningen av olika former av markanvänd-
ning i landskapet. Planeringen är »dispositiv« i betydelsen att den inriktas 
på dispositionen av naturresurserna. verksamheter kan vara beroende av 
en viss typ av mark och kvalitet på naturresurserna – odlingsjord av god 
kvalitet, lämpliga förhållanden för byggnader – som är ojämnt fördelade i 
landskapet. Markresursens värde kan också ligga i själva läget i landskapet 
– närhet till kommunikationer, ostört läge, vattendjup och inseglingsför-
hållanden osv. för daglig rekreation och träning är friluftsområdenas läge 
minst lika viktig som deras naturkvalitet – se också kapitel 11. Målet är 
att finna en optimal kombination av markresursen med olika former av 
efterfrågan och anspråk. inte minst viktigt är att bibehålla frihetsgrader 
för framtiden: att säkra mark för bebyggelseutveckling i kombination med 
att en fungerande grönstruktur säkras, att skapa möjlighet för industri-
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områden att växa utan konflikt med bostadsbebyggelse osv. Planeringen 
kan också syfta till omdisponering av mark orsakad av samhällsutveckling 
och ändrade värderingar. Många nordiska städer har vänt sin »industriella 
baksida« mot sjöstränder och kust. det är områden som nu omvandlas 
till attraktiva bostadsområden och rekreationsarealer.
 På nationellt plan har det varit ett överordnat mål för naturvården 
att få ett mera representativt mönster av skyddad natur över landet – 
fördelning och naturkvalitet hänger här nära samman. internationella 
naturvårdskonventioner kan ha som mål att skapa ett mönster av skyd-
dade områden eller säkerställa mönster av olika naturtyper; ett exempel 
är ramsar-konventionen som gäller just sådana storskaliga mönster av 
våtmarker där till exempel arktiska flyttfåglar kan rasta på väg mellan 
sommar- och vinterkvarter.

Tillgänglig areal
framtida markanvändning måste säkras tillgängliga arealer för olika 
användning. ur landskapsekologisk synvinkel kan det vara viktigt med 
ett stort sammanhängande reservat. inom naturvårdsbiologin har forsk-
ning och debatt om detta ägt rum under många årtionden.2 ett mått 
på rekreationskvalitet som ibland används är mängden allemansrättsligt 
tillgänglig mark i olika regioner. att hålla tillräckliga markreserver för 
att ett bostadsområde skall kunna expandera är ett sätt att planera för 
effektiv resursanvändning av infrastruktur och ge möjligheter till bättre 
kollektivtrafik. stockholms möjlighet att expandera med bebyggelse i 
anslutning till ett utbyggt tunnelbanenät har historiskt berott på fram-
synta, omfattande markuppköp i angränsande kommuner. trycket på 
förtätning av bebyggelse för att minska och effektivisera transportarbetet 
riskerar att konsumera tätortsnära rekreationsmark. det är viktigt att den 
kommunala översiktsplaneringen (se kap 17) då också säkrar friluftsarealer 
i förhållande till framtida planerad bebyggelseexpansion. friluftsarealerna 
riskerar annars att på sikt bara bli markreserver för bebyggelse.

Landskapskvalitet
Planeringen skall säkra både skydd och långsiktig tillgång till naturresurser 
av lämplig kvalitet. Markresursens kvalitet kan vara komplex och svår 
att omedelbart förstå. det har under större delen av nittonhundratalet 
funnits en stark tendens att betona ett naturvetenskapligt skyddsvärde 
och tro att detta mer eller mindre automatiskt innebär högt värde för 
friluftslivet. förarbetena till den tidigare naturvårdslagen säger t.ex. att 
»den värdefulla rekreationen endast uppnås i kvalificerad naturmiljö«.3 i 

2. problemet benämns ibland slOss = »single large or several small«.
3. Proposition 1964:148 citerat från emmelin (1983).
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en undersökning gjord 1996 säger sig 61 % av alla miljövårdstjänstemän 
på central och regional nivå i sverige vara eniga eller delvis eniga med 
påståendet. förarbetena och majoriteten av tjänstemännen ger uttryck 
för en uppfattning att det finns en autentisk, mera värdefull natur som 
kan urskiljas med vetenskapliga metoder. som vi diskuterar i kapitel 3 och 
4 finns en ideologisk koppling mellan naturvård och friluftsliv i svensk 
tradition. tanken att en vetenskapligt högt värderad natur automatiskt är 
mera värdefull för naturupplevelse och därmed för friluftsliv och natur-
turism kan kallas »puristisk« – se kapitel 3 och 9.
 Kunskapsförsörjning till planeringen har betonat naturvetenskaplig 
och teknisk information. insikten att landskapets värden för friluftsliv 
och naturturism inte är direkt kopplade till naturvetenskaplig beskrivning 
av landskapet medför ett behov av kunskaper om friluftslivsutövares atti-
tyder och preferenser, deras faktiska bruk av landskapet osv. Kunskapen 
om brukarnas önskemål och preferenser har varit svag liksom insikten i 
att attityder och preferenser kan var sammansatta. det är inte självklart 
om den som ägnar sig åt svamplockning vill ströva i en vacker blandskog 
med måttliga svampmängder eller tränga fram i planterad barrskog med 
rikligt med trattkantareller. Målet med svampplockning kan vara att få 
maximal mängd svamp – eller en sammansatt upplevelse där chansen att 
hitta svamp kan vara väl så viktig som den faktiska mängden. Planering 
och förvaltning för fritidsfiske och fisketurism är mera komplicerat än 
att enbart förvalta fiskbestånden (Kaltenborn & vorkinn 1993).

Att tänka om landskapets framtid 
för att styra landskapet krävs tankemodeller för landskapets utveckling. 
vi måste kunna föreställa oss hur dagens landskap formats och hur det 
kan utvecklas till framtida landskap. vi skall här diskutera dels en enkel 
modell för att tänka om landskapsframtider dels fyra begrepp som står 
för fyra olika sätt att förhålla sig till framtiden: prognos, projekt, vision 
och scenario.
 figur 14:2 visar dagens landskap som en funktion av en kombina-
tion av historisk utveckling och pågående markanvändning. i dagens 
landskap ligger många olika möjliga framtida landskap – en solfjäder av 
möjliga landskap. dessa är mer eller mindre inneboende, immanenta, i 
dagens landskap. vilket alternativ som faktiskt förverkligas beror av ett 
komplicerat samspel mellan på den ena sidan landskapets egenskaper 
och processer och på den andra en kombination av teknisk, ekonomisk 
och social utveckling i samhället. Planering och förvaltning kan inverka 
på landskapet genom att påverka villkoren för olika aktörer i landskapet 
och deras anpassning till utvecklingen. Planer och visioner innebär att 
landskapet innehåller en mängd virtuella bilder som olika aktörer försöker 
förverkliga. 
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 Modellen understryker samspelet mellan på den ena sidan planering 
och förvaltning och på den andra sidan den utveckling i landskapet 
som påverkas av aktörer och utvecklingsfaktorer utanför förvaltningens 
kontroll. landskapets utveckling påverkas av strukturella faktorer: land-
skapets ekologiska dynamik och samhällsutvecklingen. landskapet är 
en arena för många intressen och styrningen blir i hög grad ett resultat 
av avvägningen mellan dessa. förvaltning innebär att mer eller mindre 
tydliga intentioner skall påverka utvecklingen. Bakom förvaltningen finns 
faktorer som landskapssyn – förhållningssätt i den ekostrategiska model-
len. Men det finns också kunskaper och föreställningar om hur styrningen 
bör ske och mot vilka mål. regelverk, politiskt satta målsättningar och 
resurser sätter ramar både för vad som skall göras och vad som kan göras. 
till de många viktiga faktorer som påverkar landskapsutvecklingen när 
det gäller friluftsliv hör både ekonomisk utveckling i form av efterfrågan 
och social utveckling i form av nationella och internationella trender. 
 Modellen understryker ett antal viktiga förhållanden att ha i minnet 
vid diskussion om styrningen av landskapet:

landskapets framtid kan inte förstås som enbart en funktion av  ʶ
processer och faktorer i naturen. landskapet formas i ett komplext 
samspel mellan landskapets egenskaper och dess historia i kombina-
tion med teknisk, ekonomisk och social utveckling i samhället.
Betydelsen av olika faktorer varierar längs en skala från helt männis- ʶ
koskapade landskap till de förhållandevis opåverkade. något av 
människan helt opåverkat landskap finns idag inte i sverige. 

Figur 14:2. En modell 
för att tänka om 
landskapsframtider 
(modifierad efter 
Emmelin 1982b). 
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i dagens landskap ligger potentialen till flera olika framtida land- ʶ
skap: vi kan tala om »immanenta landskap« i dagens och landskapets 
framtid kan ses som en solfjäder av möjliga framtida landskap.
Planeringen strävar efter att forma ett framtida landskap genom att  ʶ
utnyttja landskapets egenskaper och försöka styra de processer som 
formar ett framtida landskap.
landskapets framtid kan bara förstås som ett samspel mellan struk- ʶ
turella förhållanden – landskapets egenskaper och utveckling – och 
olika aktörers intentioner och värderingar. Modellen understry-
ker svårigheten att göra någon entydig prognos för landskapets 
utveckling: att säkert säga vilken av bilderna i solfjädern som är 
mest sannolik är svårt eller i många fall omöjligt. samspelet mellan 
de faktorer som styr landskapets utveckling kan beskrivas som en 
maktkamp mellan aktörer och intressen. Planering och förvaltning 
skall reglera denna intressekamp.
Planering och förvaltning utgår från värderingar som tar sig uttryck  ʶ
i föreställningar om önskvärda framtida landskap. i olika regelverk, 
fysiska planer, förvaltningsplaner osv. finns därför »virtuella land-
skap«. de kan vara mer eller mindre möjliga att förverkliga.
Planering och förvaltning är praktikområden som kräver tvärveten- ʶ
skaplig kunskap från många områden. Planering och förvaltning av 
landskapet för friluftsliv medför behov av kunskap från samhälls- 
och beteendevetenskaperna.
« ʶ restaurering« av landskap är att skapa ett framtida landskap, inte 
att återföra landskapet till ett tidigare stadium, eftersom en mängd av 
de påverkande faktorerna inte kan återföras till ett tidigare stadium 
– tidens pil i figuren är enkelriktad. att »restaurera« ett landskap är 
således att skapa ett framtida landskap med förebilder från tidigare 
skeden.
Modellen säger ingenting om vilken av framtidsbilderna som är  ʶ
mest önskvärd!

Modellen kan användas för dialog med brukare och andra aktörer runt 
förvaltningens mål och möjligheter och för att klargöra just det dynamiska 
förhållandet mellan olika faktorer. i landskapsrestaurering understryker 
den att det inte finns något självklart, naturgivet framtida landskap utan 
en mängd potentiella landskap som olika aktörer kan ha olika preferens 
för (emmelin 1982a; Hagen et al. 2002). Modellen är grundläggande för 
arbete med landskapsscenarier och har också använts för flera olika typer 
av landskapsframtider (emmelin 1982a, 1996; emmelin & Brusewitz 1985; 
Jones & emmelin 1995). 
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Att förhålla sig till framtiden:  
prognos, projekt, vision och scenario
i solfjädern av framtida landskap i figur 14:2 finns ett antal helt olika 
landskap som kan framkallas av olika kombinationer av faktorer. Om 
vi för ett bestämt landskapsavsnitt vill rita ut en solfjäder av framtida 
landskap kan vi utgå från befintliga planer och skissa hur landskapet ser 
ut när planen är genomförd. vi kan göra prognoser över hur naturlig 
återväxt på en skogsbrandyta skulle ske. vi kan rita en vision för hur 
naturvården skulle vilja se det framtida landskapet. vi kan göra en serie 
bilder där vi undersöker hur olika kombinationer av jordbrukspolitik och 
ekonomisk utveckling påverkar ett landskap.  Oavsett vilket vi gör behöver 
vi tre element: dagens landskapsbild med de element och strukturer som 
vi är intresserade av, en ordnande princip som beskriver hur framtidens 
landskap formas samt en framtidsbild som utgör ett rimligt resultat av 
samspel mellan dagens landskap och de processer som formar framtidens 
landskap. tillsammans utgör de tre elementen en redogörelse, en »berät-
telse« om utveckling. figur 14:3 illustrerar denna enkla form av diskurs om 
framtidens landskap (emmelin 2003). vi kan aldrig fullständigt avbilda 
samtiden eller göra en komplett framtidsbild. vi måste göra urval av 
faktorer och element. vi har i allmänhet starkt begränsad kunskap om 
vilka de avgörande styrande faktorerna är. dessutom råder genuin osäker-
het om till exempel framtida värderingar och omvärldens utveckling. all 
planering sker under osäkerhet. i diskursen om framtidens landskap måste 
det finnas ett logiskt samband mellan urvalet av faktorer i samtidsbild och 
framtidsbild och den ordnande princip som skall förvandla samtidsbilden 
till framtidsbilden. det finns olika möjliga ordnande principer för att ur 
en samtidsbild skapa en tänkbar framtidsbild. 

 vi skall här diskutera fyra principiellt olika »extremtyper« eller 
»idealtyper«4 för att generera landskapsframtider. idealtyperna är peda-
gogiska redskap för att förstå planering. Med utgångspunkt i metoder som 

4. termen »idealtyp« betyder en pedagogiskt förenklad modell. uttrycket myntades av 
sociologins skapare Max Weber. det är således inte »ideal« i meningen »förebild«. ett mer 
pedagogiskt uttryck skulle kunna vara »extremtyper«, men termen »idealtyp« innehåller 
ingen värdering och är väletablerad i samhällsvetenskapen.

Figur 14:3. En enkel 
modell av diskur-
sen om framtidens 
landskap. För att 
diskutera landska-
pets utveckling krävs 
två tidsbilder och 
en ordnande process 
eller berättelse. De 
fyra idealtyper av 
framtider – prognos, 
projekt, vision och 
scenario- som disku-
teras här särskiljs 
genom att de tre 
elementen har olika 
karaktär (Emmelin 
1997).
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används i fysisk planering kan man urskilja fyra principiellt olika förhåll-
ningssätt: prognos, projekt, vision och scenario. skillnaderna ligger dels i 
den ordnande principen som genererar framtidsbilden, dels i motivet för 
att göra utsagor om framtiden och de anspråk som ligger i berättelsen. 
Poängen med diskussionen är att fokusera uppmärksamhet på skillnader 
i sätt att förstå framtiden. 
 Prognos betyder »att veta i förväg«. anspråket är således att veta hur 
»det faktiskt kommer att bli«. det förutsätter kunskap om de mekanismer 
som omvandlar samtidsbilden till en bestämd och entydig framtidsbild. 
naturvetare har ofta ett strängt krav på denna kunskap: att den skall vara 
kausal, men empiriskt belagda samband av statistisk natur är också en 
god grund för prognoser (elster 1983). Kravet på entydighet i framtids-
beskrivningen är väsentligt: med givna förutsättningar skall endast en 
framtidsbild genereras. vidare förutsätter prognosen att man vet vilka av 
faktorerna i samtidsbeskrivningen som faktiskt är de styrande. i samhälls-
plane ringen har prognoser ofta varit enkla trendframskrivningar, dvs. 
tiden är den enda variabel man ändrat och kunskapen om samband kan 
ha varit mini mal. Okritiska trendframskrivningar är en förklaring till 
misslyckad samhällsplanering. 
 Projektet förutsätter att någon aktör har en relativt tydlig och detaljerad 
framtidsbild och den nödvändiga makten och viljan att förverkliga den. 
Kravet på ett projekt är en »mål-medel«-realism: under givna förutsätt-
ningar skall någon aktör kunna handla så att målet – den skisserade fram-
tidsbilden – uppnås. Planen är en blåkopia av hur framtidsbilden skall 
produceras. avsikten är att skapa en framtida fysisk verklighet – ett hus, 
en trädgård, en park, osv. – som relativt detaljerat liknar framtidsbilden. 
i projektet ingår en beskrivning av processen som formar framtidsbil-
den: en tidsplan är en normal del av ett projekt. det kan råda osäkerhet 
om aktören verkligen har makt att genomföra projektet. Motstånd från 
omgivningen kan modifiera projektet. förutsättningarna för projektet 
kan vara felbedömda. när det gäller stora och komplicerade projekt finns 
ofta osäkerheter som beror av att förutsättningar förändras över tiden; 
resurser kan minska, omvärldens utveckling förändra förutsättningarna 
osv. att tids- och resursåtgången för stora projekt är felbedömda verkar 
vara mera regel än undantag (Hall 1981; flyvbjerg et al. 2003).
 visionen målar, liksom prognosen, upp en entydig framtidsbild ur en 
samtids beskrivning. visionen skisserar någon aktörs önskade framtids-
bild.5 Målet är att få en mängd aktörer, över vilka man har begränsad 
makt, att samordna sig mot ett och samma mål. för att fylla funktionen 
i planering krävs en någorlunda entydig framtidsbild som framstår som 

5. i princip kan visioner också vara negativa, t.ex. religiösa undergångsvisioner. de är då 
snarare av scenariokaraktär, eftersom en villkorad, alternativ och positiv vision oftast målas 
upp.
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både önskvärd och möjlig att uppnå. Berättelsen, som binder samman 
nutid med framtid, måste inför olika problem och vägval visa varför 
förloppet leder vidare mot just visionen och inte i någon annan riktning. 
Kravet liknar det som ställs på en prognos: varför blir det inte en helt 
annan eller flera olika möjliga framtider av en viss given samtid? Politiska 
visioner kan vara enande genom att vara mera allmänna. enighet nås 
genom en viss otydlighet och visionen anger snarare en utvecklingsrikt-
ning än en konkret omformning av en samtid till en framtid. Problem 
uppstår då om någon aktör eller grupp tar visionen mycket bokstavligt 
eller förväntar mera konkret och detaljerad vägledning för handling. 
Begreppet »hållbar utveckling« har i hög grad denna karaktär. de av 
riksdagen fastställda nationella miljökvalitetsmålen är ett annat exempel 
på detta problem.
 scenarier har som ambition att från en uppsättning förutsättningar 
skissera tänkbara händelseförlopp. Osäkerhet som gör det intressant att 
undersöka alternativa framtider är till exempel bristen på kunskap om 
vilka faktorer i samtiden som faktiskt är viktigast, hur de samverkar 
och vilket inflytande omvärldsfaktorer får. samma samtid kan medföra 
flera alternativa framtider. Genom att i en given framtid betona olika 
faktorer kan helt olika utvecklingsförlopp skisseras. scenariot är således 
ett resonemang av typen »om... så«. avsikten kan vara att göra aktörer 
uppmärksamma på möjliga utvecklingar och på konsekvenser av deras 
eget eller andras handlande. scenariot kan också ha till uppgift att locka 
in nya aktörer på scenen genom att peka på problem och möjligheter. 
scenarier kan användas för att undersöka alternativa framtider när tvånget 
att handla förenas med en fundamental okunnighet om väsentliga faktorer 
(asplund 1979). termen scenario kommer från teaterns värld och innebär 
en dynamisk beskrivning av hur en scen övergår i en annan: aktörer, rörel-
ser, repliker och en beskrivning av scenens transformation ingår. termen 
missbrukas ofta t.ex. i media för att beteckna en enkel framtidsbild: en 
grov skiss av en framtidsscen utan förklaring av hur den skulle kunna 
uppstå ur samtidsbilden.

De fyra idealtyperna i landskapet
figuren över landskapsprocesser – figur 14:2 – kan användas för att illus-
trera de fyra idealtyperna. Genom att göra prognoser försöker vi fastställa 
vilket landskap som är mest sannolikt utifrån kunskap om de processer 
som skapar ett framtida landskap. risken är betydande att prognoser över 
lång tid skall vara felaktiga och oanvändbara för komplicerade system med 
stor osäkerhet om aktörernas framtida värderingar. Prognoser över delsys-
tem i landskapet kan däremot vara en viktig förutsättning för planering, 
till exempel effekterna av stigande havsnivå på grund av klimatförändring, 
eller förloppet när ett område växer igen. Planer är som projektritningar 
för ett framtida landskap. visionen är ett försök att måla ett framtida 
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önskvärt landskap med förhoppningen att olika aktörer skall samordna 
sin planering eller genom olika beslut sträva mot samma mål. scenario-
tekniken, slutligen, går ut på att försöka undersöka och konkretisera olika 
möjliga utfall av samspelet mellan samhällsutveckling och planering dvs. 
försöka förstå vilka olika framtider som vi kan gå emot.
 Med planer vill man bestämma strukturen i det framtida landskapet, 
dvs. välja ut en av bilderna i figuren och genomföra den. för viktiga 
delar av landskapet, som stadsbebyggelse och infrastruktur, har samhället 
instrument, makt och resurser att genomföra planerna. Planerna är då 
närmast ritningar för ett projekt. Men för landskapet som helhet i större 
skala kan man konstatera att någon sådan planering inte sker. Makt och 
ansvar är delade mellan många aktörer som följer olika visioner och planer. 
den översiktliga planeringen försöker samordna detta spel.
 uppenbarligen kan de fyra idealtyperna samverka. Prognoser kan göras 
för vissa av landskapets delsystem. inte minst är förutsägelse en viktig 
del av att undersöka konsekvenserna av olika alternativa utvecklingar. 
scenariotekniken kan användas för att diskutera alternativa framtider. 
Med utgångspunkt i scenarioteknikens framställning av alternativ kan 
planer eller visioner tecknas.

Planering på olika nivåer
ett sätt att se på planering på olika nivåer är att se det som inriktat på 
att försöka besvara olika frågor. figur 14:4 illustrerar detta synsätt från en 
högre mera strategisk nivå till en lokal nivå av konkreta projekt.

Figur 14:4. Fysisk planering på olika 
nivåer är inriktad på att svara på 
olika frågor, från de konkreta på 
projektnivån till mera allmänna på 
den strategiska och visionära nivån. 
På de högre nivåerna gäller plane-
ringen strategiska ställningstaganden, 
t.ex. behov av infrastruktur, anspråk 
på mark för nationalparker osv. 
Frågorna gäller »om-vad-varför«. 
Översiktsplaner visar markdisposition. 
På lägre nivåer blir planeringen allt 
mera konkret. Detaljplanerna svarar 
direkt på frågan var en bestämd 
aktivitet får eller inte får äga rum. 
Projekten slutligen utgör konkreta 
beskrivningar av genomförande – hur, 
när och av vem som projektet skall 
genomföras (bearbetat efter Lerman 
2002).
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 Begreppet samhällsplanering har många definitioner (Hermelin 2005). 
dels används det som en lös samlingsbeteckning på de olika former av 
planering som äger rum i samhället, framförallt i offentlig regi. dels 
kan det ha en mera ambitiös innebörd för att beteckna någon form av 
helhetlig planering för att förverkliga överordnade mål som t.ex. social 
integration eller hållbar utveckling. Planering och förvaltning mot håll-
barhet innebär att samtidigt försöka styra de ekonomiska, sociala och 
ekologiska faktorerna i landskapet. det innebär att det krävs en kunskap 
om dessa tre hållbarhetsdimensioner i kombination med en kunskap om 
landskapets utveckling till dagens struktur och funktion. denna typ av 
»samhällsplanering« innebär således mycket långt gående anspråk på att 
kontrollera landskapet i sin helhet.

Planering – projekt eller förhållningssätt till framtiden
Med hjälp av idealtyperna kan vi karaktärisera begreppet »planering«. 
intentionen som skiljer ut »projekt« från andra förhållningssätt till fram-
tiden är »genomförande«. Om enighet råder om både mål och medel, 
kunskapen om vilka alternativ som står till buds är god och planering-
ens ändamål är att konkret genomföra en avgränsad uppgift, har vi att 
göra med »projektering« eller »projektplanering«. Projektet kan vara att 
uppföra ett hus eller bygga en väg och planen en planritning som anger 
vad som skall göras, hur och i vilken ordningsföljd och kanske också av 
vem. Målet är konkret, avgränsat och lokaliserat.
 Planering på olika administrativa och geografiska nivåer kan uppvisa 
drag av både projekt och vision. Planer kan ha olika förhållningssätt till 
hur genomförandet skall gå till och vem som skall förverkliga planen. 
en detaljplan som reglerar bebyggelse har många av projektets karak-
tärsdrag. den skall forma verkligheten i huvudsaklig överensstämmelse 
med framtidsbilden, men planeraren behöver inte vara den aktör som 
genomför planen. Planer på högre nivåer har i större grad drag av vision. 
naturvårdens nationalparksplan är en vision för hur den statliga natur-
vården vill se det framtida svenska mönstret av nationalparker. 
 när det gäller markanvändningsplanering kan vi grovt urskilja två typer 
av planer. för det första de bindande planerna där genomförandet skall ske 
i enlighet med planen. de juridiskt bindande kommunala detaljplanerna 
som lägger fast landskapsstrukturen när det gäller till exempel placering 
och typ av bostäder, sträckning av vägar osv., är det främsta exemplet. 
för det andra de indikativa planerna dvs. planer som uttrycker anspråk 
och intentioner hos någon aktör i landskapet.
 vi kan således förenklat urskilja två olika förhållningssätt till genomför-
ande: »planering« och »projektering«. Planeringens mål är att ge ett mer 
eller mindre konkret beslutsunderlag för framtida handling. Projektering 
är att direkt styra framtida handling mot ett konkret mål. en skillnad 
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i syn på och förståelse av planering går igen i många sammanhang just 
inom miljöområdet. tanken att planer på högre nivå är ett slags projekt-
ritningar för samhällsutvecklingen leder lätt till en tro att framtiden 
kommer att gestalta sig exakt så som planen visar. Om planerna i stället 
ses som ett försök att konkretisera förhållningssätt till en osäker framtid 
blir revidering av planen en naturlig del av arbetet och en plan mera av 
en process än en projektritning över framtiden. Planering för landskapet 
kan samverka med förvaltning så att erfarenheter återkopplas till revision 
av planeringen – detta är kärnan i »adaptiv planering och förvaltning«.

Planeringsteori
avsikten med detta avsnitt är att ge en allmän men mycket elementär 
planeringsteoretisk introduktion. vi har valt perspektiv och diskuterar 
frågeställningar som kan bidra till insikter om praktiska och teoretiska 
sidor hos planering för naturvård och friluftsliv. vi ansluter oss till en av 
planeringsforskningens förgrundsgestalter, sir Peter Hall, i påståendet att 
vad som behövs inte är någon allt överbryggande teori utan flera perspek-
tiv eller vad han kallar teoretisk eklekticism, fritt lånande från olika skolor 
(Hall 1981). denna hållningen kallas ibland för »triangulering«: insikt 
skapas genom att ett fenomen betraktas ur flera perspektiv. 
 Planeringsteori, som ett sammanhållet fundament för planering, finns 
inte. det innebär inte att teoretiska perspektiv på planering skulle saknas 
eller vara oväsentliga. skälen för att en enhetlig teoribildning saknas och 
för behovet av flera perspektiv är egentligen relativt enkla. Planering är 
en komplex praktik. den sker i ett spänningsfält mellan flera olika regel-
verk: för fysisk planering (Plan- och bygglagen, PBl), miljö (Miljöbalken 
MB) samt en mängd sektorslagar, t.ex. infrastrukturlagar som väglagen, 
Järnvägslagen m.fl. vidare utövas planering av åtskilliga myndigheter 
med olika mål, professions- och förvaltningskulturer. landskapet är hela 
tiden utsatt för ideologiska konflikter rörande former för ägande och 
inflytande. landskapet är också en arena för konkreta intressemotsätt-
ningar: landskapet är en arena för maktkamp, inte minst mellan det stora 
motsatsparet »bevarande – brukande« (emmelin 1997a) och för lobbyism 
rörande nyttjandeformer (falkemark 1999). synen på landskapets nytt-
jande och förhållningssätt runt nyttjande kan förstås inom många olika 
perspektiv. 
 det blir lättare att förstå och acceptera bristen på en samlad plane-
ringsteori om man håller att antal elementära förhållanden i huvudet:

planeringsbegreppets mångtydighet: termen »plan« används för att  ʶ
täcka många olika former av försök att kontrollera framtiden.
planering som en mångformig praktik: planering för olika ändamål  ʶ
och i olika organisationer använder olika metoder.
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planering på olika administrativa nivåer är inte detsamma: en natio- ʶ
nalparksplan för sverige är en vision för en långsiktig utveckling. 
en skötselplan för en nationalpark skall styra förvaltningens dagliga 
arbete.
planering i olika geografisk skala har inte samma mål och metoder:  ʶ
en plan för ett bostadsområde och en regional utvecklingsplan är 
visserligen båda »planer« men de har helt olika mål och metoder.
villkoren för fysisk planering och verksamhetsplanering är olika, t.ex.  ʶ
med avseende på konsekvenser och effekter: vägar och bebyggelse är 
långlivade strukturer i landskapet, en verksamhetsplan kan däremot 
i princip snabbt ändras om effekterna är negativa.

detta innebär att man överger tanken på att planering skall vara en 
tillämpning av någon allmängiltig teori och i stället ser olika teoretiska 
perspektiv som ett sätt att skapa insikt i planeringens villkor. 

eN läsaNvisNiNg till resteN av kapitlet: vi skall hantera proble-
met att ge en planeringsteoretisk introduktion och grund för styrning 
av landskapet på två sätt. först gör vi en elementär överblick över vad 
som kan betecknas som de viktigaste planeringsteoriska positionerna. 
därefter introducerar vi två tankemönster, paradigm, i styrningen av 
landskapet som bidrar till förståelsen av motsättningar mellan olika sätt 
att försöka styra landskapet – främst mellan naturvården och den fysiska 
planeringen. resten av detta kapitel ägnas således åt ett antal teoretiska 
frågor. avsikten är emellertid att detta skall underlätta förståelsen av 
friluftslivsplaneringens praktik, inte att meddela teoretiska resonemang 
som egenvärde. därmed är också sagt att vi har en begränsad ambition 
när det gäller teoretiskt djup i framställningen. eftersom planering och 
förvaltning går i varandra illustreras diskussionen med exempel från båda 
områdena. det viktiga för oss är inte att försöka upprätthålla en åtskillnad, 
utan att illustrera viktiga begrepp med exempel hämtade från naturvård 
och friluftsliv. den som inte känner behov av att följa med oss genom 
det tämligen snåriga landskap som planeringsteorin formar kan gå direkt 
på diskussionen av de två paradigmen. erfarenheter från undervisning 
och diskussioner med planerare och naturvårdare gör att vi emellertid 
rekommenderar läsaren att inte hoppa över den diskussionen.

En utflykt i planeringsteorins snåriga landskap
Mycket av det som betecknas som »planeringsteori« skulle mera adekvat 
kunna kallas »planeringsdoktrin« dvs. en lära om hur planering bör gå 
till, grundad på mer eller mindre normativa utgångspunkter, snarare än 
teori i en vetenskaplig mening. Modern planeringsdoktrin utvecklas efter 
två linjer: en »substansinriktad« och en »processinriktad«. den plane-
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ringsteoretiska litteraturen framstår ofta som abstrakt, för att inte säga 
esoterisk6 vilket kan dölja relevansen för myndigheter och organisationer 
som upplever att de sysslar med sakfrågor. 
 Planeringsteoretisk diskussion måste ta ställning till ett antal fråge-
ställningar. för det första frågor om vem som planerar vad och för vem. 
Mera teoretiskt uttryckt: förhållandet mellan ett planerande subjekt och 
ett planerat objekt. för det andra i vilken grad planeringen utgår från 
att en verkligt annorlunda framtid går att tänka sig och att skapa. detta 
är planeringens »utopism«. för det tredje måste det finnas ett ställnings-
tagande till i vilken grad utvecklingen kan styras av mänskligt hand-
lande. detta är planeringens »voluntarism«. vi kan med hänvisning till 
diskussionen om idealtyper för förhållningssättet till framtiden säga att 
utopismen och voluntarismen uttrycker om planeringen betraktar en 
tänkt framtid som ett projekt som kan och bör förverkligas. Om man 
tror att framtidens landskap formas av enbart ekologiska processer eller av 
överindividuella strukturer, t.ex. »marknaden«, är graden av voluntarism 
låg eller obefintlig, och planeringens möjlighet att styra följaktligen låg. 
»Prognosen« blir det rimliga sättet att förhålla sig till framtiden. för det 
fjärde måste all teori och doktrin för samhällsplanering innebära något 
slags ställningstagande till frågan om »allmänintresse« eller »samhällsin-
tresse«. fysisk planering avväger mellan enskilda och allmänna intres-
sen. frågan om vilka allmänna intressen som är sådana att de bör anses 
viktigare än enskilda, till exempel markägares rättigheter, är naturligtvis 
central för all styrning av landskapet. Motivet för att inrätta reservat, 
inskränka markägares rättigheter i strandzonen etc. är att ett allmänin-
tresse anses väga tyngst. all miljö- och naturvårdsplanering utgår från att 
det finns starka allmänintressen som gör det befogat att ingripa med olika 
former av restriktioner – miljökvalitetsnormer, reservat, strandskydd etc.7  
Olika planeringsteoretiska positioner kan analyseras utifrån dessa fyra 
frågeställningar. strömgren (2007) gör detta för de planeringsteoretiska 
huvudlinjerna i efterkrigsdebatten. vi kommer att här mera osystematiskt 
referera till frågeställningarna i framställningen. 
 utvecklingen av den planeringsteoretiska, huvudsakligen akademiska, 
debatten kan beskrivas på flera olika sätt. det finns i mycket av debat-
ten en föreställning om ett antal omvälvande förändringar, »paradigm-
skiften« (taylor 1998; strömgren 2007). fem olika doktriner eller para-
digm anses ha efterträtt varandra. Planering som fysisk design dominerade 
under  perioden efter andra världskriget, men har djupa rötter i stads-

6. tillgänglig och begriplig endast för ett fåtal invigda.
7. för tydlighetens skull bör det kanske sägas att det i sammanhanget inte spelar någon roll 
om utgångspunkten för bevarande är för mänskligt bruk eller om man hänvisar till »naturens 
egenvärde« eller moraliska argument. det kommer i så fall att röra sig om ett mycket starkt 
allmänintresse som ställs mot gruppers eller individers egenintressen.
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planeringen. den första revolutionen är tanken om planering som rationell 
beslutsprocess. ett rationalistiskt synsätt präglade planeringsdiskussionen 
till ungefär 1980-talet, men det är viktigt att förstå att detta fortfarande i 
stor grad är den grundläggande synen i svensk planerings- och miljölag-
stiftning. rationalismen har dessutom på olika sätt modifierats i olika 
doktriner. Planering som kommunikation är ett samlingsnamn för en 
kritik mot rationalistisk planering som betonar kommunikation och 
medborgarinflytande. till dessa tre kommer en svårfångad riktning av 
postmodern planeringskritik och en kritik av planeringen som utgår från 
ekonomisk teori och som i princip avvisar samhällsplanering – planering 
som libertarianism. ytterligare en inriktning måste emellertid läggas till. 
under senare år har en rörelse som pragmatiskt utgår från tanken att 
välja metoder och verktyg med utgångspunkt i en tämligen oteoretisk 
uppfattning om »vad som fungerar« – evidensbaserad planering (faludi & 
Waterhout 2006; davoudi 2006). ett problem som noterats för svensk 
fysisk planering är att de teoretiska och akademiska diskussionerna i 
mycket liten grad påverkat den faktiska planeringens praktik och dess 
regelverk (strömgren 2007).
 Planering som fysisk design. den moderna stadsplaneringen växte 
fram bl.a. som resultat av mer eller mindre okontrollerad stadstillväxt 
under 1800-talet. industrialiseringen medförde en kraftig inflyttning till 
städerna. industrier och bostäder blandades. trångboddhet, fattigdom 
och usla sanitära förhållanden blev utmaningar för en bättre ordning. inte 
minst städernas ytterområden växte helt oplanerat. Ofta var kvaliteten på 
bostäderna dålig och elementär infrastruktur saknades, man talade om 
»stadssjuka«. den planeringsdebatt som växte fram var påtagligt ideolo-
gisk. Köpenhamn är här ett bra exempel: tillväxten och spekulationsvågen 
i byggandet sågs som en frihet i kontrast mot kungamaktens planering, 
som under århundraden styrt stadsbyggandet med framförallt försvars-
tekniska utgångspunkter. de ideologiskt motiverade argumenten för 
behovet av planering för att rätta till de värsta missförhållandena möttes 
därför av lika ideologiskt betingad misstro (nissen 1989).  
 stadsplaneringens rötter ligger dels i det konkreta tekniska planerings-
arbete som gjordes för att råda bot på »stadssjukan«, dels i de modeller 
för idealstäder som tecknades av olika utopister och av stadsplanerare, 
som ebenezer Howard (»trädgårdsstaden«) och le Corbusier (höghus i 
parkmiljö) (Hall 1996). stadsplanering blev därmed en konkret teknisk 
verksamhet sammankopplad med en konstnärligt visionär ambition att 
teckna idealsamhällen. 
 Planerna beskriver ett i princip slutgiltigt tillstånd som skall uppnås. 
den fysiska planen tillskrivs också stor kraft att forma hur människor 
lever och organiserar sin verksamhet. detta är alltså i hög grad plane-
ring som idealtypen »projekt«. Men det är alltså inte enbart det enskilda 
bostadsområdet som ses som ett projekt, utan också stadsutveckling och 
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samhällsutveckling. själva begreppet »samhällsplanering« utgår från de 
bakomliggande föreställningarna om att utan politikens hjälp med »veten-
skap och konst« som utgångspunkt skapa goda samhällen. Planeraren är 
en opolitisk expert som både förmår att uppställa de rätta samhällsmålen 
och anvisa de effektiva medlen. det handlar således om samhällsplanering 
som en form av arkitektur.8 Men också om en extrem form av rationalism: 
att planeraren tros ha full kontroll och att planering kan vara värderingsfri, 
en expertverksamhet. i diskussioner om »hållbar utveckling« kan man 
iaktta liknande tendenser till att vilja göra värdebaserade avvägningar till 
föremål för experters avgörande (Harrison 2000; emmelin 2009)
 Planering som rationell metod och beslutsprocess. den rationalistiska 
planeringen växte fram under tiden efter andra världskriget, delvis paral-
lellt med »planering som fysisk design«. förenklat kan man säga att ratio-
nalistisk planering utvecklades som en reaktion mot planering som fysisk 
design, men också under inflytande av kunskaper och teorier från andra 
former av planering än fysisk bebyggelseplanering.  rationalistisk plane-
ring handlar i grunden inte om bebyggelseplanering utan gör anspråk på 
att vara en teori för hur goda beslut för samhället som helhet fattas. det 
innebär att den bygger på en föreställning om att det finns ett allmän-
intresse, något kollektivt gott som bör stå över enskilda intressen. i sin 
renodlade form innebär planering som rationell beslutsprocess i korthet 
att:

mål ställs upp ʶ
kunskap om planobjektet samlas in ʶ
alternativa vägar att nå målen formuleras ʶ
konsekvenserna av alternativen analyseras ʶ
det alternativ som bäst uppfyller målen väljs ʶ

ett viktigt drag är analysen av alternativ. Planeringen skall framställa olika 
alternativa sätt att uppnå samhällsmålen, och jämförelse av alternativ 
är ett centralt element i beslutsprocessen. Hur och med vilka kriterier 
jämförelsen skall göras och vem som skall ta besluten är en av skiljelinjerna 
mellan olika grenar av rationalistisk planering. På den ena sidan finns en 
betoning av experter och expertmodeller, till exempel samhällsekonomisk 
analys. På den andra sidan finns en uppdelning mellan planering och 
politik. Politiken och politikerna förutsätts ställa upp målen och därmed 
också ange kriterier för jämförelse. i sin mest renodlade form förutsätts 
experternas arbete därefter vara värderingsfritt. detta har på många grun-
der kritiserats, och både modifikationer av rationalism och alternativa 
positioner utgår från både detta och från problemen med osäkerhet. 

8. termer och metaforer utifrån denna syn är talande: »samhällsbyggande« men också 
»folkhem«. Man talar om »arkitekten bakom...« allt från stadsdelar till projekt som eu 
och fn.



14. plaNeriNg oCh förvaltNiNg 269

Modellen förutsätter nämligen i sin idealform fullständig kunskap och 
överblick över planeringsobjektet.
 den rationalistiska modellen är starkt beroende av säker kunskap. 
det innebär att en av den empiriska kritikens viktigaste punkter gäller 
osäkerhet i kunskap: prognoser över komplexa system är svåra eller saknar 
mening, osäkerhet råder om omvärldens utveckling, osäkerheten om 
framtida värderingar är fundamental osv.
 sammantaget innebär detta att också den rationalistiska planeringen 
tar sin inspiration från »projektering«. Mycket av planeringsarbetet går 
ut på att på olika sätt reducera osäkerhet: att konkretisera mål, under-
söka alternativ och deras konsekvenser på ett uttömmande sätt, ta fram 
fullständigt kunskapsunderlag. friluftslivsplanering så som den vuxit 
fram internationellt har starka drag av rationalistisk planering. utgångs-
punkten för den dominerande modellen – utvecklad av ajzen & fishbein 
(1980) – för att förklara hur människor söker upplevelse i friluftsliv och får 
tillfredsställelse har starka rationalistiska drag. Kopplingen till en natur-
vetenskapligt dominerad naturvårdsplanering är också av betydelse. Miljö-
vården och den fysiska planeringen är i flera avseenden så väsensskilda 
att det är rimligt att tala om två olika paradigm – se nedan. Miljövårdens 
paradigm är starkt påverkat av rationalism. naturvårdens »åtgärdskedja« 
(se  kapitel  18) är en påtagligt rationalistisk planerings modell. inte minst 
tekniker och naturvetare har ofta en underliggande rationalistisk tanke-
figur: om målen formuleras klart och entydigt så finns det en »korrekt« 
lösning på problemen, till exempel något som kan benämnas »miljömäs-
sigt bäst«. den ekonomiska analys som betecknas »kostnads/nyttokalkyl« 
utgår från att allt kan tillskrivas ett värde och det »samhällsekonomiskt 
bästa« alternativet räknas fram. Miljökonsekvens bedömning har en ratio-
nalistisk utgångspunkt: att god kunskap, ordentlig genomgång av alter-
nativa handlingsmöjligheter, analys av konsekvenserna av olika åtgärder, 
tydliga kriterier för beslut osv. är principiellt önskvärt är väl i och för sig 
ganska okontroversiellt var för sig. sammantaget innebär de emellertid 
möjligen ett övermäktigt krav på planeringen. Men även för den som 
bekänner sig till rationalistiska principer kan det därför finnas anledning 
att också känna till kritiken mot dem.

Kritiken mot rationalismen består i grunden dels av olika modifikationer 
av rationalism, »begränsad rationalism« (»bounded rationalism«), dels en 
mera fundamental kritik av de teoretiska eller praktiska utgångspunkterna. 
rationalistisk planering innehåller således egentligen många riktningar. 
Khakees »teoretiska positioner« speglar detta förhållande: inkrementalism 
(se nedan), advokatplanering, implementationsinriktad planering och 
strategisk planering är alla i varierande grad former av planering som 
rationell metod. ett problem är, som påpekats, att kritiken ofta utgår från 
en karikatyr av den kritiserade formen. Kritikerna av den rationalistiska 
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modellen tenderar dessutom att klumpa samman denna med »planering 
som fysisk design«. 
 Kritiken mot den rationalistiska modellen ligger egentligen på tre 
principiella plan. för det första ett empiriskt: kan man visa att planering 
och beslutsfattande faktiskt sker enligt modellen? när forskning och 
erfarenhet visar att så ofta inte är fallet finns det anledning att fundera 
över om modellen är teoretiskt möjlig eller rimlig. en viktig kritik är 
emellertid också om rationalistisk planering är önskvärd, dvs. en normativ 
kritik. ett problem i den planeringsteoretiska litteraturen som kommer 
fram i kritiken av rationalistisk planering är att det ofta är oklart vilken 
form av planering som diskussionen rör, svepande generaliseringar görs 
från speciella fall och situationer.
 den teoretiskt grundade kritiken av rationalistisk planering skjuter 
in sig på flera aspekter. att ha tillräckligt god kunskap om komplexa 
situationer och över lång tid ses som omöjligt också i princip. att fram-
ställa »alla« alternativ och undersöka deras konsekvenser ses som omöjligt 
men också beslutsteoretiskt onödigt. den normativa kritiken skjuter in 
sig på flera olika frågor. rationalistisk planering kritiseras för att vara 
»top-down« och expertinriktad. därmed utelämnar den de som berörs 
av planeringen. vi skall här kort beröra några teoretiska positioner som 
är besläktade med planering som rationell metod innan vi går in på de 
mera fundamentala alternativen.
 i en klassisk artikel kritiserade lindblom (1959) den rationalistiska 
planeringens verklighetsuppfattning. enligt lindblom liknar den prak-
tiska planering som sker i verksamheter och myndigheter knappast den 
rationalistiska idealbilden: målen är flera, ofta oklara och kanske också 
motstridiga eller svårförenliga. Kunskapen är otillräcklig och ojämn, 
osäkerheten om omvärldens utveckling fundamental. överblicken över 
alternativ och deras konsekvenser blir starkt begränsad. Organisations-
teori har också tydligt visat hur olika organisationer och professioner 
ser vissa problem tydligare än andra och har givna lösningar som man 
föredrar. i litteraturen har »muddling through« liknats vid en person 
som skall ta sig över ett kärr: man hoppar från tuva till tuva, prövar sig 
fram, retirerar kanske om det inte bär; någon långsiktig plan kan inte 
ställas upp eftersom kunskapen om det som ligger längre fram är osäker. 
»Muddling through« betonar att antalet alternativ och möjliga beslut i 
praktiken ofta är starkt begränsat. speciellt gäller detta i politiskt, demo-
kratiskt beslutsfattande där politisk konsensus är viktig för att uppnå 
beslut. denna teoretiska position betecknas som »inkrementalism«.
 »advokatplanering« (eng »advocacy planning« dvs. planering som före-
träder eller förespråkar) riktar kritisk fokus på föreställningen om att 
det verkligen skulle finnas ett entydigt allmänintresse. samhället känne-
tecknas i stället enligt företrädarna för denna position av en mångfald 
värderingar och intressen. de resursstarka har möjlighet att påverka plane-
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ringen. Planerarens roll är att försvara de resurssvagas eller frånvarandes 
intressen. Planeringen sätter fokus på att någon värderingsfri planering, 
som de mera extrema rationalisterna förespråkat, inte kan förekomma. 
naturvårdens planering har utgjort en form av advokatplanering, men en 
form där experter talar för naturen som svag part i planeringen. natur-
vårdens planering har länge präglats av en rationalistisk tro på den värde-
ringsfria experten (emmelin 1983b, 1997). inom den gren av naturvården 
som sysslar med restaurering har denna myt omhuldats men på senare 
tid också ifrågasatts (Hagen et al. 2002; Hildebrand et al. 2005)  
 strategisk planering växer fram ur erfarenheterna av att osäkerhet av 
olika slag skapar svårighet att genomföra rationalistisk planering. Progno-
ser om utvecklingen, ofta baserade på enkla framskrivningar av trender, 
gav för dålig vägledning om framtiden för att utforma olika konkreta 
alternativ och för att välja det bästa alternativet. »strategisk« innebär i 
planeringslitteraturen ofta helt enkelt planering på högre administrativa 
nivåer och i större geografiska enheter, dvs. en mera översiktlig och gene-
rell planering. naturvårdens planer på regional nivå liksom t.ex. »natio-
nalparksplanen« är i denna mening strategiska dokument. de uttrycker 
naturvårdens önskemål och prioriteringar. Men när ett förslag till natio-
nalpark som t.ex. i fallet södra Jämtlandsfjällen möter starkt motstånd 
har man, efter att i samarbete med kommunerna försökt göra planer, gått 
vidare utan att försöka genomdriva just det förslaget. termen strategisk 
planering används emellertid också för att täcka en mängd andra former 
av planering av mera operativ karaktär, framförallt planering som direkt 
är kopplad till förvaltning i offentlig sektor och ren verksamhetsplanering 
inom industri och företag. 
 Generativ planering, syftar till att överbrygga gapet mellan plane-
rarens professionella utgångspunkter och allmänhetens kunskaper och 
önskemål. utgångspunkten är planering för småskaliga samhällen där 
det finns god möjlighet till interaktion mellan olika intressen. Modellen 
bygger på en kommunikativ tanke: olika intressen skall samarbeta, lära av 
varandra och respektera varandras ståndpunkter. en planering som styrs 
av lokala intressen kan komma i konflikt med regionala eller nationella 
intressen. Planerarens roll är både att vara »processledare« och att kunna 
svara för ett bredare perspektiv. friedman, som är den internationellt 
mest kände företrädaren för generativ planering, betecknar sin modell 
av hur professionell kunskap och övergripande intressen skall förenas 
med lekmannakunskap och lokala intressen för »transaktiv planering« 
(friedman 1973). det innebär att han ser planering som en förhandling 
där parter utbyter kunskaper och ståndpunkter.  den generativa plane-
ringen och friedmans transaktionsmodell har bl.a. inspirerat utveck-
lingen mot att låta intressegrupper medverka i utformningen av zonering 
och toleransgränser i de amerikanska planeringsmodellerna rOs & laC  
(stankey et al. 1999) – se också kapitel 15. förarbetet för fulufjällets 
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nationalpark, där lokalbefolkningens intressen speciellt uppmärksam-
mades i planeringen för parkens »omland«, är ett exempel på en genera-
tiv planering (fredman et al. 2005).  Processen var i reell mening »trans-
aktiv«: lokal förståelse för naturvårdens krav utväxlades mot satsningar 
på lokal utveckling. 
 förhandlingsplanering innebär en samverkan mellan offentliga 
myndigheter och marknadens aktörer. Privata exploatörer förhandlar om 
mark, infrastruktur osv. för att genomdriva projekt av intresse. exempel 
på projekt som är exponenter för förhandlingsplanering är Globen och 
Hammarby sjöstad i stockholm (tonell 2005). förhandlingsplanering 
utmärks av tre saker. det föreligger ett strategiskt beroende mellan aktö-
rerna. förhandlingarna gäller verksamheter som styrs av lagar och regler 
men där parterna undviker formella kanaler för beslutsfattande (Cars 
1992). Kritikerna av denna typ av planering pekar på brister i demokra-
tiskt inflytande, kanske speciellt lokalt inflytande. förespråkarna pekar 
framförallt på formen som en effektiv metod att möta nya utmaningar 
och att genomföra de konkreta projekten utan mycket långa väntetider. 
förhandlingsplanering är naturligtvis oklart avgränsat mot ren lobbyism 
(falkemark 1999).
 Kommunikativ planering är en samlingsbeteckning för ett mera funda-
mentalt ifrågasättande av den rationalistiska planeringen. framväxten 
beskrivs ofta som ett mer eller mindre totalt paradigmskifte bort från den 
rationella modellen och mot en planering som bygger på att parterna strä-
var mot samförstånd; konsensus baserad på kommunikation. Gemensamt 
för olika riktningar är betoningen av planering som en politisk process 
snarare än en expertstyrd process. den kommunikativa planeringen beto-
nar, efter den tyske filosofen Habermas, idealet att äkta kommunikativa 
processer måste vara fria från maktutövning; det är enbart argumentets 
styrka inte aktörernas position eller makt som skall vara avgörande. en 
omfattande och ofta synnerligen svårgenomtränglig teoretisk litteratur 
har vuxit upp ur Habermas teorier (se t.ex. sager 1994; almendinger & 
tewdwr-Jones 2002). som strömgren (2007) påpekat har denna akade-
miska debatt haft mycket liten inverkan på svensk planeringspolicy och 
lagstiftning. den kommunikativa planeringen har kritiserats just för att 
bortse från de reella maktförhållanden som gör den ideala kommuni-
kationen svår (flyvbjerg & richardson 2002). Man kan konstatera att 
den kommunikativa planeringen framförallt framstår som en planering 
för sociala förhållanden där inslaget av stora långsiktiga och irreversibla 
ingrepp är begränsat eftersom den ger stort utrymme och makt åt de 
närvarande aktörerna. frågor om kommunikativ planering inom styr-
ningen av mark och miljö återkommer nedan i diskussionen av två para-
digm.
 Den post-moderna kritiken ifrågasätter i grunden det meningsfulla och 
möjliga i att planera. Planering som libertarianism utgår från att mark-
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nadens logik kan utgöra utvecklingens teoretiska bas och ifrågasätter 
i varierande grad möjligheten till planering. vi skall här inte närmare 
redogöra för dessa akademiska planeringsteoretiska diskussioner. deras 
relevans är begränsad för den typ av relativt handfast fysisk planering 
och projektplanering som vi här sysslar med. diskussionerna handlar på 
ett filosofiskt plan i stor grad om möjligheten till en mera överordnad 
samhällsstyrning. de tenderar också att angripa planerares överdrivna 
tilltro till att genom den fysiska utformningen av landskapet också styra 
mänsklig verksamhet och utveckling i landskapet – något som på ett 
elementärt sätt understryks av figur 14:2. 
 Evidensbaserad planering växer fram som resultat delvis av kritiken mot 
politiska ideologier som bas för samhällsförändring. eus »charter« kräver 
att planering och policy vilar på »bästa vetenskapliga bevisning/underlag«. 
Misstron mot ideologi och planeringsteori tar sig bland annat uttryck i 
en stark betoning av utvärdering för att ta reda på »vad som fungerar«. 
det kan vara svårt att urskilja om detta innebär vetenskaplig utvärdering 
eller mera en tilltro till professionell erfarenhet. vilken betydelse rörelsen 
kommer att få är svårt att uttala sig om. På den ena sidan framstår den 
som rationalistisk i betoningen av kunskapsunderlag och systematiska 
processer. På den andra sidan tycks den ha tagit intryck av kritiken mot 
planering generellt. Också teoribildning om »lärande system« är viktig för 
den evidensbaserade planeringen. utvärdering av planeringens processer 
och resultat skall leda till ökad kunskap och därmed successivt förbättrade 
resultat (faludi & Waterhout 2006). det innebär också en stark tro på 
att forskning kan ge underlag för planering (davoudi 2006).
 Man skulle kunna se »evidensbaserad planering« som en form av 
»adaptiv förvaltning« även om landskapsplanering, naturresursplane-
ring och naturvård inte används som exempel i den planeringsteoretiska 
diskussionen. skillnaden mellan »adaptiv planering och förvaltning« och 
»evidensbaserad planering« är kanske framförallt att naturförvaltningen 
försöker använda och utveckla ekologisk teori som underlag för förklaring 
och återkoppling. Kritiken mot evidensbaserad planering för att vara 
teorilös blir därför missvisande beträffande naturförvaltning. evidens-
baserad planering tycks dessutom i naturvårdslitteraturen ha uppstått 
fristående från den planeringsteoretiska litteraturen inspirerad av begrep-
pet inom medicinsk vetenskap (Pullin & Knight 2003). Grundfilosofin i 
den planering och förvaltning för »resiliens« – »adaptive environmental 
assessment and management« som utvecklats framförallt av den kanaden-
siske ekologen C s Holling – är en form av evidensbaserad planering där 
naturförvaltning ses som praktiska försök (Gunderson & Holling 2002; 
Walters 1986).
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Två paradigm i styrningen av landskapet
styrning av mark och miljö grundas samtidigt på två olika tankemöns-
ter och styrfilosofier och vi skall därför beskriva dessa något. vi sätter 
arbetsnamnen »Miljö« och »Plan« på de två. vi skall skärskåda de två 
mönstren ur flera synvinklar för att avslutningsvis sammanfatta dem i 
en figur (emmelin & lerman 2006).
 utgångspunkten för »miljöparadigmet« är ett naturvetenskapligt 
förhållningssätt till beslut om miljön. tanken att det på vetenskaplig 
grund går att avgöra vad som är »hälsosamt«, »vad naturen tål« eller är 
»naturligt« är central. ett beslut är gott och legitimt om det vilar på bästa 
möjliga vetenskapliga bedömning. expertkunskap och central överblick 
över ett kunskapsområde är avgörande för »korrekta« beslut. Miljön som 
en kollektiv nyttighet men också naturens egenvärde utgör fundamentala 
utgångspunkter. Målrationalitet präglar tankesättet.
 »Plan«-tanken är att styrning av förändring av mark- och miljö skall vila 
på avvägningar mellan olika legitima men inte nödvändigtvis förenliga 
intressen. ett beslut är gott och legitimt om det uppnåtts i en process där 
intressena fått komma till tals och avvägningen ytterst vilar på en repre-
sentativ demokratisk församlings beslut. lagstiftningen har inte minst 
försvaret av den enskilde markägarens intresse gentemot det allmänna 
som en viktig grund. Processrationalitet är styrande för svensk planerings-
ideologi så som den utformats i plan- och bygglagen men andra former 
av avvägningar kan vara aktuella – som visas av den planeringsteoretiska 
genomgången ovan.
 Grovt kan man säga att dessa två tankemönster eller styrfilosofier 
präglar Miljöbalken respektive Plan- och bygglagen. vi vill emellertid 
inledningsvis frigöra oss från dessa två lagkomplex för att renodlat kunna 
skärskåda de två mönstren. lagstiftning försöker i verkligheten ofta att 
förena mer eller mindre svårförenliga angreppssätt: effektivitet med rätt-
säkerhet och bred förankring; demokratiskt beslutsfattande med expert-
avgörande osv.
  det är två olika paradigm som vi här beskriver. Begreppet paradigm är 
adekvat eftersom det rör sig om tankemönster som går igen i lagstiftning, 
utbildning, professionskultur osv. Om man så vill skulle man kunna tala 
om två diskurser: miljödiskursen och planeringsdiskursen. redan den 
kortfattade karaktäristiken ovan gör det uppenbart att de två paradigmen 
kommer att medföra olika förhållningssätt till planering för friluftsliv i 
spänningsfältet mellan naturvårdens bevarande och turismens närings-
utveckling. Hur makt skall fördelas mellan organ i samhället, vilken vikt 
olika nivåer skall ges, hur expertkunskap skall vägas mot lokalt självbe-
stämmande, relationen mellan tjänstemän och politiker osv. kommer att 
se olika ut ur de olika perspektiven.
 en väsentlig poäng för oss är att visa att även om det rör sig om 
två olika och delvis svårförenliga styrfilosofier, så är båda nödvändiga, 
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legitima och funktionella. att hantera målkonflikter och motsättningar 
i regelverket för styrningen av markanvändning och miljö kan inne-
bära mer än enkel samordning av lagstiftning eller att någon lagstift-
ning överordnas. vilken hänsyn skall kommunen ta till regionala och 
nationella intressen och vilket ansvar skall ligga på högre organ? inom 
naturvården finns alltid spänningen mellan vetenskaplig naturvård på 
nationell och global nivå och lokalsamhällenas intresse av att själva 
råda över naturresurserna liksom mellan vetenskapliga bedömningar 
och politiska. Miljöfrågorna aktualiserar gränserna för kommunalt själv-
bestämmande och därmed för kommunalt ansvar för naturvård och 
friluftsliv med utgångspunkt i den lokala befolkningens rekreation och 
kommunens önskemål om att utveckla kommersiellt livskraftig turism. 
det är viktigt att komma ihåg att dessa målkonflikter inte bara finns 
mellan naturvård och exploatering utan också som interna målkonflikter 
inom miljövården. utbyggnad av avfallsanläggningar och fjärrvärme-
verk, som är viktigt för energisystemen stoppas idag inte sällan av lokala 
grupper med lokal naturhänsyn som argument. försiktighetsprincipen 
tillämpad på lokal nivå medför lätt att förändringar som är önskvärda 
i en större skala, till exempel regionalt, inte kan genomföras. aktuella 
exempel är allt från slutförvaring av kärnbränsle till beslut om deponier 
och avfallsförbränning. Planeringens dilemma och underläge i förhål-
lande till miljövården är just detta att det bestående, särskilt på lokal 
nivå, har förespråkare. i planerarjargong betecknas detta fenomen ofta 
niMBy (not in My Back yard).

Miljöparadigmet
utgångspunkten för miljöparadigmet är i grunden ett bevarande av 
miljöförhållanden. den underliggande tankefiguren att det finns natur-
liga tillstånd som är önskvärda och hälsosamma innebär att »naturliga 
tillstånd« är eftersträvansvärda vare sig det gäller landskapets fauna och 
flora och estetiska värden eller påverkan genom utsläpp eller ingrepp. 
Bevarande eller restaurerande av naturliga tillstånd gäller då inte enbart 
i landskapet utan också med avseende på till exempel stadsluftens inne-
håll, klimatets naturliga variationer osv. Huruvida bevarande ses som 
ett egenvärde, eller som ett medel för att uppnå önskvärda förhållanden 
varierar: miljövården har ett ofta oklart förhållande till frågan om naturens 
egenvärde kontra naturen som nyttighet för människan. i lagstiftningen 
är det dock de naturliga tillståndens funktion som kollektiv nyttighet 
för att säkra hälsa och välbefinnande som dominerar över tanken på 
naturens egenvärde. retoriskt bekräftas naturens egenvärde visserligen 
i miljöbalkens portal liksom i regeringens skrivelse om den nya natur-
vårdspolitiken (2002). en viktig fråga blir då vilken grad av påverkan 
på naturliga tillstånd som är acceptabel för miljö, hälsa, säkerhet osv. 
detta har i miljöparadigmet i stor grad setts som en vetenskaplig fråga, 
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en fråga för experter och expertkunskap, medan innehållet av värde-
ring i sådana frågor ofta tonats ned. att vetenskaplig och dessutom ofta 
omstridd och osäker kunskap ligger till grund för bedömning av giftig-
het, för beräkning av spridning av föroreningar, för avancerade modeller 
för klimatpåverkan av koldioxidutsläpp eller påverkan på skogstillväxt 
av försurande ämnen osv. tenderar att skymma de ingående värderings-
frågorna. att kunskap och slutsatser ofta är osäkra och omstridda medför 
en stark fokusering på kunskapsfrågorna (rolf 2006). det uppstår ofta 
strid också i de politiska organen om verklighetsbeskrivningen i stället 
för om hur man skall förhålla sig till osäker och fragmenterad kunskap 
om miljöproblemen.
 det blir en naturlig följd av miljöparadigmets tankemönster och 
tankefigurer att central expertkunskap kommer att ses som avgörande 
för möjligheten att bevara eller forma en god och hälsosam miljö. Med 
normer för tillståndet i miljön, riktvärden för utsläpp, generella föreskrif-
ter för verksamheter, villkor för påverkan osv. försöker man definiera det 
handlingsutrymme inom vilket planering bör få operera. den vetenskap-
liga kunskapens sektorisering medför att miljöfrågorna i praktiken delas 
upp i många områden. Oavsett tal om helhetssyn och »hållbar utveckling« 
är miljöfrågorna i praktiken oftast starkt uppdelade. separata direktiv, 
regelverk, åtgärdsprogram osv. förefaller dessutom, bl.a. som en funktion 
av eu, öka denna sektorisering. Miljöbalkens gemensamma ram synes 
inte förmå hålla emot denna utveckling. 
 Genom fokus på vetenskaplig, universell kunskap och genom  behovet 
av standarder och referensnivåer för önskvärda tillstånd, som påpekats 
ovan, blir miljöparadigmet centralistiskt, top-down. en betoning av 
»uppifrånstyrning« ligger närmast som en självklarhet i paradigmet. 
vetenskaplig kunskap och central överblick är förutsättningar för miljö-
kvalitetsnormer, gränsvärden osv. liksom värdering av vilken natur som i 
ett internationellt och nationellt perspektiv är hotad, bedömning av hur 
stora stammar av rovdjur som behövs för att de skall vara livskraftiga osv. 
förståelsen för lokalt motstånd har därför historiskt sett varit liten inom 
naturvården. en omsvängning verkar i viss grad ske bl.a. inom svenskt 
nationalparksarbete där lokalt förankringsarbete medförde att den första 
nationalparken i fjällkedjan på flera decennier kunde etableras i fulufjället 
medan såväl Kirunafjällens som södra Jämtlandsfjällens nationalparker 
havererade (sandell 2005). å andra sidan kan man se hanteringen av såväl 
natura 2000 som vattendirektivet som ett stärkande av den vetenskap-
liga, centralistiska sidan av miljövården. vi kan speciellt i natura 2000 
se en påtaglig risk för att motsättningarna mellan central naturvård och 
kommunal planering kan skärpas på ett icke önskvärt och icke avsett sätt 
(emmelin & lerman 2004, 2006).
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Plan-paradigmet
Planeringen har sitt ursprung i det reglerade stadsbyggandet vars mål är att 
tekniskt och juridiskt reglera förhållandet mellan olika urbana funktioner, 
organisera samfärdsel, kommers och offentligt liv, skapa brandsäkerhet 
och hygieniska förhållanden, forma stadsmiljöerna till uttryck för makt 
och kontroll. Professionellt knyts planering till arkitektur. i sverige är 
detta tydligare än i många andra europeiska länder, där stadsbyggande 
och arkitektur hör till arkitektprofessionen medan planering i stort, t.ex. 
kommunal översiktlig planering, regional utvecklingsplanering etc. är en 
separat profession med mera tydlig tyngdpunkt i ekonomi och samhälls-
vetenskap. den gestaltande traditionen medför en planeringssyn som 
ligger nära idealtypen »projekt«.
 två väsentliga komponenter i fysisk planering är intresseavvägning 
och politiskt beslutsfattande. att mål sätts upp av politiker är en del i 
rationalistisk planering. den fysiska planeringen är emellertid modifierad 
av kommunikativa ideal i så måtto att lagstiftningen innehåller moment 
av medborgardialog och medverkan – se kapitel 16. att avvägningar 
slutgiltigt görs politiskt innebär också en betoning av kommunikation 
och konsensus, både som utgångspunkt och som mål för planering och 
beslutsfattande. att besluten fattas lokalt och på bas av konsensus ger en 
annan form av legitimitet än den rationella vetenskapliga. att besluten 
fattas lokalt innebär också en form av »bottom-up« jämfört med utgångs-
punkterna i »miljöparadigmet«. därmed är inte sagt att planeringen 
har ett »bottom-up« perspektiv sett ur gräsrotssynpunkt. top-down och 
bottom up är relativa begrepp, beroende av betraktarens position!

Paradigmdiskussionen sammanfattad i en figur
de två paradigmen kan karaktäriseras med hjälp av två dimensioner. den 
ena dimensionen beskriver grunden för hur legitima beslut skall förankras. 
ett beslut är i miljöparadigmet »rätt« om det grundas på god vetenskaplig 
kunskap framtagen genom rationella processer och i görligaste mån kvan-
tifierat. en sådan grund för beslut betecknas som »kalkylerande rationali-
tet«. Beräkningar av utsläpp, modeller för spridning och modeller för hur 
befolkningen påverkas ger underlag för kvantitativa villkor för utsläpp 
eller normer för högsta acceptabla halter i omgivningen. Också frågor 
som kan förefalla lokala, t.ex. värnande av landskapets kvaliteter, biologisk 
mångfald osv. har i miljöparadigmet sin grund i central överblick. den 
kalkylerande rationaliteten tar sig uttryck i att värden rangordnas: arter 
är sällsynta, hotade, värdefulla osv. i en geografisk skala från globalt till 
lokalt. På denna skala har den globalt utrotningshotade maskarten högre 
värden än ett lokalt bestånd av liljekonvalj, som ortens befolkning njuter 
av under våren. den kalkylerande rationalitetens yttersta uttryck är när 
»det rätta beslutet« räknas fram även i värderingsfrågor: kostnadsnyttokal-
kyler över vilken grad av sjukdom eller död som är samhällsekonomiskt 
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»rätt«. Motpolen på denna skala är den kommunikativa rationaliteten. 
ett beslut är »rätt« om det uppnås genom kommunikation. Beslutets 
»sanningsvärde« är mindre väsentligt än det faktum att det framkommit 
genom att alla fått säga sitt och tagits i någon form av demokratisk process. 
»Konsensus« blir viktigare än »vetenskapligt korrekt«. Kommunikatio-
nen har i planeringen ofta formen av ordnad debatt eller överläggning 
mellan olika parter och vissa planeringsteoretiker föredrar därför termen 
»deliberativ planering« snarare än »kommunikativ« (lidskog & elander 
2007). Begreppet bör inte förväxlas med »förhandlingsplanering« – se 
ovan – som ju innebär att planeringen undandras den breda och öppna 
debatten, »deliberation«.
 den första dimensionen spänns således upp av polerna kalkylerande 
respektive kommunikativ rationalitet. den andra dimensionen utgörs av 
polerna centralt – lokalt. det är av flera skäl rimligt att se de två para-
digmen i dimensionen centralt – lokalt. skall beslut fattas på grund av 
överblick eller närhet? vet den som står närmast bäst eller är det den som 
har distans och överblick som bäst förmår avgöra frågor? är målkonflikter 
till sin natur lokala eller är de uttryck för mera övergripande frågor? Hur 
styrningen av markanvändning och miljö sker påverkas i hög grad av var 
i denna dimension som makt och ansvar fördelas. dessa två dimensioner 
kan kombineras i en fyrfältsfigur. de två paradigmen kommer att återfin-
nas i sin renodlade form i två diametralt motsatta kvadranter.

Figur 14:5. Två dimen-
sioner som samman-
tagna definierar de två 
paradigmen »miljö« och 
»plan«. Vår diskussion 
gäller i huvudsak spän-
ningen längs diagonalen. 
Vi har emellertid också 
markerat förekomsten av 
den lokala spänningen 
mellan expertkulturen 
och det politiska besluts-
fattandet.

 figuren kan användas för att analysera spänningen mellan miljöför-
valtning och lokal planering. den visar sig ge insikter i så vitt skilda 
processer i landskapet som planering för utbyggnaden av 3G-systemet 
för mobiltelefoni (larsson 2008), utbyggnaden av vindkraft (larsson & 
emmelin 2009) eller naturvårdens planering och spänningen med den 
kommunala planeringen (emmelin 2009) liksom till exempel styrning 
av miljön med normer och gränsvärden (emmelin & lerman 2008).



»Hållbar utveckling« – ett mångtydigt begrepp 
avslutningsvis skall vi återvända till begreppet »hållbar utveckling«. vi 
pekade i inledningen till boken på att »hållbarhet« har två viktiga egenska-
per: det är ett negativt definierat och politiskt begrepp. det är i grunden 
negativt definierat, dvs. vi kan beskriva och förstå det ohållbara. att 
en fortgående global uppvärmning leder till allt mer ohållbara förhål-
landen för både mänskliga samhällen och många ekosystem som vi idag 
känner och värderar dem är uppenbart. vilken nivå av förändring som 
är acceptabel är däremot en fråga om riskbedömning, fördelning av risk 
och bördor mellan nuvarande och kommande generationer, om tilltro 
eller skepsis inför framtida tekniska lösningar på till exempel energiför-
sörjningen. definitionsmässigt är det en politisk fråga också därför att det 
handlar om fördelning av samhällets åtgärder och resurser. förhållandet 
mellan vetenskap och politik är däremot varken enkelt eller entydigt. 
Paradigmdiskussionen kan ge en insikt i detta. för »miljöparadigmet« 
är vetenskaplig kunskap en viktig bas för legitima beslut. Miljönormer 
och miljömål ger uttryck för detta: det gäller att fastställa vad »naturen 
tål«. den bild av hållbarhet som ligger i paradigmet innebär att den 
ekologiska eller miljömässiga hållbarheten i hög grad skall vila på veten-
skaplig grund och sätta ramarna för avvägningar om ekonomisk och 
social utveckling. »Planparadigmet« betonar deliberationen som grund 
för avvägning mellan hållbarhetens tre ben. vi får därför två ganska olika 
synsätt, som illustreras i figur 14:6. att också andra synsätt förekommer 
är uppenbart: ett »ekonomistiskt« synsätt är att ekonomin sätter ramarna 
för miljöhänsyn och sociala välfärd; oavsett all retorik är det också detta 
synsätt som i mycket präglar samhället.

Figur 14:6. Två skilda sätt att se på 
»hållbar utveckling« relaterade till de 
två paradigmen. Naturen som gräns-
sättande (nedan) ger en annan bild av 
hållbarhet än tanken att hållbarheten 
är en avvägning mellan ekologisk, 
social och ekonomisk utveckling (ovan).



fallstudie
fyra framtidsbilder: små föräNdriNgar av 
förutsättNiNgarNa – stora föräNdriNgar  
i laNdskapet
landskapet formas av ett komplext samspel av faktorer där planering bara är en av 
många. Modellen för landskapsutveckling i figur 14:2 kan illustreras med en serie 
av fyra bilder av samma landskapavsnitt i Hössjö i västerbotten. serien visar att 
föreställningarna om en framtida landskapsbild blir helt olika beroende på vilka 
faktorer som betonas för landskapets framtid. utgångspunkten för bilderna är 
hur jord- och skogspolitiken på 1980-talet kunde tänkas förändra landskapet.

Fig. b: Hårt rationaliserat 
landskap

Lagstiftningen vid 80-talets 
början föreskrev att jordbruks-

mark som inte aktivt utnyttjades 
skulle omföras till skog, och 

granplantering var därför den 
»normala« framtida markan-

vändningen på dåligt utnyttjad 
åkermark. Samtidigt föreskrev 

lagstiftningen att den åker-
mark som skulle brukas skulle 

sammanföras i större, rationella 
enheter. Processen betecknades 
som »koncentrerad rationalise-

ring«. Bilden visar den »vision« 
som lagstiftningen innehöll: ett 
virtuellt landskap styrt av två 

dominerande faktorer.

Fig. a: Landskap i förfall  

Bilden visar en enkel framskriv-
ning av den utveckling land-

skapet var inne i: igenväxning 
och förfall av de gårdar som inte 
aktivt brukades. Detta är ideal-

typen »prognos« i sin enklaste 
form, dvs. en ren framskrivning 

av trender utan hänsyn till 
faktorer som skulle kunna ändra 
eller bromsa trenderna. De bäck-

raviner och fältkanter som inte 
längre betades och slogs skulle 

växa igen först, framförallt med 
björk och viden.



de fyra bilderna tillsammans illustrerar scenariometodikens grund-
tanke: att undersöka hur olika framtidsbilder kan uppstå som resultat 
av samspelet mellan krafter i samtiden. den sista bilden visar hur en 
helt annan framtidsbild växer fram om ytterligare faktorer läggs till 
diskussionen. »den ordnande processen« eller den sammanbindande 
berättelsen mellan nutidsbilden och framtidsbilden har kompletterats.  
Bilderna ger sammantaget en insikt i hur komplicerat det är att styra 
eller förutsäga landskapsutveckling.

Fig. d: Hästgården 

I den sista bilden i serien har 
ytterligare faktorer som påverkar 
kulturlandskapet lagts till resone-
manget. Mindre gårdar i närhe-
ten av expansiva städer omvand-
lades till »hästgårdar«. Hössjö 
ligger på pendlings avstånd från 
Umeå och den i bilden centrala 
gården har här utnyttjats för ett 
annat ändamål än traditionellt 
jord- och skogsbruk i lagstiftarens 
mening. Landskapet formas här 
av en kombination av de krafter 
som visas i tidigare figurer och ett 
privat projekt.

Fig. c: Blandad utveckling

Mönstret av ägande ligger 
som en underliggande 
förutsättning för landskaps-
utvecklingen: en immanent 
bild i landskapet. Den 
koncentrerade rationalise-
ringen bortsåg i hög grad från 
den begränsning som ägandet 
lägger på möjligheten att 
omvandla landskapet. Här 
har landskapsutvecklingen 
modifierats med det existe-
rande ägomönstret genom 
att hänsyn också tas till att 
jordbruks fastigheterna inte 
kommer ut på marknaden 
särskilt ofta.

Illustrationer: Gunnar Brusewitz 
(ur Emmelin & Brusewitz, Det 
föränderliga landskapet).
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15. MOdeller för PlanerinG 
OCH förvaltninG

Modeller för plaNeriNg oCh förvaltNiNg av natur för frilufts-
liv har utvecklats internationellt. Med undantag för planering för att 
avsätta och sköta naturreservat har däremot utvecklingen i sverige varit 
blygsam. vi skall därför ta upp principerna bakom några av de viktigaste 
internationella modellerna. det vi här diskuterar är modeller för plane-
ring och förvaltning. Begreppet modell innebär här en kombination av 
principer för indelning och klassificering av landska pet, t.ex. zonering, 
tillsammans med system och processer för planering och förvaltning. 
Modellen skall således innehålla både element av fysisk planering och 
verksamhetsplanering. Olika allmänna förhållningssätt till utveckling och 
förvaltning, till exempel »ekosystemansatsen« (naturvårdsverket 2007e), 
Pan Parks strategi för hållbar turismutveckling i skyddade områden eller 
förvaltningsmyndigheters strategier för skötsel (t.ex. Parks Canada 2001) 
är i denna mening inte modeller. i naturvårdslitteratur betecknas ibland 
också avancerat planeringsunderlag, baserat på Gis eller på mjukvara 
för att hantera underlag (t.ex »Miradi-metoden«) eller förutsäga besöka-
res rörelsemönster, som planeringsmodeller vilket emellertid innebär en 
alltför snäv syn på planering.

Planeringens utgångspunkter
de planeringsmodeller och metoder vi diskuterar i detta kapitel är i sina 
ursprungsformer expertmodeller och »top-down«: en offentlig förvaltning 
med mer eller mindre full kontroll över landskapet planerar för brukare. 
de är utbuds- och kontrollorienterade: förvaltningen skall skapa goda 
förutsättningar för friluftsliv och rekreation men också för naturvård och 
för olika former av naturresursutnyttjande, till exempel skogsbruk.  inrikt-
ningen på att skapa ett attraktivt utbud hänger samman med flera av dessa 
förvaltningars politiska uppdrag att tillhandahålla natur för friluftsliv i 
länder där privat mark kan vara mer eller mindre stängd för friluftsliv. 
Betydande resurser har under 1900-talets andra hälft avsatts, särskilt i 
usa men också i Canada, australien och nya Zeeland, för att utveckla 
metoder (Manning 1999; de lacy & Whitmore 2006).
 Planeringen utgår internationellt i stor grad från att en offentlig 
förvaltning på samhällsägd mark skall skapa maximal samhällsnytta. till 
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detta räknas då också rekreationsvärden och lokal och regional inkomst 
av turism. vi återkommer i kapitel 18 till denna »benefits based mana-
gement« som ser brukarna som rationella konsumenter som medvetet 
väljer i ett utbud av möjlighet till upplevelse. det man genom plane-
ring och förvaltning vill tillhandahålla är ett utbud av möjligheter för 
brukarna att tillfredsställa olika intressen för aktiviteter och upplevelser. 
Brukarna ses som rationella konsumenter som strävar mot att maximera 
sin nytta i form av upplevelser. det är i hög grad ajzens & fishbeins 
modell som ligger till grund för synen på brukaren – se kapitel 8. följ-
aktligen är studier både av bruksmönster och av brukarnas attityder och 
upplevelser ett viktigt underlag för planering och förvaltning. att bygga 
planering och förvaltning på kunskaper om brukarna – deras efterfrå-
gan, preferenser osv. – och om olika former av målkonflikter mellan 
friluftsliv och andra former av naturresursutnyttjande har varit ett viktigt 
inslag i utvecklingen av modeller vilket är en del av förklaringen till 
att modeller inte utvecklats i sverige (emmelin 1989; 1997a). i denna 
process har också ökande inslag av brukarmedverkan, lokal förankring 
och lokal medverkan i förvaltningen utvecklats (stankey et al. 1999). 
en utveckling mot att mera medvetet använda planeringsmodeller och 
mot brukarmedverkan och lokal förankring har bara nyligen påbörjats i 
sverige där naturvårdens planering hittills i stor grad präglats av expert-
planering. ett antal försök med lokal förankring av förvaltningen av 
skyddade områden genomförs i norge och har börjat avsätta erfarenhe-
ter (falleth & Hovik 2008; falleth, Hovik & saglie 2008). vi återkom-
mer till lokal förvaltning i kapitel 18.
 Modellerna tar sig an alla tre av landskapsplaneringens mål i figur 14:1. 
i förhållande till planering av det omgivande landskapet ligger fokus på 
planering för utbud av areal och förvaltning av landskapskvalitet. en 
medveten indelning av det förvaltade området i ett landskapsmönster 
med olika markanvändning och kvaliteter är kärnan i planeringen.
  slutligen utgår modellerna från att de ansvariga förvaltningarna har 
kunskaper och kompetens för uppföljning och övervakning. »lärande 
organisationer« och »adaptiv planering« har efterhand blivit nyckelbe-
grepp för resursförvaltningarna.  Planering och förvaltning ses som expe-
riment där det gäller att både anpassa verksamheterna till en föränderlig 
omvärld och till förändringar i brukarnas intressen och efterfrågan. samti-
digt skall uppföljning och miljöövervakning säkerställa att överordnade 
mål kan fasthållas.
 sammantaget innebär dessa förutsättningar att internationella model-
ler ofta kan vara tämligen komplicerade och förutsätta betydande resurser 
och kompetens. uppdelningen mellan planering och förvaltning är i de 
internationella modellerna svag eftersom planerande och förvaltande 
organ ofta är samma myndighet eller organisation. Modellerna behöver 
anpassas till den svenska situationen, särskilt till allemansrätten som 
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grundläggande förutsättning men också svenska förhållanden med lägre 
besökstryck, förvaltande organ med mindre resurser och till kommunal 
planering med politiskt beslutsfattande (emmelin 1997a & 1998a).

Två grundläggande modeller: ROS och LAC
de två modeller – »recreation opportunity spectrum, rOs« och »limits of 
acceptable change, laC« – som vi nu skall diskutera bygger på tanken om 
ett samband mellan planering och förvaltning. Målen för modellerna är att 
medvetet och systematiskt tillgodose besökares intressen samt att kombi-
nera flera olika former av markanvändning och bevarande. vi använder 
dessa två klassiska modeller som exempel på principer för planering och 
förvaltning. åtskilliga varianter på dessa modeller har under åren utveck-
lats. rOs är en planeringsmetod vars mål är att tillhandahålla en mångfald 
i utbudet av förutsättningar för friluftsliv; ett spektrum av möjligheter. 
laC är en modell för att hålla miljöpåverkan och förändring i rekreations-
områden inom förutbestämda gränser för vad som anses acceptabelt.
 Principerna för rOs och laC utvecklades samtidigt och oberoende av 
två grupper knutna till offentlig naturförvaltning (driver & Brown 1978; 
Clark & stankey 1979). två fråge ställningar som dominerat friluftslivs-
forskningen stod i centrum för utveckling av modellerna. dels frågan 
om »rekreativ bärförmåga«, särskilt frågan om trängsel i attraktiva natur-
områden, men även frågan om utbud av rekreationsresurser. Metodiken 
utvecklades (stankey et al. 1999) som ett försök att hantera ett antal 
frågor som mångbruksförvaltning står inför när friluftsliv är en viktig 
markanvändning:

vilka egenskaper hos naturmiljön föredrar eller efterfrågar  ʶ
brukarna?
vad är den ömsesidiga påverkan på förutsättningarna för resurs- ʶ
utnyttjande av friluftsliv och andra nyttjandeformer?
Hur betydelsefull är påverkan från annan markanvändning och resurs- ʶ
förvaltning på besökarnas användningsmönster och upp levelser?
Hur utforma förvaltning så att åtgärderna är i linje med allmänna  ʶ
mål för ett område?
vilka instrument kan användas för att mildra negativa effekter och  ʶ
förstärka positiva effekter som hänger samman med annan resurs-
användning?
Hur integrera friluftslivsförvaltning med annan resursförvaltning så  ʶ
att konflikter minimeras och komplementaritet maximeras?

två väsentliga skillnader i utgångspunkt mellan amerikansk naturresurs-
förvaltning och svensk naturvårdsförvaltning bör understrykas. i usa 
och Canada sker friluftslivsförvaltningen på offentligt ägd mark inte 
bara i nationalparker och reservat utan i stor grad i områden som också 
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skall producera andra nyttigheter. Modellerna har därför som en viktig 
funktion att väga mellan rekreationsintressen och annan produktion. den 
andra viktiga skillnaden skapas av allemansrätten, som dels ger möjlig-
het till rekreation på privat mark, dels ger helt andra förutsättningar för 
reglering av tillträde och aktivitet. vi skall återkomma till behovet att 
anpassa modellerna för svenska förhållanden.

Modeller för planering förutsätter förvaltning
Grundtanken i planering för att separera olika verksamheter är att ge ett 
spektrum av olika möjligheter till upplevelse och aktivitet inom ramen 
för ett större område. Planering utgör grunden för en sådan funktions-
separering. landskapets kvaliteter och lämplighet för olika upplevelser 
och aktiviteter, andra konkurrerande markanvändningar både för annat 
friluftsliv men också för produktion, närhet till bebyggelse och störnings-
källor osv. utgör basen för att dela in landskapet i olika zoner. eftersom 
både landskapet och användningen av landskapet är dynamiska fenomen 
förutsätter zonering att planeringen följs av en mer eller mindre aktiv 
förvaltning. även ett naturlandskap, som skall överlåtas åt de ekologiska 
processernas egenutveckling, kräver förvaltning, särskilt om friluftsliv i 
stor skala också förekommer i området. Planen kan säga att ett område 
skall sköta sig självt men övervakning krävs ofta för att säkerställa att 
naturen verkligen får chansen. övervakningen kan omfatta allt från 
miljöövervakning för att hålla långväga transport av föroreningar under 
uppsikt, att upprätthålla tillträdesförbud, kontrollera olaglig motortrafik, 
tjuvjakt, insamling av fågelägg och ungar, till att övervaka att den vild-
markskvalitet som friluftslivet i området eftersträvar inte försvinner. det 
är verkligen fråga om aktiv förvaltning, dvs. en kombination av övervak-
ning och uppföljning, med aktiva åtgärder när målen för området hotas. 
förvaltningsåtgärder kan innebära svåra överväganden i målkonflikter och 
därmed vara kontroversiella. framförallt gäller detta målkonflikter mellan 
naturvårdens inriktning på bevarande och friluftslivets och turismens 
inriktning på aktiviteter och aktivt bruk av landskapet. åtgärder för att 
förbättra fiske i nationalparker genom utsättning eller kalkning kan ses 
som stridande mot principen att låta naturen utvecklas utan ingrepp. 
själva tanken på en »vildmarksförvaltning« kan framstå som paradoxal 
– vildmark är det icke förvaltade! (emmelin 1997a)
 i områden med mera intensivt friluftsliv är förvaltningens uppgift mera 
komplex. Både naturkvaliteter och besökares tillfredsställelse skall säkras. 
vi har i sverige ingen stark tradition på detta område och inte heller någon 
egentlig utbildning. traditionellt har naturvården inte intresserat sig för 
brukarna annat än som störningsmoment. Och inom turismnäringen 
har förståelsen för naturförvaltning varit begränsad.
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Ett utbud av möjligheter: ROS – recreation opportunity 
spectrum
ambitionen i rOs-systemet är att hantera ett antal praktiska förvalt-
ningsfrågor (stankey et al. 1999):

att underlätta att möta efterfrågan på en mångfald av olika miljöer  ʶ
för friluftsliv efter ett spektrum från det mera påverkade och tillrätta-
lagda till det orörda, vildmarksbetonade.
underlätta bedömning och utvärdering av effekter och konsekvenser  ʶ
ömsesidigt mellan friluftsliv och annat resursutnyttjande.
sätta förvaltningen på en beteendevetenskaplig bas i motsats till  ʶ
fokusering på aktiviteter som sådana och att ge brukarnas värde-
ringar stor tyngd.

Principerna liksom utvecklingen och bakgrunden till systemet har beskri-
vits översiktligt i flera publikationer (driver et al. 1987; Manning 1999; 
Wallsten 1985, 1988; emmelin 1997a)
 Grunden i rOs-systemet är en indelning av områden efter en skala 
med ytterpolerna »starkt påverkat« respektive »helt orört«. tre dimensio-
ner används för att beskriva landskapets grad av naturlighet och påver-
kan: 

»fysisk/ekologisk« –  landskapets naturliga egenskaper: geologi,  ʶ
växtlighet, djurliv etc
»sociala« – hur och av vem landskapet används ʶ
»förvaltningsmässig« – de åtgärder och ingrepp som förvaltningen  ʶ
vidtar 

figur 15:1 visar dessa dimensioner. Grundtanken är att landskapet 
kan indelas i klasser som svarar mot möjligheterna för olika typer av 
upp levelse. Genom ingrepp och åtgärder kan delområden förvaltas mot 
ett bestämt tillstånd. ett större naturområde indelas i zoner enligt de 
olika klasserna och kan därmed erbjuda ett spektrum av upplevelse-
möjligheter på skalan från det helt orörda till det starkt påverkade och 
tillrättalagda. friluftsliv kan alltså utövas på en skala »från det stensatta 
till det ursprungliga« (nash 1967). Men det är viktigt att hålla i minnet 
att det är fråga om en upp levelse av påverkan respektive av orördhet 
och vildhet som är kärnan. att »orördhet« och »vildmark« är ekologiskt 
problematiska begrepp påverkar inte detta men gör det svårt att förankra 
upplevelse i naturvetenskapligt grundade indikatorer. det kan ses som 
något ironiskt att modern forskning dessutom visat att just de områden 
i usa som uppfattades som ursprungliga, som civilisationens »last fron-
tier«, sannolikt är igenväxande, av ursprungsbefolkningen tidigare starkt 
påverkade landskap (Callicott & nelson 1998).
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 den ursprungliga rOs-skalan använder alltså tre dimensioner som 
adderas samman till sex klasser. det är således indikatorer på de tre 
skalorna som tillsammans definierar klasserna. varje klass kan beskrivas 
kvalitativt på skalan från det mera opåverkade, vilda till det tillrättalagda 
och intensivt utnyttjade. de ursprungliga rOs-klasserna återges i figur 
15:2. figuren innehåller enbart de grova allmänna karaktäriseringarna av 

Figur 15:1. ROS-syste-
mets ursprungliga tre 
dimensioner mellan 
påverkat och natur-
ligt projiceras ned till 
en skala där klasserna 
urskiljs (från Emme-
lin 1997a).

Primitive (P)
Möjlighet att isolera sig, känna sig som del av naturen, stor möjlighet att ta 
risker och använda sig av kunskaper och färdigheter i friluftslivsteknik

Semi-primitive, non-motorized (SPNM)
Viss möjlighet att isolera sig, stor möjlighet till interaktion med naturen, mått-
ligt risktagande och utmaning och friluftslivsteknik.

Semi-primitive, motorized (SPM)
Som för SPNM med tillägget »explicit möjlighet att använda motoriserad 
utrustning i området«!

Rustic (R)
Lika möjlighet att isolera sig eller samverka med andra grupper. Möjlighet till 
hög interaktion med naturmiljön. Utmaningar och risker inte viktiga. Möjlighet 
till både motoriserad och icke-motoriserad rekreation.

Concentrated (C)
Möjligheterna till social interaktion är stora, hög grad av tillrättaläggande och 
service. Fokuserat på aktivitetsmöjligheter. »Tillrättalagd natur« i motsats till 
följande klass.

Modern urbanized (MU)
Som för C men miljön är till dominerande del »urbaniserad« t.ex. som park-
miljöer. Tillrättaläggande för aktiviteter, service m.m. dominerar.

Figur 15:2. Klasserna i den ursprungliga ROS-skalan. Här anges enbart beskriv-
ningen av klassernas innebörd i grov tolkning. Skalan innehåller också detaljerade 
anvisningar om hur detta skall tolkas i de fysiska, sociala och förvaltningsmässiga 
dimensionerna.  Notera t.ex. att ingen egentlig motsättning mellan motoriserat 
och icke-motoriserat friluftsliv tycks finnas i klassen SPM – möjligheterna beskrivs 
exakt som för SPNM-klassen. Av beskrivningen av dimensionernas attribut 
framgår att tillrättläggande emellertid inte går ut på att underlätta motoriserat 
friluftsliv utan snarare att skydda mot effekterna av det (ur Manning 1999).
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klasserna. som framgår av dessa korta beskrivningar är möjligheten att 
använda motoriserad utrustning en central aspekt av systemet – huvud-
sakligen transportmedel men också bullerkällor som motorsåg, isborr osv. 
ingår i underlaget för klassning. en annan viktig sida av systemet är kraven 
på utrustning och på att behärska »friluftslivsteknik«. det är således både 
möjligheten att uppleva tystnad och möjligheten att använda motorfor-
don som regleras. utgångspunkten är antingen ett områdes kvalitet i form 
av tystnad, eller så är det den bekvämlighet eller upplevelse som moto-
riserad verksamhet ger som är utgångspunkten. Också förvaltningens 
verksamhet räknas in. i vildmarkskärnor är således upplevelsen av tystnad 
viktigare än förvaltningens bekvämlighet. Hundspann och handsåg gäller 
även förvaltningen (Hammitt & Cole 1998). Med rOs-skalans krav är det 
således få arealer i sverige som skulle kunna klassas som vildmark i den 
betydelse som begreppet har i lagstiftningen »the Wilderness act«! 

Tillämpning av ROS-modellen
rOs-modellen förutsätter ett systematiskt arbete för att dela in land-
skapet i olika klasser. Klassningen utgår alltså från landskapets egenska-
per, faktiskt bruksmönster samt brukarnas efterfrågan och preferenser 
i kombination med förvaltningens mål, analys av miljöförhållanden 
och eventuella målkonflikter. det är viktigt att komma ihåg att plane-
ringen sker mot bakgrund av en kombination av redan pågående mark-
användning och mål för framtida markdisposition och förvaltning. för 
att uppnå ett önskvärt framtida tillstånd kan akuta kortsiktiga problem 
behöva angripas likaväl som planer för långsiktig utveckling göras. vi 
skall här beröra några viktiga principiella frågor för rOs-planering med 
utgångspunkt i en förenklad arbetsgång för en rOs-process anpassad 
till planering och förvaltning av svenska skyddade områden – figur 15:3 
(Wallsten 1988). figuren visar en första omgång av planering. förvaltning 

Figur 15:3. Gången i en ROS-
planering. Utgångspunkten för 

arbetsgången är planering för att 
zonera och förvalta ett naturområde 
som redan är använt för friluftsliv. 

Målkonflikter mellan bevarande 
och nyttjande för 

friluftsliv föreligger 
liksom behov av 

förvaltning för att 
säkra möjligheterna 

till aktiviteter och 
naturupplevelse 

(Modifierad efter 
Wallsten 1988).
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av området enligt rOs-modellen förutsätter därefter uppföljning, lärande 
och anpassning dvs. adaptiv planering.
 figuren utgår från en situation där ett naturområde används för frilufts-
liv. Målkonflikter mellan bevarandeintressen och utnyttjande för frilufts-
liv och naturturism föreligger. slitage och störningar kan vara problem 
som hotar upplevelsevärden – området kan helt eller delvis vara överut-
nyttjat.  arbetsgången användes av Wallsten (Hultman & Wallsten 1988; 
Wallsten 1988) för en fallstudie i rogen-området i sydvästra Härjedalen. 
den aktualiserar principiella frågor för rOs-planeringen som vi skall 
diskutera:

att skapa rOs-klasser anpassade till den aktuella situationen ʶ
att finna indikatorer som är möjliga att tillämpa i planering och  ʶ
uppföljning
att fastställa »rekreativ bärförmåga« dvs. både om något delområde  ʶ
utnyttjas på ett icke hållbart sätt och gränser för acceptabelt fram-
tida nyttjande
att övervaka förändringar och återkoppla detta till förvaltnings- ʶ
åtgärder
att kommunicera mål och det utbud av möjligheter som zoneringen  ʶ
ger till olika grupper

som framgår av figuren är målet för arbetet att avgränsa områden som 
svarar mot rOs-klasser anpassade till det aktuella naturområdet och dess 
användning och potential – punkt 5 i figuren. dessutom skall problem-
områden identifieras (punkt 6) och åtgärder föreslås (punkt 7). God 
planerings praxis innebär också att konsekvenserna av de föreslagna åtgär-
derna skall undersökas. Konsekvensbedömningen syftar både till att utreda 
om de föreslagna åtgärderna kan förväntas ha avsedd effekt och om de kan 
ha negativa sidoeffekter. Konsekvensbedömningen här är inte inskränkt 
till miljökonsekvenser – se kapitel 17. två steg i arbetsgången förtjänar 
ytterligare kommentar liksom begreppet »rekreativ bärförmåga«.

ROS-klasser och mål för området
inledningsvis gäller det att utifrån en samlad bild av området, använd-
ningen av området och kunskap om aktiviteter och brukare (3) samt mål 
för områdets förvaltning (1) skapa lämpliga rOs-klasser. Klasserna utgör 
en sammanvägning av faktorer i tre dimensioner – se figur 15:1. Modellen 
förutsätter egentligen att de sex fasta klasserna används men att tolkning 
och anpassning görs till det aktuella området. 
 i allmänhet innebär planering med rOs-modellen att förändrad mark-
användning på något sätt övervägs t.ex. nationalparksstatus, utvidgning 
av reservat, förändrade skötselregler. det innebär att målen för området 
och för delområden kan behöva omformuleras och att nya mål tillkom-
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mer. när det gäller skyddade områden där friluftsliv och turism skall få 
ökad betydelse, inslag av lokal förankring eller medverkan i planering 
och förvaltning skall övervägas kan en revision av målen medföra att det 
konkret blir lättare att göra zonering och indelning i rOs-klasser.
 en anpassning till svenska förhållanden kan vara att skapa en uppsätt-
ning klasser där motorfärdsel möjligen har en mindre framträdande roll. 
andra dimensioner än de tre grundläggande i figur 15:1 kan också övervä-
gas – se nedan om purism. att rOs-klasserna kan göras mer eller mindre 
självständiga eller relaterade till en bestämd typ av område eller aktivitet 
innebär att variationer på modellen har utvecklats. rOs har omformats 
för att beskriva spektra av möjligheter inom turism (leung et al. 2001), 
äventyrsturism (Butler & Waldbrook 1991) och ekoturism (Boyd & 
Butler 1996; dawson 2001). Också ett Water-rOs har utvecklats (ankre 
2007). naturvårdsplanering och förvaltning liksom turismforskningen 
återupptäcker således den klassiska funktionalistiska planeringsdoktrin 
som skapar rumslig separering mellan aktiviteter.

Indikatorer för ROS-dimensionerna
rOs-klasserna skall definieras genom en uppsättning indikatorer. indi-
katorerna väljs så att de speglar de tre grundläggande dimensionerna och 
eventuellt ytterligare dimensioner. i den fysiska/ekologiska dimensionen 
skall således indikatorerna göra det möjligt att indela området efter grad 
av mänsklig påverkan. indikatorer på landskapets grad av kulturpåverkan, 
status som naturskog/urskog eller slitage på vegetation är aktuella. efter-
som rOs-klasserna och därmed indikatorerna skall spegla upplevelse är 
det viktigt att ekologiska indikatorer verkligen i största möjliga grad gör 
detta – se kapitel 13 och 18 (emmelin 1997a). sociala indikatorer skall 
spegla hur intensivt området används och i någon grad också hur och 
av vem. det kan således gälla antalet möten av andra människor längs 
leder, eller »trängsel« på tältplatser. de förvaltningsmässiga indikatorerna 
väljs så att de speglar skalan från starkt tillrättalagt och med utbyggda 
anordningar och service till områden utan något av detta.
 indikatorerna kan vara kvalitativa beskrivningar av förhållandena i de 
tre dimensionerna. Kvantitativa indikatorer är emellertid önskvärda om 
uppföljning skall göras eller om miljöövervakning skall kunna leda till 
att planer och förvaltning anpassas efter nya förhållanden och problem. 
adaptiv planering kräver att man kan avgöra om målen nås, om de måste 
omprövas eller om till exempel zoneringen behöver ändras.
 indikatorerna bygger på den kunskap som kommer fram genom olika 
former av inventering – punkt 3 i figuren »inventering av miljöförhållan-
den och besökarnas uppfattningar«. till skillnad från traditionell svensk 
naturförvaltning skall inventeringen omfatta bruksmönster, brukarnas 
preferenser och attityder osv. i litteraturen betecknas detta ofta som att 
»setting attributes« skall studeras. därmed menas alltså både platser-
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nas egenskaper och hur de används och uppfattas. i figuren finns några 
problemområden antydda – slitage, nedskräpning, möten och förvalt-
ningsåtgärder. det är således både olika former av mätning av till exempel 
slitage och besökarnas upplevelse och tolerans som behöver studeras. 
 det är uppenbart att valet av indikatorer, som skall vara relevanta 
för möjligheten till olika aktiviteter, upplevelse och utbyte av vistelsen, 
reser en mängd svåra frågor. På den ena sidan skall indikatorerna vara 
konkreta och mätbara dvs. ha hög reliabilitet. På den andra skall de också 
vara relevanta för olika brukargrupper. indikatorer i rOs precis som i all 
annan planering ställer frågan »för vem förvaltas området« på sin spets 
(emmelin 1997a).

»Rekreativ bärförmåga«
Begreppet »rekreativ bärförmåga« försöker fånga den komplexa frågan 
»hur mycket tål området och brukarna« och därmed också definiera lång-
siktigt hållbar förvaltning. Begreppet är en analogi hämtad från ekologin 
där »bärförmåga« (»carrying capacity«) är ett samlat uttryck för vilket 
utbyte ett ekosystem kan ge utan att kollapsa, t.ex. hur mycket bete och 
foder som kan tas ut av en gräsmark, hur mycket en djurpopulation kan 
beskattas, var gränsen för ett långsiktigt hållbart fiske går osv. redan 
den ekologiska bärförmågan är komplicerad att fastställa. Genom olika 
skötselåtgärder kan avkastningen ökas eller ett områdes motståndskraft 
ökas. Olika former av stress, t.ex. torka eller störningar, kan minska 
bärförmågan. Bärförmåga är således inte någon skarp och väldefinierad 
vetenskaplig gräns. den innehåller även i sin renodlade ekologiska form 
bedömningar av risker, vilket leder vidare till tankar runt gränser för 
acceptabel förändring – se avsnittet om laC nedan.
 Begreppet »rekreativ bärförmåga« utvecklades framförallt i amerikansk 
förvaltning utifrån två problemområden. dels de ekologiska proble-
men med olika naturtypers känslighet för slitage på mark och vegeta-
tion och möjligheten att på olika sätt öka motståndskraft eller minska 
slitage genom olika förvaltningsåtgärder. dels problem med att besökare 
upplevde trängsel, störningar från andra besökare och överbeläggning på 
lägerplatser. Båda typerna av problem ansågs minska brukarnas möjlighet 
till positiva natur- och friluftslivsupplevelser (Manning 1999; shelby & 
Heberlein 1986). Också i sverige förekom en debatt om trängsel i de 
svenska fjällen som ett problem (emmelin 1989). i grunden handlade 
frågorna om att finna planerings- och förvaltningsmodeller för »hållbart 
nyttjande« långt innan begreppet hållbarhet blev ett väletablerat begrepp. 
forskning och debatt om rekreativ bärförmåga fortsätter nu med »hållbar 
förvaltning« som beteckning (siegrist et al. 2006).
 Om frågan gäller vad områdets besökare tål så kommer minst tre 
faktorer av avgörande betydelse in. för det första grundfrågan om besö-
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karnas känslighet och preferenser när det gäller skalan från påverkad till 
opåverkad natur.1 för det andra att olika grupper av brukare har olika 
preferenser och känslighet – se kapitel 3. för det tredje att känslighet och 
preferenser kan vara situationsbetingat så att samma individ kan reagera 
olika i olika miljöer och situationer. förväntningar på upplevelsen har 
betydelse liksom målet med vistelsen och aktiviteten. störningar, möten 
med andra, spår av andra människors verksamhet påverkar oss olika i ett 
tätortsnära motionsspår jämfört med en led i fjällen.
 försöken att fastställa rekreationsklasser och gränser för acceptabel 
förändring är således ett sätt att försöka fastställa olika områdens rekrea-
tiva bärförmåga: förmågan att ge olika typer av upplevelse och ge möjlig-
het till olika aktiviteter utan att dessa möjligheter negativt förändras 
av användningen. under senare år har nya frågor tillkommit förutom 
miljöpåverkan som slitage, nedskräpning osv. och de olika aspekterna på 
trängsel. till exempel har försöken att förvalta »ljudlandskapet« intresserat 
både forskare och förvaltningsorgan (newman et al. 2006; Manning et 
al. 2006, ankre 2007).

Brukare med olika känslighet: begreppet purism
rOs-systemet utgår från en skala som i princip också skall kunna beskriva 
brukarnas preferenser. insikten att dessa varierar mellan grupper och kan 
vara situationsberoende medför att vi behöver någon enkel indelning av 
brukarna efter känslighet. denna indelning skall på den ena sidan fånga 
flera aspekter av preferenser och känslighet. På den andra sidan får en 
indelning som skall användas praktiskt inte vara för komplex. den bör 
ha relativt få grupper och inte förutsätta alltför avancerade metoder för 
att få fram.
 i kapitel 3 har vi redogjort för en segmentering av brukare enligt 
purism-skalan. skalan är konstruerad utifrån samma tre grunddimen-
sioner som rOs. tanken är alltså att brukarna skall kunna indelas efter 
sin preferens för orörd natur och tolerans för olika former av påverkan, 
service, närvaro av andra människor och aktiviteter osv. för att göra skalan 
enkel att använda har den bara tre klasser av grader av »purism«: hög, låg 
och neutral. indelningen bygger på hur brukare svarar på ett batteri av 
frågor om attityder till tillrättläggning, slitage, nedskräpning, motorljud, 
möten med andra människor osv. »Purism« blir då ett sammanlagt mått 
på preferens för orörd natur, låg tolerans för möten med andra och hög 
grad av störningskänslighet när det gäller buller, slitage och andra spår av 
mänsklig påverkan. som figur 3:1 får man en ungefärlig normalfördelning 
av det sammanlagda värdet på svaren på hela frågebatteriet. tre klasser 

1. vi påminner återigen för säkerhets skull om att vi här rör oss med »upplevelse av vildmark« 
vilket inte nödvändigtvis är nära kopplat till biologiska mått på grad av påverkan.
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urskiljs som fått beteckningen »purister« respektive »urbanister« för de 
två ytterpositionerna på skalan och med en stor grupp »neutralister« 
däremellan.  Beteckningen »urbanister« framstår, i vart fall för svenska 
förhållanden, som mindre lyckad eftersom skalan handlar om preferens 
för olika grader av orörd natur snarare än ett spektrum från natur till 
stad. tanken är att en zonering av ett område skall ge möjlighet för alla 
tre grupperna att finna områden som tillfredsställer deras preferenser. 
Både zonering av natur efter orördhet och klassning av brukare efter 
deras preferens för orördhet är självfallet relativt grova generaliseringar. 
 ett exempel från Wallstens (1988) undersökningar i rogen – figur 15:4 
–  visar att de olika grupperna inte bara har olika attityder till slitage, 
nedskräpning och möten med andra människor. särskilt tydlig är skillna-
den mellan alla tre grupperna när det gäller möten med andra människor. 
På konkreta sakfrågor svarar de också olika. Puristerna rapporterar genom-
gående mer slitage och nedskräpning än övriga grupper. urbanisterna 
är emellertid också påtagligt störda av att se skräp, även om de anser att 
omfattningen av nedskräpning är betydligt mindre än den som puristerna 
rapporterar. som konstaterades i kapitel 3 så existerar ingen genomsnittlig 
brukare som man kan planera på ett nyanserat sätt för. Och uppfattningen 
av landskapet är inte en enkel funktion av landskapets egenskaper. detta 
är en god illustration till att en segmentering av brukarna är att föredra 
framför att enbart försöka klassa olika naturtyper som om olika brukare 
skulle uppfatta ett område på samma sätt.
 det är viktigt att förstå att »purism« inte är någon stabil egenskap 
hos en enskild individ. i olika situationer kan attityder och preferenser 
vara olika. Hållningarna kan förväntas variera med förväntningarna på 
ett område. toleransen för att möta andra människor är normalt större 
i tätortsnära områden, liksom önskemål om tillrättaläggande. skalan är 
emellertid användbar som praktiskt planeringsredskap för rOs-model-
lens grundtanke: att kunna ge olika individer och grupper ett spektrum 
av möjligheter att tillfredsställa sina önskemål. 
 forskning i norden visar att det kan vara befogat att ha fler dimensioner 
än de tre ursprungliga – fysisk/ekologisk, social och förvaltningsmässig. i 
undersökningar bl.a. vid etOur har antalet dimensioner ökats (emme-
lin & iderot 1999). Med avseende på attityder finns tydliga dimensioner 
som »tillrättaläggande«, »frihet eller frihetsinskränkande regelverk« som 
delvis kan urskiljas som komponenter i både den »förvaltningsmässiga« 
och den »sociala« dimensionen i rOs (vistad 1995; Kaltenborn 1991). 
Pnu-figuren i kapitel 3 har fyra dimensioner. det är framförallt attityder 
i de dimensioner som är utvecklingar av den sociala och den förvaltnings-
mässiga dimensionen samt indikatorer på spår av andra människor, t.ex. 
slitage och nedskräpning som skiljer ut grupperna.
 Purism-skalan kan användas som underlag för planering för natur-
turism. fredman & emmelin (1999, 2001) har visat hur en koppling 



15. modeller för plaNeriNg oCh förvaltNiNg 295

Purister i rOGen
Olika puristgruppers inställning till:

möten med andra människor ʶ
slitage ʶ
nedskräpning ʶ

Figur 15:4. Purister i Rogen. De tre purismgruppernas inställning till möten med andra 
människor, slitage och nedskräpning. Puristerna skiljer ut sig i svaren på samtliga frågor. 
Särskilt tydlig är skillnaden mellan alla tre grupperna när det gäller möten med andra 
människor. Puristerna skiljer ut sig tydligt när det gäller frågor om slitage och nedskräp-
ning. Notera dock att urbanisterna också är påtagligt störda av att se skräp även om 
de anser att omfattningen av nedskräpning är betydligt mindre än den som puristerna 
rapporterar (från Emmelin 1997a efter Wallsten 1988).
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mellan segmentering av brukarna i några grova grupper och rOs-model-
len teoretiskt skulle kunna medföra en förvaltning som bättre tar till 
vara de möjligheter till destinationsutveckling som olika gruppers efter-
frågan och betalningsvilja ger. i Grövelsjö-rogen-området – föreslaget 
som national park – fördelas besökare med hög och låg grad av purism 
olika över området. Puristerna finns i hög grad i skogs- och sjöterrängen 
i rogen, medan de med låg grad av purism söker sig till de lättgångna 
fjällen runt Grövelsjön. Båda grupperna uppger betalningsvilja för att få 
sina respektive intressen tillgodosedda. eftersom åtgärder som tillgodoser 
de båda grupperna inte är förenliga skulle en förvaltning behöva utgå från 
en zonering av rOs-typ. 

Gränsen för acceptabel förändring:  
LAC – limits of  acceptable change
Gränser för acceptabel förändring, limits of acceptable change, laC, 
utgår ur forskning och förvaltning inriktad mot »rekreativ bärförmåga« 
och problemen med trängsel som under lång tid var det dominerande 
paradigmet i forskning och förvaltning i usa. Begreppet bärförmåga 
har, som stankey et al. (1999) påpekar, en stark intuitiv kraft. frågan om 
vilket nyttjande som »är för mycket« kan intuitivt utvidgas till sociala och 
förvaltningsmässiga dimensioner: när blir antalet människor i ett område 
för stort inte bara med avseende på slitage och störningar på vilt utan 
också så att utbytet av besök eller aktiviteter minskas? för att förvalta 
områden för utbyte och vidta åtgärder krävs någon form av gränssättning. 
som flera forskare konstaterade ledde emellertid sökandet efter mått på 
rekreativ bärförmåga hos olika områden inte till meningsfulla resultat 
(shelby & Heberlein 1986; stankey & McCool 1984). i stället för att 
försöka fastställa »hur mycket är för mycket« inriktades efterhand under-
sökningar på vilka tillstånd som olika brukargrupper fann önskvärda eller 
icke önskvärda. Purismskalan är alltså ett resultat av denna forskning.
 Om landskapet skall förvaltas genom zonering för att ge ett varierat 
utbyte för olika grupper krävs indikatorer på kvaliteterna i olika områden. 
indikatorer är centrala för rOs-modellen. indikatorerna skall användas 
både för att karaktärisera tillståndet i de olika zonerna och för att ge 
förvaltningen signaler om tillståndet är på väg att förändras så att åtgärder 
krävs. Målet är att få fram en serie indikatorer som definierar de olika 
rOs-klasserna. dessa indikatorer skall kunna mätas och följas så att 
utvecklingen av ett område kan styras mot de önskade egenskaperna. 
laC modeller vilar på ett antal förutsättningar (stankey et al. 1985):

variation i naturresursernas tillstånd är oundviklig. ʶ
friluftsliv medför påverkan som går utöver naturlig variabilitet men  ʶ
kan vara mer eller mindre acceptabel.
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flera olika förvaltningsstrategier och åtgärder är möjliga; valet måse  ʶ
styras av målsättningar.
Gränserna för »rekreativ bärförmåga« baseras på värderingar. ʶ

tanken är att en viss variation i ett områdes egenskaper är acceptabel 
men att det finns gränser där områdets karaktär så förändras att det inte 
längre kan tillhandahålla de önskade kvaliteterna. eftersom många av 
landskapets egenskaper uppvisar naturlig variation är ett av problemen 
att skilja ut den mänskliga påverkan, som skall styras, från den naturliga 
variationen. figur 15:5  illustrerar tanken med laC.

Figur 15:5. Grundprincipen i LAC: en variation i olika indikatorer på miljök-
valitet är ofrånkomlig. Planering och förvaltning strävar efter att hålla tillståndet 
i olika ROS-klasser inom förutbestämda gränser mellan den naturliga variationen 
och en övre gräns för vad som i en given situation/område accepteras (ur Emmelin 
1997a).

indikatorer fastställs i en process med fyra huvuddrag:

acceptabla och uppnåbara tillstånd definieras av en uppsättning  ʶ
mätbara indikatorer
analys av relationen mellan existerande förhållanden och vad som  ʶ
anses acceptabelt
identifiering av åtgärder som erfordras för att upprätthålla eller  ʶ
återställa önskade förhållanden
övervakning och utvärdering för att bedöma om åtgärderna är  ʶ
verkningsfulla och effektiva

valet av indikatorer är, som redan påpekats, komplicerat. de skall vara 
mätbara och relevanta inte bara för att följa tillståndet i naturen utan 
också för brukarnas upplevelser. turner (1987) har ställt upp kriterier för 
indikatorer.
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Långsiktig betydelse indikatorn måste avslöja förändringar som 
sker långsamt men jämnt och måste kunna 
upptäcka trender över en 5-årsperiod.

Kortsiktig betydelse indikatorn måste upptäcka förändringar som 
uppträder under ett visst år.

Känslighet och 
relevans

indikatorn måste avslöja förändringar tidigt 
nog för att medge att förvaltningen kan reagera 
och måste gälla förhållanden som är påverkbara 
av förvaltningen.

Storlek på förändring indikatorn måste vara mätbar och medge 
förändringar.

Realism indikatorn måste på ett säkert sätt kunna mätas 
av fältpersonal med hjälp av enkla tekniker.

Effektivitet indikatorn måste ge meningsfull förvaltnings-
relevant information.

Figur 15:6. Kriterier för val av indikatorer i LAC-systemet (bearbetad efter Turner 
1987 ur Pigram & Jenkins 1999).

Om brukarstudier
Planering och förvaltning med den kombinerade modell som rOs och 
laC tillhandahåller förutsätter som påpekats ingående kunskaper om 
brukarna. Brukarstudier behandlas i kapitel 7. vi gör där också några 
principiella påpekanden om användningen av brukarstudier. Problemet 
att preferenser och attityder inte enkelt kan användas som underlag 
för förvaltning, eftersom de ibland har begränsad förmåga att förutse 
faktiska beteenden, reaktioner på åtgärder eller på olika miljöfaktorer, 
har uppmärksammats i litteraturen. en översikt över spridningen av 
preferenser och attityder från ett mycket stort antal undersökningar finns 
i Manning (1999) och pekar tydligt på detta. 
 Beteenden och uppgivna preferenser överensstämmer inte alltid. 
Observations studier har pekat på sådana faktorer som benägenheten att 
använda lägerplatser som uppvisar spår av tidigare bruk, att söka sig till 
platser som redan används osv. (Canon et al. 1979; Heberlein & dunwid-
die 1979; Cole 1982) samtidigt uppges en preferens för ensamhet. detta 
är ett exempel på ett problem som Manning (1999) pekar på, nämligen 
bristen på studier där direkt observation av besökare kombinerats med 
frågor om attityder och preferenser. 
 i avsnittet om purismskalan, i kapitel 3, pekade vi på att frågor om 
preferenser för konkreta förhållanden, till exempel om vilka miljöförhål-
landen som föredras, hållning till tillrättaläggande, störningar osv., kan 
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förväntas ha bättre förmåga att särskilja mellan grupperna. därmed har 
sådana frågor bättre kraft för att förutse beteenden. allmänna frågor om 
brukare önskar lugn, tystnad, vild natur osv. är svåra att använda eftersom 
olika respondenter lägger in helt olika saker i sådana begrepp. 
 slutligen är det både praktiskt och planeringsteoretiskt väsentligt att 
påpeka att all planering som bygger på material från brukarundersök-
ningar riskerar att inriktas mot de verksamheter och de grupper som 
använder ett område. förvaltningens uppgift kan emellertid också vara att 
tillgodose »icke-brukares« intresse. På samma sätt som lokal medverkan 
kan överbetona de resursstarka närvarandes intresse kan brukarundersök-
ningar behöva kompletteras med annan kunskap. »advokatplanering« – se 
kapitel 14 – är en planeringstanke som betonar planerarens ansvar för de 
icke närvarande gruppernas intresse. Kunskap om grupper som är svagt 
representerade i brukarundersökningar får sökas på andra sätt – se kapitel 
8. 

Att kommunicera zonering och utbud
rOs och liknande modeller utgår från att brukarna har tillträde till alla 
zoner i ett system. utgångspunkten är de möjligheter till upplevelse som 
de olika zonernas egenskaper erbjuder. Zonering kan emellertid som 
påpekades ovan ha andra primära mål, framförallt att avväga mellan 
friluftsliv och andra motstående intressen. ett uppenbart exempel är 
olika former av förbud mot tillträde eller bestämda aktiviteter utifrån 
naturskyddssynpunkt; fågelskyddsområden, sälskyddsområden osv. är 
sådana exempel. 
 Både en zonering inriktad på ett spektrum av möjligheter och zoner 
med begränsningar måste kommuniceras till besökare. den ena sidan 
av denna kommunikation är en form av marknadsföring: att stimulera 
brukare att söka efter de upplevelser och de möjligheter som passar deras 
preferenser och möjligheter. ett krav på kommunikationen är då också 
att ge brukarna realistiska förväntningar, t.ex. med avseende på tillrät-
taläggande, service, omfattningen av bruk respektive orördhet, tystnad 
och andra komponenter i vildmarksupplevelse. den andra är en form av 
styrning så att störning och slitage undviks. i kap 18 diskuterar vi frågor 
som gäller styrning med information. informationen har dessutom som 
ett viktigt mål att berika upplevelsen. 
 ett försök att kategorisera landskapets upplevelsevärden på ett sätt 
som gör det möjligt att kommunicera ett allmänt intryck av vad man kan 
förvänta sig är den klassning som gjorts i projektet landskapets upplevel-
sevärden (Boverket 2007). Kvalitativa indikatorer som ostördhet, trygg-
het, naturpräglad miljö, möjlighet till återhämtning används. systemet 
är framförallt gjort för tätortsnära natur och tänkt att användas i fysisk 
planering. frågan är om  indikatorerna kan användas av olika personer 
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och ge likartat resultat. ett klassificeringssystem är svåranvänt om olika 
bedömare och betraktare kommer fram till olika resultat när de bedömer 
samma område – reliabilitetsproblemet. ett klassificeringssystem skall ge 
olika grupper en någorlunda tydlig association som gör att en besökare 
kan välja område efter sina preferenser och har realistiska förväntningar 
på områdets upplevda kvaliteter. Om ett klassningssystem är starkt tids-, 
plats- och kulturberoende eller utgår från någon tänkt »genomsnittsbru-
kare« kan det ha lågt informationsvärde – validitetsproblemet. de mera 
principiella invändningarna mot att se möjligheterna till aktivitet och 
upplevelse som en funktion av områdets egenskaper diskuteras kort i 
kapitel 3.

ROS: användning, kritik, vidareutveckling
rOs-konceptet introducerades i sverige av Wallsten (1982, 1985) och 
en fallstudie utarbetades av honom (Wallsten 1988) inom ramen för 
forskning i femundsmarka, rogen och långfjället (emmelin 1986). i 
»fjällplanen« (naturvårdsverket 1986) nämns rOs. utformningen av 
arbetet med »värdekärnor« och det oreflekterade antagandet att veten-
skapligt värdefull natur automatiskt också utgör den ur rekreations-
synpunkt mest värdefulla, samt avsaknaden av kriterier för vägning 
mellan t.ex. friluftsliv och naturvård, gör att man knappast kan anse att 
modellen använts (emmelin 1997a). en tydlig officiell tillämpning av 
rOs-tankegången i svensk naturvårdsförvaltning har däremot gjorts vid 
utformningen av fulufjällets nationalpark. en överblick över model-
ler och deras användning globalt inom naturvården ges av de lacy & 
Whitmore (2006).
 i usa utvecklades modellerna i två komplementära riktningar. den 
ena representeras av drivers utveckling mot att betona nyttoaspekterna 
på förvaltning, »benefits approach«, där systematiskt insamlad kunskap 
om motiv, efterfrågan och brukarnas utbyte av aktivitet och upplevelse av 
miljön har stått i fokus. Modellen har fått beteckningen »Benefits Based 
Managment« (driver & Burns 1999). Här har betoningen varit stark på 
vetenskaplig kunskap och på information och verktyg för att kontrollera 
eller minska oönskade beteenden hos besökare (Graefe 1991). ett exempel 
på en sådan expertmodell för naturförvaltning är visitor impact Mana-
gement (viM) som utvecklades av us national Parks and Conservation 
association. den har tillämpats i usa (Graefe 1990), australien och 
Canada (Pigram & Jenkins 1999). en annan modell, visitor activity 
Management Process (vaMP) utvecklades av Canadian Parks service och 
presenteras som en fundamental omställning av förvaltning av fredade 
områden från en produkt/tillförselorientering till en marknads/besökar-
orientering (Graham et al 1988). Planerings- och förvaltningsmodeller 
tenderar att utvecklas och tillämpas av olika förvaltningar men att inte 
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publiceras eller utvärderas på ett vetenskapligt och tillgängligt sätt (Pigram 
& Jenkins 1999). en misstanke kan vara att organisationer har behov av 
att ha sina specifikt egna modeller med egna akronymer för att framstå 
som nyskapande. 
  den andra utvecklingen har bestått i att utveckla inslagen av brukar-
medverkan. utveckling av laC mot att hantera intressekonflikter och 
olika former av osäkerhet har skett under inflytande av modern orga-
nisationsteori, särskilt beslutsfattande under osäkerhet (thompson & 
tuden 1987), och från planeringsteori, framförallt friedmans (1973) 
»transactive planning« och adaptiv planering genom handling (fried-
man 1987). denna utveckling har skett för att hantera det grundläg-
gande planeringsproblem som uppstår när en situation med osäker och 
omstridd kunskap, särskilt om effekterna av olika ingrepp och åtgärder, 
förenas med grundläggande målkonflikter (thompson & tuden 1987; 
Beckman 1990). en utveckling av laC där samarbete mellan aktörer 
också betonas är den australiensiska modellen tOMM – tourism Opti-
misation Management Model (se vorkinn & lindberg 2004). tOMM 
anknyter till den utbytesorienterade förvaltnngstraditionen. i stället för 
att som i laC fokusera på gränser för acceptabel utveckling fokuserar 
modellen på mål, önskvärda tillstånd som bör uppnås. skillnaden kan 
vara mera symbolisk och framförallt betydelsefull för relationen mellan 
turistnäring och naturvård (vistad et al. 2008). speciellt i skandinavien 
med allemansrätten som en viktig faktor kan det starkt ifrågasättas om 
någon förvaltning har en sådan grad av kontroll över ett område och 
utvecklingen att en reell styrning mot uppställda mål är möjlig. i hög 
grad är naturvården liksom annan planering hänvisad till att styra aktörer 
som har initiativet genom restriktioner (emmelin 1997a).
 rOs-modellen har aldrig egentligen uppmärksammats i den planerings-
teoretiska debatten. annars skulle modellen onekligen ha drabbats av 
samma kritik som all rationalistisk planering. 
 Med hänsyn till det omfattande arbete som lagts på utveckling av 
planeringsmodeller baserade på någon form av differentiering i tid 
och rum kan det förefalla förvånande att litteraturen om  utvärdering 
av deras funktion är begränsad. Manning hävdar till och med att 
ingen riktig forskning har utförts rörande om zonering faktiskt är 
verkningsfull (Manning 1999:270). undersökningar i fulufjället före 
och efter nationalparksbildningen ger emellertid indikationer på att 
en rOs-baserad zonering verkligen har fungerat sett ur besökarnas 
synvinkel (fredman et al. 2005), medan det däremot sannolikt är för 
tidigt att säga om den också fungerat som naturskyddsåtgärd, även om 
besökstrycket i de mera vildmarksbetonade zonerna kan konstateras 
vara lågt.
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Enklare modeller för zonering
Zoneringen i rOs-modellen utgår från dimensioner av användning, 
upplevelse och störningseffekter av användning av naturområden. en 
modell som tar utgångspunkt i en enkel indelning av landskapet är den 
zonering som skall tillämpas i biosfärområden inom ramen för unes-
cos program Man and the Biosphere, MaB. utgångspunkten är här att 
genom planering åstadkomma en kombination och övergång mellan 
exploaterade landskap och bevarade. Biosfärområden skall innehålla ett 
spektrum av funktioner: bevarande, ekonomisk utveckling, forskning, 
utbildning och utvecklingsprojekt – se biosfärområden i kapitel 17. 
Zonering i tre typer av områden är en del av planeringen: kärnområde, 
buffertzon och utvecklingsområde. MaB-modellen för zonering tycks 
förutsätta ett landskap med ett existerande större skyddat område som på 
ett bättre sätt skall integreras med omgivande landskap och olika ekono-
miska aktiviteter i detta. Biosfärområden diskuteras ytterligare något i 
kapitel 17. Zoneringen i fulufjällets nationalpark – se fallstudien i kap 17 
– ansluter principiellt till MaB-modellen även om differentieringen är 
något större med tre zoner i nationalparken samt ett samarbete med den 
omkringliggande kommunen om ett »omland«.



fallstudie
biosfärområdeN
vi ser i sverige en allt mer mångfaldig flora av reservats- och områdeskoncept 
diskuteras eller komma till användning – koncept som på olika sätt försöker 
tackla samspelet mellan bevarande och utveckling, mellan internationella – natio-
nella – regionala – lokala intressen, liksom mellan natur och kultur. det här är 
ambitioner som i hög grad också kännetecknar biosfärområdeskonceptet som 
utgår från unesCOs »Man and the Biosphere Programme«. vi har i sverige 
för närvarande två sådana områden. det ena etablerades redan 1986 i torne-
träskregionen utanför Kiruna. det måste nu utvecklas (framförallt zoneras och 
tydligare inkludera samhällsaspekter) i linje med hur konceptet »biosfärområden« 
utvecklats internationellt.1 det andra är Kristianstad vattenrike, som invigdes 
2005. det var ett viktigt steg i biosfärområdenas fortsatta etablering i sverige. inte 
minst då detta är ett svenskt exempel på det moderna biosfärområdeskonceptet 
och hur den breda processen kan se ut fram till en ansökan. förutom Kristianstad 
vattenrike har också ett antal andra områden i sverige uttryckt intresse, haft 
möten, initierat viss verksamhet etc. för att eventuellt vartefter kunna bli nya 
biosfärområden, t.ex. nedre dalälvsområdet, sörmlands skärgård, finnskogen i 
norra värmland, åre och Kinnekulle med vänerskärgården. varje biosfärområde 
måste uppfylla tre grundläggande och ömsesidigt förstärkande funktioner: 
 Bevarandefunktionen – att bidra till bevarande av landskap, ekosystem, arter 
och genetisk variation. Både biologiskt och kulturellt betingade värden skall beva-
ras och utvecklas. Utvecklingsfunktionen – att bidra till ekonomisk och mänsklig 
utveckling som är socio-kulturellt och ekonomiskt hållbar. 
 Logistikfunktionen – att bidra med hjälp till forskning, miljöövervakning, 
utbildning och informationsutbyte omfattande lokala, nationella och globala 
frågor om bevarande och utveckling. 

se vidare: Kristianstad vattenrike: http://www.vattenriket.kristianstad.se/
internetsida för Biosfärområdeskonceptet generellt: http://www.unesco.org/mab
internetsida för svenska MaB (Man and the Biosphere: http://biosfaromrade.org/

1. sandell 2005; Bladh & sandell 2003.

Fig 15:6
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16. fysisK PlanerinG
att Planer a för för ändr ad 
MarKanvändninG

eN plaNeriNg som på allvar tar in friluftslivets behov av lämpliga 
arealer i konkurrens med andra intressen är en förutsättning för friluftsliv 
och naturturism. Planering måste i stor grad ske inom ramen för den 
kommunala fysiska planeringen. Kommunerna skall ta ett större ansvar 
för friluftsliv och naturvård, och många kommuner har ambitioner att 
utveckla turism, i många fall inte minst naturturism. detta kräver meto-
der och verktyg för att få in friluftsliv, naturturism och naturvård i den 
fysiska planeringen.
 den planering som sysslar med förändrad markanvändning brukar 
betecknas fysisk planering. den fysiska planeringen sysslar med att 
avväga mellan olika intressen, att avgöra målkonflikter, och att väga 
mellan enskilda och allmänna intressen. inte minst viktigt är att värna 
om markägares rätt att använda sin mark ändamålsenligt, samtidigt som 
samhällsbehov tillgodoses. Byggande vid eller inom värdefulla ströv-
områden, fritidsbebyggelse vid stränder och anläggningar för turism är 
exempel på sådana motsättningar som planeringen måste hantera. Men 
också stridigheter mellan fastighetsägare hör till planeringens vardag: 
en fastighetsägare vill bygga till medan grannarna vill behålla sin utsikt. 
den fysiska planeringen sysslar dessutom i hög grad med det som ofta 
betecknas som »stadsbyggande«. vi har här ingen anledning att diskutera 
den aspekten.
 förutom den kommunala planeringen är den planering som sker för 
olika former av utbyggnad i landskapet inom många sektorsmyndighe-
ter av betydelse för friluftslivets villkor. infrastruktur planeringen skapar 
förutsättningar genom att göra områden tillgängliga, men inverkar också 
negativt genom att skapa barriärer i landskapet eller belägga områden med 
buller. för den långväga naturturismen har kommunikationer naturligtvis 
stor betydelse. fjällturismen i Jämtland och i nordligaste lappland har 
till exempel i hög grad utvecklats med utgångspunkt från järnvägen. att 
västerbottensfjällen framförallt har betydelse för regional rekreation och 
har påtagligt mindre turism från södra sverige (Heberlein & fredman 
2002) kan sannolikt förklaras med sämre tillgänglighet. 
 naturvården är en av de planerande sektorer som både har en egen 
planering för markanvändningen och ett betydande inflytande på den 
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kommunala fysiska planeringen. som vi pekade på i kapitel 14, förelig-
ger det grundläggande skillnader i synsättet på hur avvägningar skall 
göras mellan »miljöparadigmet« och »planparadigmet«. Planparadigmets 
grundtanke är avvägning mellan intressen baserad på ett rationellt under-
lag men genom politiskt beslutsfattande. Miljöparadigmet ser centrala 
regler och normer baserade på vetenskapligt underlag som grunden för 
avgöranden om lämplig markanvändning. vi skall i detta kapitel redogöra 
för grunderna i svensk fysisk planering vilket i praktiken i hög grad är 
detsamma som kommunal planering. naturvårdens planering tas upp 
i ett följande kapitel. det innebär att det i detta kapitel i hög grad är 
»planparadigmets« syn på avvägning och målkonflikter som är gällande. 
rötterna till den fysiska planeringen ligger planeringsteoretiskt i »plane-
ring som fysisk design« – se kapitel 14.

Några grunder
den fysiska planeringen gäller all mark i landet. den kommunala 
planeringen liksom många sektorsmyndigheters planering gäller mark 
oavsett vem som äger marken. detta gäller både den juridiskt bindande 
planeringen för till exempel bebyggelse och den planering som redovisar 
olika visioner och anspråk på markanvändningen. Om och hur planerna 
faktiskt genomförs beror däremot i hög grad på markägaren.
 fysisk planering utgår från att det finns överordnade allmänna intres-
sen som kan väga tyngre än enskilda intressen, också markägarens. som 
påpekades i kapitel 14 slår lagstiftningen inom både planering och miljö 
fast att marken skall användas för det den är bäst lämpad vilket kan 
innebära inskränkningar i markägarens möjlighet att förfoga över sin 
egendom. detta innebär att planering måste ske på ett rättssäkert sätt. 
den skall följa procedurregler som ger möjlighet till insyn och till att klaga 
och att få rättelse. ansvaret för beslut om förändrad markanvändning 
skall dessutom tas av folkvalda politiker som skall svara för avvägningen 
mellan allmänna intressen och den enskildes. en trend i planeringen 
som påverkas av lagstiftningen inom eu är att vissa frågor flyttas från 
politiskt beslutsfattande till domstolar. Kravet på rättssäkerhet innebär 
ofta en begränsning av effektivitet i planeringen. 
 vad som faktiskt sker i landskapet är beroende av aktörer – både privata 
och offentliga – som bygger, drar vägar och järnvägar, sköter skogen, odlar 
osv., se figur 14:2. aktörernas mål kan vara helt andra än »samhällets«. 
i själva verket sker därför styrningen av landskapet i stor grad genom 
restriktioner: planerna säger i hög grad vad som inte får göras på ett visst 
markstycke. Westerlund (1980) beskriver förhållandet pedagogiskt som en 
»avstyrande« och inte en »tillstyrande« planering. reservatsbestämmelser 
talar om vad som inte är tillåtet. även »hänsynsregler« handlar i stor grad 
om negativ hänsyn dvs. om att avstå från att göra vissa saker. att planen 
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reglerar ett område för bostadsbebyggelse innebär en restriktion på andra 
möjliga aktiviteter. Bostadsbebyggelse kommer till stånd inom området 
bara om någon aktör faktiskt har makt och resurser att förverkliga planen 
– att omvandla planens detaljer till ett projekt – se kapitel 14. 

Planering av landskapsmönstret
den fysiska planeringen sysslar i stor grad med stadsbyggande. frilufts-
livets förutsättningar påverkas av denna planering till exempel genom 
bebyggelsemönster, utformning av grönstruktur och kommunikations-
stråk och möjligheter till bostadsnära motion.
 vi har tidigare pekat ut tre principiellt viktiga aspekter på mark-
användningsplanering: landskapsmönstret, arealtillgången samt land-
skapskvalitet. den fysiska planeringen arbetar med alla tre aspekterna men 
det är främst inverkan på landskapsmönstret som vi här skall behandla, 
eftersom detta har grundläggande betydelse för friluftslivet. i figur 16:1 
illustreras några av den fysiska planeringens huvuduppgifter utifrån det 
överordnade perspektivet »landskapsmönster«.
 Planering för förändring av markanvändningen genom olika former av 
exploatering är kärnan i den fysiska planeringen. God planering innebär 
dessutom att denna planering tar hänsyn till landskapsmönstret så att 
ett väl fungerande landskap skapas eller upprätthålls. arealtillgången för 
naturvård och friluftsliv påverkas positivt och negativt genom plane-
ring för exploatering och ianspråktagande. värdefulla arealer kan tas 
direkt i anspråk för annat och störningseffekter av olika slag kan uppstå 
på omkringliggande arealer. Men avsättning av mark för friluftsliv och 
naturvård kan också göras i olika former av markanvändningsplaner. 
Hänsyn kan tas genom landskapsmönstret så att störningar undviks, 
samband mellan naturområden främjas, våtmarker, vattendrag och sjöar 
har funktionella samband osv.

Figur 16:1. Principiella huvudmoment i den fysiska planeringen – planering för 
förändrad mark användning arbetar i hög grad med att styra landskapsmönstret
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 eftersom landskapet planeras av många olika aktörer är en viktig funk-
tion i den översiktliga planeringen att redovisa olika sektorers anspråk 
på marken, konflikter runt markanvändning, sårbara och värdefulla 
 områden.
 Planering för ett välfungerande landskapsmönster är viktigt för att 
säkra områden som är avsatta för naturvård och friluftsliv. trycket på 
dessa arealer beror på landskapsmönstret i stort. Markanvändning på 
intilliggande områden har till exempel stor betydelse. tystnad i naturen 
förutsätter att bullrande anläggningar och trafikleder inte gränsar direkt 
till friluftsområden. i områden med intensivt jordbruk t.ex. i nederlän-
derna måste värdefull natur omges med buffertzoner som kan absorbera 
luftföroreningar – jfr. zoneringsmodellen för MaB-områden  (figur 15:6). 
när det gäller att säkra avsatta områden samspelar den kommunala fysiska 
planeringen med naturvårdens planering. figur 16:2 utvecklar olika insat-
ser för att säkra avsatta områden.

Zonering som redskap i fysisk planering
alla verksamheter kan inte samsas i landskapet. funktionsseparering 
genom zonering är som diskuterats i kapitel 15 en både nödvändig och 
attraktiv lösning på en mängd målkonflikter också inom naturvårds- och 
friluftslivsområden. Målkonflikter uppstår också mellan olika friluftslivs-
aktiviteter. att separera olika verksamheter i rummet är en grundläggande 

Figur 16:2. Åtgärder inom planering för att säkra avsatta områden. Åtgärderna 
berör både principområde, »landskapsmönster« och »arealtillgång«. De förutsätter 
ett samspel mellan fysisk planering och naturvårdens planering och förvaltning.
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princip i den fysiska planeringen: arbetsområden med buller och utsläpp 
skiljs från bostadsområden, bostäder separeras från infrastruktur osv. i 
sin mest extrema form medför funktionsseparering en stark uppdelning 
mellan olika aktiviteter och därmed ett stort transportbehov. landskapet 
blir indelat i en form av monokulturer: sovstad, köpcentra, industriom-
råden, kontor, nöjes- och rekreationsområden, kulturreservat, friluftslivs- 
och turismområden och längst ut i marginalen »naturen«. varje område 
lever under olika tider av dygnet och året och kan optimeras för sin funk-
tion. transportsystemens påverkan men också tidsåtgången för förflytt-
ning mellan områdena ger sociala och miljömässiga kostnader. Med jämna 
mellanrum uppkommer inom samhällsplaneringen därför alternativa, 
integrerade modeller. 1800-talets utopister liksom senare rörelser skapade 
»kommuniteter« med arbete och boende integrerat. Men den klassiska 
naturvården har i hög grad varit inställd på en funktionsseparering: den 
finaste naturen har utvalts med vetenskapliga kriterier på orördhet och 
i största möjliga grad hållits fri från mänsklig verksamhet. utmaningen 
för planering för naturvård och friluftsliv är att finna integrerade former 
för planering av betydande delar av landskapet. dels så att naturvärden, 
som dessutom är tätt sammanvävda med kultur, bibehålls i ett spektrum 
av landskap från det urbana till det närmast orörda. Men också så att 
olika former av friluftsliv kan utövas i attraktiva landskap. Zonering är 
således en grundläggande princip för planering av markanvändningen 
och därmed grundläggande för hur landskapsmönstret utformas.
 inom planering för friluftsliv och rekreation började under 70-talet 
bland annat i samband med den fysiska riksplaneringen ett tidsgeogra-
fiskt synsätt på funktionsseparering göra sig gällande. Behovet av olika 
typer av naturrekreation uttrycktes i tre grova grupper: natur för daglig 
motion, veckoslutsområden och semesterområden. Kraven på naturkvali-
tet, storlek, obrutenhet osv. kunde i stort sett sättas som omvänt propor-
tionella mot tillgänglighet. ett landskapsekologiskt synsätt har också 
gjort sig gällande: landskapsstrukturen skall helst göra det möjligt att 
röra sig ut från bostadsområden till fots eller cykel till områden både för 
det dagliga friluftslivet men också till områden som besöks mera sällan, 
»veckoslutsområdena«. Bakomliggande motiv är en blandning av miljö-
hänsyn, miljövänliga transporter, folkhälsa, behovet av motion för att 
bekämpa välfärdssjukdomarna, samt bevarande av biologisk mångfald, 
spridningskorridorer och refuger i landskapet. föreställningar om ett 
medfött behov av naturkontakt som motiv för kommunerna att aktivt 
planera för en sammanhängande grönstruktur förs i ökande grad fram. 
argument som förefaller vetenskapligt underbyggda får lättare genomslag 
i en rationalistisk planeringskultur!
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Fysisk planering – ett kommunalt monopol?
sverige har bara en helt yttäckande markanvändningsplanering som 
skär över alla sektorer: den kommunala översiktsplanen. Plan- och 
bygglagen ställer krav att en översiktsplan skall göras för hela kommu-
nen och uppdateras varje mandatperiod. översiktsplanen (öP) skall 
visa kommunens intentioner för markanvändningen men också andra 
sektorers markanvändning och anspråk. översiktsplanen är därför det 
potentiellt viktigaste redskapet för att spegla anspråk (se figur 16:1) 
och landskapsmönster. den skall identifiera områden som är lämpliga 
för olika ändamål och verksamheter, och medverka till att till exempel 
grönstruktur och områden värdefulla för friluftsliv och naturvård inte 
exploateras för bebyggelse, industrier eller annan verksamhet. översikts-
planen är emellertid inte juridiskt bindande. Bindande planering görs i 
form av detaljplaner, som anger till exempel bebyggelsens utformning, 
dragning av vägar, parkmark, industriområden osv. detaljplaneringen 
skall vara i överens stämmelse med översiktplanen. översiktsplanen är 
därigenom tänkt att fungera styrande för markanvändningen. loka-
lisering och utformning av byggnader, men också av t.ex. tv-master, 
vindkraftverk, bryggor, skidliftar m.m., styrs förutom av detaljplane-
ringen av bygglov. 
 översiktsplaner och i de flesta fall också detaljplaner skall genomgå 
en miljökonsekvensbedömning (MKB). denna skall visa de miljökon-
sekvenser som planens genomförande kan medföra och vilka åtgärder 
som görs för att minska negativa verkningar av planen. Målet för MKB 
är att dels minska miljöpåverkan, dels utgöra underlag för beslut om 
de konsekvenser som trots allt uppstår uppvägs av nyttan med planen. 
Miljökonsekvensbedömning behandlas kort i kapitel 17.
 fördjupad översiktsplan (föP) är ett instrument av intresse eftersom 
en föP kan avse såväl en begränsad del av kommunen som en viss typ 
av intresse. föP har använts för att klara ut speciella markanvändnings-
konflikter, t.ex. mellan naturvård, turism m.m., som i flera skärgårds/
kustkommuner, eller utlöst av konkreta problem som i älvdalens nord-
ligaste socknar. nationalstadsparken kom till genom en samordnad över-
siktlig planering mellan solna och stockholm som staten tvingade fram. 
försöken att lösa upp motsättningen mellan naturvård och turism i södra 
Jämtlandsfjällen gjordes inom ramen för mellankommunalt samordnad 
fördjupad översiktsplanering (vuoiro et al. 2003.)
 rubriken på detta avsnitt innehåller ett frågetecken som vi nu kan 
kommentera. Man brukar tala om ett kommunalt planmonopol. lite 
löst brukar det beskrivas som att kommunerna har monopol på att 
göra planer. Mera korrekt är att säga att kommunen har monopol på en 
bindande markanvändningsplanering. Kommunen fastställer detaljplaner 
och beviljar bygglov och har också skyldighet att göra översiktsplaner. 
detaljplanerna kan rent praktiskt vara gjorda mer eller mindre helt av en 
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exploatör och innehållet i planen kan vara förhandlat mellan exploatören 
och kommunen. under senare år har trenden varit att detaljplanerna 
gäller relativt begränsade områden som direkt berörs av en exploatörs 
intressen. Kommunens monopol på markanvändningsplanering försvagas 
därmed i praktiken något och den samlade överblicken över till exempel 
stadsbyggnad minskar. det har diskuterats ett behov av en planering 
mellan översiktsplanens mera visionära nivå och de »frimärksartade« 
detaljplanernas reglerande nivå (sOu 2005:77). för grönstruktur och 
tätortsnära rekreation vore en sådan planering sannolikt önskvärd.
  den översiktliga planeringen uppvisar många brister, t.ex. att en stor 
andel av sveriges kommuner inte har en rimligt uppdaterad översikts-
plan. i stället för att revidera planerna görs ofta en »aktualitetsförklaring« 
där planen i sämsta fall bara schablonmässigt förlängs eller där mindre 
ändringar meddelas. detaljplanering sker ofta i strid med översiktsplan, 
både när privata intressen och offentliga önskar genomföra något. Miljö-
bedömningen av planer har i alltför hög grad varit bristfällig och slent-
rianmässig. det är viktigt att notera att det inom kommunen kan finnas 
flera aktörer som i olika eller ingen grad förhåller sig till den kommunala 
fysiska planeringen. t.ex. är samspelet mellan kommunal naturvård och 
planering varierande mellan kommuner. Planering för rekreation i form 
av anläggningar m.m. görs ibland av särskilda organ. naturturism kan 
ingå i dessas ansvarsområde eller ligga på näringslivsorgan. översikts-
planerna fungerar därför ofta dåligt som information till andra aktörer i 
landskapet om kommunens intentioner.

Planering på högre nivåer – den felande länken
regional fysisk planering saknas i sverige. däremot finns ett antal regio-
nala aktörer som gör sektorsvis planering för sina respektive intressen: 
t.ex. trafikverket. naturvården är i detta sammanhang den viktigaste 
med länsvis naturvårdsplanering. 
  friluftsliv är ett exempel på ett intresse som kräver någon form av 
regional och/eller mellankommunal planering. intresset från en kommuns 
sida att tillgodose mellankommunala och regionala intressen kan förvän-
tas öka om ett kommersiellt intresse, dvs. turism, föreligger jämfört med 
rena rekreationspolitiska intressen.
 argumenten för någon form av regional planering av markanvänd-
ningen är starka men kontroversiella. strandskyddet är ett exempel på 
en samspelsfråga mellan kommun och stat som har stor betydelse för 
friluftsliv och naturvård. en annan självklar sådan är hur reservatsbildning 
hanteras. den nyorientering som sker i naturvården mot lokal förank-
ring, lokalt ansvar osv. bör kunna kopplas mot kommunal planering. 
förutsättningarna för regional planering eller samverkan med kommunal 
planering är för närvarande starkt varierande mellan olika regioner på 
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grund av olikheterna i organisation av den regionala nivån. det framtida 
systemet har utretts bl.a. av ansvarskommittén som i början av 2007 kom 
med förslag om att skapa 6–9 storregioner för att ersätta dagens län och 
landsting. vad som kommer att ske med förslaget är i skrivande stund 
högst oklart – det har talats om frivilligt samgående som ett sätt att skapa 
större regioner.
 vi har idag i sverige ingen enhetlig regional organisation. den kompli-
cerade situationen när det gäller regional förvaltning har betydelse för 
miljövård och planering inte minst eftersom många av dessa frågor natur-
ligen griper över olika administrativa gränser.
 statens förlängda arm i regionerna är länsstyrelserna. fysisk planering 
och miljövård har hört till länsstyrelsernas viktigaste uppgifter. natur-
vården är ofta en av de större budgetposterna för länsstyrelserna. vid 
sidan om länsstyrelserna finns olika former av regionkommunal verk-
samhet. landstingen har som viktigaste uppgift att svara för sjukvård 
men har i flera regioner betydande uppgifter inom kollektivtrafiken. i 
några regioner finns stiftelser engagerade i friluftsliv och turism, och med 
varierande huvudmän, t.ex. regionens kommuner, landstingen etc. två 
regioner har s.k. försöksverksamhet med direktvalda regionparlament: 
skåne och västra Götaland. i ytterligare ett antal län finns samarbets-
organ för kommunerna. ledamöterna i dessa organ är inte direktvalda 
utan politiker från kommunerna. regionstyrelserna har i varierande grad 
tagit över uppgifter från länsstyrelserna. 
 den regionala bilden kompliceras av att flera centrala verk, t.ex. 
trafikverket, har egna regionala organisationer som inte följer länsindel-
ningen. inom eu är regionalisering en viktig princip och sverige påförs 
diverse olika regionindelningar genom olika åtgärder. till exempel finns 
det en indelning i eu:s  statistikområden (de s.k nuts2-områdena) som 
griper över länsindelning. eus vattendirektiv innebär att landet delas 
in i vattenregioner baserade på avrinningsområden, vilket innebär en 
indelning som skär över alla andra regionala indelningar. dessa regioner 
skall ha en egen myndighet, dvs. en viktig naturresurs skall planeras och 
övervakas helt fritt från övrig planering och miljöförvaltning1. Problem 
uppstår ibland på grund av att den administrativa sverigekartan i Bryssel 
inte överensstämmer med verkligheten.
 inte heller finns någon nationell fysisk planering annat än den plane-
ring som trafikverket gör för sina respektive områden. under 70-talet 
genomfördes en stor nationell planering, den s.k. fysiska riksplaneringen. 
denna berörde framförallt kust- och fjällområdena där trycket från olika 
former av exploatering ansågs särskilt stort. som kvarlåtenskap finns 
ett antal olika typer av områden av riksintresse för olika verksamheter 

1. den pragmatiska lösningen på detta problem har varit att gruppera länen i ungefärliga 
vattenregioner och ge ett antal länsstyrelser status som vattenmyndighet.
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utpekade. tanken var att därigenom peka på områden där vissa intressen 
skulle väga tyngre i avvägningar om hushållningen med mark och vatten. 
Många olika samhällssektorer pekade ut intresseområden. Bestämmelser 
om riksintressen finns nu i Miljöbalken. det finns till exempel riksintres-
seområden för naturresursutnyttjande som energi, mineral, jordbruk och 
rennäring, för försvarets markbehov, för kommunikationer, för naturvård, 
kulturminnesvård och friluftsliv.  vissa områden av stort värde för natur-
vård och friluftsliv pekades speciellt ut och namngavs i lagstiftningen. 
riksintresse innebär emellertid inget direkt skydd utan medför bara ett 
krav på att hänsyn tas till intressena i samband med exploatering. det 
innebär att riksintresseområden framförallt har funktionen att ställa krav 
på gott underlag i fysisk planering. länsstyrelserna skall övervaka att 
kommunerna tar hänsyn till riksintressen i sin planering. de centrala 
myndigheter som pekat ut intressena har ett allmänt ansvar för »uppsikt« 
över intressena, och Boverket har därutöver ett allmänt ansvar för samord-
ning och för hushållning med mark- och vattenområden. eftersom mer 
eller mindre förenliga riksintressen kan vara utpekade i samma område 
uppstår behov av att avväga mellan dem. några tydliga kriterier för hur 
avvägningar skall göras finns inte. vägledning får därför i kontroversiella 
fall sökas i hur myndigheter och domstolar har avgjort ärenden. det är 
viktigt att förstå att staten inte genom att peka ut – eller mera formellt 
korrekt »resa riksintresseanspråk« – har tagit från kommunerna ansvaret 
att analysera, precisera och revidera vad anspråken konkret innebär eller 
att göra prioritering vid konflikter. andra aktörer i landskapet binds 
genom kommunens planer. när markanvändningen inte förändras är 
bestämmelserna enbart rådgivande rörande den pågående markanvänd-
ningen.

Styrning av planering och förvaltning
Planering och förvaltning av landskapet styrs på en mängd olika sätt. vi 
ger här en kort, punktvis överblick och återkommer senare till vissa av 
instrumenten i avsnittet om naturvårdens planering i kapitel 17. styr-
ningen av planering och förvaltning kan vara svår att skilja från instru-
ment inriktade på att styra andra aktörer i landskapet.
 Regelverk i form av lagar och förordningar utgör en grundläggande 
styrform. riksdagen stiftar lagar och fattar t.ex. beslut om nationalparker. 
regeringen utfärdar  med stöd i lagstiftningen förordningar som uttol-
kar och preciserar lagarna. en symbolisk markering av allemansrättens 
starka ställning och naturens betydelse för det svenska samhället är att 
grundlagen slår fast att naturen är tillgänglig för alla genom allemansrät-
ten. Planering och skötsel av mark för friluftsliv, naturvård och turism 
styrs i sverige av flera olika regelverk. den fysiska planeringen styrs av 
Plan- och bygglagen, som också innehåller en del reglering av skydd av 
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naturen, hushållning med naturresurser. Miljöbalken reglerar miljövårds-
arbetet inklusive naturvården. dessa båda lagar med tillhörande regelverk 
samspelar med olika förvaltningar och utbildningar så att tillämpningen 
blir mer komplicerad än bara en tolkning av lagens bokstav. för friluftsliv 
och naturturism har dessutom många andra regelverk och förvaltningar 
stor betydelse: kulturminnesvård, planering och byggande av infrastruk-
tur, näringsutveckling och stöd till regional utveckling. lagar och regler 
om skötsel av jord och skog har stor betydelse för friluftslivet. i många 
sektorslagar finns särskilda regler om hänsyn till miljö. skogsvårdslagens 
portalparagraf jämställer för närvarande produktionsmålet och miljö-
målet men när detta skrivs har en utredning lagt fram förslag om att 
produktionsmålet skall överordnas miljömålet, vilket skulle kunna inne-
bära en svagare ställning för friluftsliv och naturvård. 
 Politisk styrning sker på flera nivåer, mest grundläggande genom 
riskdagens lagstiftande men också genom fördelning av resurser i stats-
budgeten. den politiska styrningen har traditionellt tagit sig uttryck i 
form av utformningen av regelverket och tilldelningen av resurser. inom 
många områden har en betoning av målstyrning skett. riksdagen har 
t.ex. fattat beslut om 16 nationella miljökvalitetsmål med ett mycket stort 
antal delmål. tanken är att miljömålsstrukturen skall verka styrande på 
många aktörer i landskapet: kommunal planering, företag och organi-
sationer, sektorsmyndigheter osv. – se kapitel 17. Också andra sektorer 
har målstrukturer. inom naturresurs- och miljöområdet sker också en 
utveckling av bindande miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.
 Planeringssystemet bygger på tanken att målkonflikter ytterst måste 
avgöras i folkvalda politiska församlingar. även om planeringen i stor grad 
görs av olika experter så är kommunens folkvalda representanter ansvariga 
för besluten men också för planeringens kvalitet. den kommunala, fysiska 
planeringen sker därför på politiskt uppdrag och beslut om planer tas av 
kommunala politiska församlingar: kommunfullmäktige och nämnder 
inom plan- och miljöområdet. Olika kommuner organiserar detta på 
varierande sätt men grunden är att någon politiskt tillsatt nämnd ansvarar 
för planeringen, inte sällan tillsammans med miljöfrågorna. 
 Resurstilldelning till naturvård och friluftsliv på olika nivåer i samhäl-
let påverkar förutsättningarna för friluftsliv och naturturism. under en 
längre period har naturvården tilldelats ansenliga medel för att säkra 
värdefull skogsmark, inklusive betydande arealer produktiv skogsmark. 
det är naturligtvis inte bara tilldelning till direkta markinköp utan också 
till myndigheternas planerings- och förvaltningsarbete som har styrande 
effekt.  under lång tid har resurserna för att förvalta och utveckla skyd-
dade områden släpat efter resurserna för avsättning. ekonomiskt stöd till 
organisationer och företag är också en viktig styrform. under lång tid 
tillfördes naturvården betydande resurser i form av sysselsättningsprojekt. 
den positiva sidan av detta var att en mängd arbeten inom landskapsvård, 
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tillrättaläggande och kanalisering i form av spångning, fågeltorn, rast-
platser, stängsling osv. kom till stånd. åtgärderna dikterades dock kanske 
mera av tillgången på arbetskraft, kompetens och intresse hos arbetsle-
dare osv. än analys av behov eller av prioriteringar.  EU:s strukturfonder i 
kombination med nationella medel för regionalpolitik har gett stöd till 
projekt inom turism, inte minst naturturism och småföretagande inom 
landsbygdsturism. Miljöprövning av strukturfondsprojekt har hittills 
varit i det närmaste obefintlig. 
 Myndigheternas uppdrag, kompetens och kultur har en viktig styrande 
effekt. friluftsliv ingick från början i naturvårdsverkets uppdrag men 
försvann i stor grad ut ur verksamheten från 70-talet. i verkets reglerings-
brev 2003, dvs. regeringens uppdragsbeskrivning till verket, återfördes det 
som en komponent i en ny naturvårdspolitik. själva myndighetsstruktu-
ren kan ha stor betydelse för det konkreta arbetet. sverige utmärks av stora 
verk med hög grad av självständighet i förhållande till departementen 
och regeringen. det innebär en relativt stor frihet att fokusera på frågor 
som myndigheten finner viktiga. vad detta är beror på ett komplicerat 
samspel mellan politisk styrning, resurser, egen kompetens osv.  de mera 
subtila frågorna om myndigheternas professions- och förvaltningskultur 
diskuterar vi i avsnittet om två paradigm i kapitel 14. en glidning när det 
gäller offentlig planering och förvaltning för friluftsliv från inriktning på 
rekreation mot inriktning på utveckling av naturturism – se kapitel 6 – 
är ett exempel på ett komplicerat samspel mellan politisk styrning och 
myndigheters inriktning, kompetens och fokus.
 EU:s regelverk utövar ett ökande inflytande över det svenska landskapet 
– i kombination med olika ekonomiska stödformer. åtskilliga direktiv 
berör markanvändning, miljövård och naturresursförvaltning. Beslutsfat-
tandet flyttar också i viktiga frågor till exempel konflikter kring natura 
2000 – se kapitel 17. den svenska modellen med stora och självstän-
diga ämbetsverk passar inte riktigt i eu-strukturen. en ökad betydelse 
för domstolarna jämfört med verk och lokala politiska församlingar är 
också skönjbar. den gemensamma jordbrukspolitiken påverkar genom 
regelverk och ekonomiskt stöd i hög grad landskapet, t.ex. i form av 
träda, inriktning på produktionen osv. en långsam reformering i riktning 
mot ökad miljöhänsyn och mindre inriktning på hög produktion, mot 
diversifiering mot turism och rekreation i lantbruksföretagen, hör till en 
utveckling vars konsekvenser är svåra att förutse.

Medborgardeltagande och inflytande
den internationella planeringsteoretiska litteraturen om samråd och olika 
former av samverkan inom planering är mycket omfattande. som påpe-
kades i kapitel 14 har flera olika teoribildningar och doktriner utvecklats 
runt medborgardeltagande. Mycket av detta teoretiserande är tämligen 
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esoteriskt och avlägset från planeringens vardag och praktik. en utveck-
ling av rationalistisk planering under 1900-talets andra hälft har efterhand 
väckt motreaktioner i form framförallt av olika former av kommunikativ 
planering som fokuserar på planeringens kommunikativa form. som bl.a. 
strömgren (2007) påpekat har den akademiska debatten i liten grad direkt 
påverkat planeringspolicy och planeringslagstiftning. Plan- och bygglagen 
har emellertid konkreta regler om medborgarnas möjlighet att ta del av 
och påverka planeringen. Planer skall ställas ut offentligt och möjlighet 
att komma med kommentarer skall finnas. viljan att använda reglerna 
för dialog och reellt inflytande varierar mellan kommuner men i många 
kommuner görs insatser för medborgardialog.
 skälen för olika former av samrådsmekanismer varierar starkt. i mera 
teoretisk litteratur framhålls ofta demokratiaspekter; den planeringsteo-
retiska litteraturen innehåller också tydliga inslag av anspråk på att stärka 
svaga eller marginaliserade gruppers möjlighet att påverka sin närmiljö 
– jfr t.ex. doktrinen »advokatplanering«. den mera praktiskt orienterade 
litteraturen betonar däremot gärna effektivitet, förankring av myndig-
hetsbeslut osv. (Hjortsø 2004). 
 för den offentliga naturvården finns ett antal skäl, från de formella 
– t.ex. århuskonventionens stadganden om tillgång till information 
och »environmental justice« (miljörättvisa) – över fastlagd policy om 
ökad lokal förankring till olika former av effektivitets- och implemen-
teringsresonemang. det är väsentligt att se att begreppet »samråd« i olika 
lagstiftning och administrativ praxis kan täcka ett brett spektrum av 
företeelser. ett enkelt sätt att illustrera detta är att samråd kan motiveras 
eller genomföras på en skala: information => konsultation => medverkan 
=> inflytande => medbestämmande => konsensusbeslut =>  vetorätt. 
 en viktig aspekt på samspelet mellan aktörer i planering är den inver-
kan som samråd och konflikter kan ha på aktörernas tillit till var andra 
(Hallgren 2003) arbetet med södra Jämtlandsfjällens nationalpark 
pekade bl.a. på problemet med legitimitet hos den kunskap som 
används i planeringen (vuorio et al. 2003). i den kalkylerande ratio-
naliteten är kunskapens legitimitet i hög grad förbunden med konven-
tionella uppfattningar om vetenskaplig kvalitet. i den kommunika-
tiva rationaliteten blir frågan om både vem som tagit fram kunskapen 
och om konsensus råder viktig. för naturförvaltning är utmaningen 
att möta kraven på konsensus och legitimitet utan att ge upp kravet 
på saklighet i underlagsmaterialet. i södra Jämtlandsfjällen hantera-
des motsättningar mellan olika uppfattningar om omfattningen av 
vandrande och tältande utanför ledsystemet och föreställningarna 
om ökande störningar på rennäring och naturvård, genom att under-
sökningen uppdrogs åt en utomstående, kompetent organisation, 
etOur. undersökningens uppläggning diskuterades med parterna 
som fick möjlighet att påverka detta med avseende på sådant som vilka 
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områden som borde under sökas m.m. Parterna fick således möjlig-
het att medverka med sina respektive kunskaper men inte att påverka 
avvägningar och metodik – med ett intressant undantag.  samebyarnas 
företrädare ställde krav på att en betydande del av flyginventeringarna 
skulle genomföras med helikopter från företag som också medverkar i 
rendriften. detta för att ge en trovärdig oberoende part insyn i invente-
ringsarbetet, inte för att påverka det (vuorio, et al. 2003).

Plan och verklighet 
Planerare överskattar ofta planeringens möjlighet att forma framtiden. att 
lägga ut ett friluftslivsområde innebär inte självklart att människor också 
kommer att utnyttja det. den styrande effekten av planer beror inte bara 
på om de är juridiskt bindande. Många faktorer påverkar hur en plan 
genomförs, »implementeras«. för styrningen av landskapet för friluftsliv 
och naturvård är några faktorer speciellt viktiga att uppmärksamma:

landskapets egendynamik. Planen kan säga att markanvändningen  ʶ
skall vara oförändrad t.ex. att skogs- och jordbruk skall fortsätta 
att drivas på marken. Men många former av markanvändning har 
cykler där olika faser medför helt olika förutsättningar för friluftsliv. 
det självklara exemplet är skogsbruk. Planeringsfält, gallringsskog 
och kalhyggen ryms alla inom »oförändrad markanvändning«. ett 
öppet kulturlandskap kan växa igen och rationaliseras så att dess 
naturvärden och användbarhet minskar.

Omgivande markanvändning. tillgänglighet och attraktivitet av  ʶ
ett område påverkas mer eller mindre starkt av hur omgivningen 
brukas. ett skärgårdsområde må vara attraktivt men om en tung 
doft av massaindustri sänker sig när vinden mojnar i kvällningen så 
avtar förmodligen intresset för turister att nyttja området.

den regionala och storskaliga miljösituationen. Klimatförändring,  ʶ
övergödning av skärgårdsområden, östersjöns föroreningssituation 
till exempel med avseende på framtida oljespill och miljögifter är 
generella faktorer som den fysiska planeringen måste förhålla sig till 
utan att ha något avgörande inflytande över.

aktörernas möjlighet till anpassning. Planer och politik påverkar  ʶ
olika aktörer högst olika. några av de mest värdefulla exempel på 
ålderdomligt skötta kulturlandskap som vi idag bevarar som reservat 
har bevarats genom att enskilda bönder gått sin egen väg opåverkade 
av jordbrukspolitik, rådgivning och ekonomiska stödordningar. 
talande bildexempel på detta finns bland annat i »det föränderliga 
landskapet« (emmelin & Brusewitz 1985).
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landskapet påverkas i hög grad av den förändring av driftsformerna  ʶ
som sker i jord- och skogsbruket inom ramen för »normal och 
naturlig rationalisering« som i stor grad är opåverkad av planering 
eller regelverk. denna rationalisering sker normalt inom ramen för 
det som betecknas som »oförändrad markanvändning«. rationali-
seringen av avverkningsmetoder och teknologi i skogsbruket är ett 
exempel på sådan påverkan.

förändrade värderingar. att förutsäga framtida värderingar är  ʶ
uppenbart problematiskt. vi planerar med utgångspunkt i vår egen 
tids värderingar. ökad mekanisering och teknifiering av frilufts-
livet förändrar till exempel förutsättningarna för samverkan mellan 
naturvård och friluftsliv.
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fallstudie
friluftsliv i kommuNerNas plaNeriNg
nästan alla sveriges kommuner använder möjligheten till friluftsliv och utbud 
av naturturism i sin marknadsföring. naturen och friluftslivet lyfts fram som 
skäl för att bosätta sig i kommunen. Kommunerna har också fått en ökad roll 
i planeringen för strandskydd. Områden för »landsbygdsutveckling« där det är 
lättare att få dispens från strandskyddet kan pekas ut. Många kommuner berörs 
också av utpekade »riksintressen för friluftslivet«. Kommunerna kan avsätta 
naturreservat för att skydda värdefull natur för friluftslivets behov. Mot den 
bakgrunden kan man tycka att friluftsliv borde vara ett viktigt ämne i kommuner-
nas översiktsplaner. så är det emellertid knappast. andra teman som bebyggelse, 
näringslivsutveckling, turism, infrastruktur, vatten och avlopp eller kommu-
nikationer har större tyngd. en undersökning av kommunernas planering för 
friluftsliv gjord i forskningsprogrammet friluftsliv i förändring visar att friluftsliv 
generellt sett står relativt svagt i den kommunala översiktliga planeringen. vad 
gäller naturreservat är det knappt hälften av kommunerna som utnyttjat möjlig-
heten att skydda natur för det egna behovet det senaste decenniet. undantag 
finns naturligtvis och trenden kan möjligen vara att friluftsliv och naturturism 
får större uppmärksamhet i översiktsplaner som nu görs. 
 de flesta kommuner lägger idag ut sina översiktsplaner liksom samrådsversio-
nen under pågående process på kommunens hemsida. de flesta översiktsplaner 
är relativt omfattande dokument och läsaren rekommenderas att själv studera 
några sådana. Man måste dock vara klar över att ungefär hälften av sveriges 
kommuner inte har någon aktuell översiktsplan eller arbetar med någon.
 översiktsplanen för Gotland kan ses som ett exempel på en färsk översiktsplan 
där friluftslivsintressena behandlas men också på en begränsning av behand-
lingen som nog är typisk. friluftsliv hör inte till de »knäckfrågor« för Gotlands 
utveckling som identifierats men friluftslivet behandlas ändå på flera ställen i 
planen. en genomgång av utpekade områden av riksintresse för friluftslivet görs 
och där identifieras konflikter med andra intressen och vilka förutsättningar 
som är nödvändiga för att bibehålla värdena. i avsnittet om vindkraft diskuteras 
konflikter också med friluftslivet. det är emellertid framförallt beskrivningar av 
intressen och konflikter som man kan finna i planen. Hur man tänker hantera 
framtida konflikter med friluftslivet skjuts i hög grad på senare planering eller 
tillståndsprocesser.

Läs mera: Petersson forsberg, l. (2009) Friluftsliv och naturturism i kommunal 
planering – delresultat från en webbaserad enkätundersökning våren 2008. forsk-
ningsprogrammet friluftsliv i förändring rapport nr 8. Kan hämtas från www.
friluftsforskning.se. Här kommer efterhand ytterligare rapporter om friluftsliv 
i planering att läggas ut.
Gotlands översiktsplan »Bygg Gotland« kan hämtas från www.gotland.se
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17. naturvårdsPlanerinG  
i sveriGe

naturvård defiNieras enligt nationalencyklopedin som skydd och 
vård av naturen, restaurering och nyskapande av skadade eller försvunna 
naturmiljöer samt främjande av friluftsliv. Markanvändningsplanering 
är viktig i naturvårdens arbete. skydd och vård innebär också förvalt-
ning och skötsel. naturförvaltning kan definieras som de åtgärder som 
genomförs både för att uppnå planerade mål och för att revidera plane-
ringen. förvaltning av natur för friluftsliv är i grunden en fråga om 
att försöka styra landskapets utveckling mot vissa mål eller att hantera 
målkonflikter och därmed undvika en icke önskad utveckling. denna 
styrning sker i stora delar av landskapet indirekt genom påverkan på 
många aktörer i landskapet. den kan ske genom olika former av restrik-
tioner men också genom ekonomiska bidrag, information och utbildning. 
det är framför allt i formellt skyddade områden som naturvården är en 
direkt aktör i landskapet och där styrningen också sker genom direkta 
ingrepp och åtgärder i landskapet. naturvården uppträder alltså både 
som en viktig aktör i den fysiska planeringen och bedriver egna former 
av planering. som sektorsplanering planerar naturvården framförallt på 
nationell och regional nivå genom naturvårdsverket och länsstyrelserna. 
Organisatoriskt är det därför en skevhet mellan naturvårdens planering 
och den fysiska planeringen i övrigt eftersom denna har sin tyngdpunkt 
på kommunal nivå.
 naturvården är idag en av sveriges stora markanvändare: cirka 11 % 
av landarealen har någon form av skydd, framförallt som naturreservat 
eller nationalparker. även om det finns exempel på naturområden som 
har skyddats eller utnämnts till rekreationsområden redan under 1600-
talet så var det först under 1800-talets senare del som nationalparker och 
reservat internationellt började etableras i den form som idag förekom-
mer i flertalet länder. en av de första nationalparkerna var yellowstone 
i nordvästra usa, vilken invigdes år 1872. idag finns det drygt 100 000 
skyddade naturområden runt om i världen, motsvarande ungefär 12 
procent av jordens landyta (Chape et al. 2005). utvecklingen över tiden 
liknar den i sverige med en kraftig ökning sedan 1960-talet. Med 1909 
års naturskyddslagstiftning fick sverige nationalparker, naturreservat och 
naturminnen. i det första skedet var det framförallt etablerandet av de 
stora nationalparkerna enligt amerikansk och preussisk modell, på statens 
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mark, som skapade stora fredade arealer. Motivet för nationalparkerna 
var inte enbart skydd av natur, forskning fanns som explicit motiv. de 
skulle också främja turism, framförallt den nationellt inriktade turism 
som tagit fart med bildandet av svenska turistföreningen och som ett 
kuriosum kan noteras att nationalparkerna i norrland också skulle locka 
resande till den nya inlandsbanan (emmelin 2009). såväl nationalparker 
som naturminnen skulle med nordisk familjeboks formulering »utgöra 
likasom ett bestående monument af fosterlandets natur«. under 1900-
talet skedde emellertid en förskjutning bort från intresse för friluftsliv och 
turism som fredningsmotiv, med betoning på »vetenskapligt bevarande« 
och efterhand med det vaga och alltomfattande begreppet »biologisk 
mångfald« som ledmotiv. strävan efter representativitet medför att den 
fredade arealen efterhand fördelas något jämnare över landet.

Naturvårdsplaneringens inriktning
naturvårdens planering inriktas mot alla tre huvudgrupper som vi iden-
tifierat i figur 14:1: landskapsmönster, arealtillgång och landskapskvalitet. 
landskapsmönstret påverkas i hög grad genom att naturvården är en stor 
markanvändare. figur 17:1 visar mera detaljerat inriktningen av de två 
kategorierna »arealtillgång« och »landskapsmönster«. fokus i detta avsnitt 
ligger på frågan om arealtillgång, särskilt planering för att öka utbudet. 
Planering för att öka utbudet av areal sker både genom en planering för 
anspråk på nya skyddade områden och genom planering för att förbättra 
friluftslivets ställning på allemansrättsligt tillgänglig mark. frågorna om 
landskapskvalitet behandlas i avsnittet om förvaltning i kapitel 18.
 information till olika aktörer, kunskapsförsörjning till den fysiska 
planeringen och flera typer av hänsynsregler för andra aktörer i landska-
pet är andra viktiga sätt för naturvården att påverka landskapsmönster 
och kvalitet. Genom tillståndsprövning enligt Miljöbalken påverkas också 
arealdisponeringen och mönstret av infrastruktur. tre påpekanden om 
denna relation till fysisk planering kan vara på sin plats. för det första 
att betydelsen av friluftsliv i den fysiska planeringen skulle kunna stärkas 
om en bättre kunskapsförsörjning byggdes upp så att konkret hänsyn 
till friluftslivets intressen underlättades. för det andra att bättre miljö-
konsekvensbedömningar när det gäller exploateringsföretags påverkan 
också skulle kunna stärka friluftslivets ställning vid planering och till-
ståndsprövning av ingrepp i landskapet. det förutsätter emellertid att 
friluftslivsfrågor och naturturism på ett systematiskt sätt faktiskt tas upp 
i miljökonsekvensbedömningar av vägplaner, olika exploateringsprojekt 
och kommunala planer. för det tredje att eu-nätverket natura 2000 kan 
komma att få betydande inverkan på landskapsmönstret – se nedan. 
 Genom att peka ut ett område som värdefullt ur någon synvinkel 
eller som särskilt lämpat för en viss aktivitet skapas förväntningar hos 
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individer och grupper i samhället både när det gäller områdets värden, 
vilket skydd det skall få och vilken skötsel som är lämplig. Makten över 
landskapet förskjuts mellan enskilda och det allmänna och mellan land-
skapets olika aktörer. naturvårdens »geokodifiering« av landskapet (Mels, 
2002) innebär att det skapas ett mentalt landskap där bestämda intressen 
framhävs och har företräde. landskapet inordnas i den »ekostrategiska 
modell« som diskuteras i kapitel 3, vilket kan utlösa både konflikter och 
allianser runt synen på landskapet och på vad som är lämpligt bruk av det. 
naturvård är således ingen neutral vetenskaplig aktivitet utan handlar, 
som all planering, om makt och kontroll över framtidens landskap.

Naturvårdens åtgärdskedja
naturvården har traditionellt arbetat enligt en enkel planeringsmodell 
betecknad »naturvårdens åtgärdskedja« (eknert 2005; naturvårdsverket 
1998). Modellen innebär en uppdelning i fyra steg:

naturinventering —> naturvärdesbedömning —> naturvårdsplan —> säkerställande

Beskrivningarna av de olika stegens utformning understryker att detta 
är en expertmodell. även om slutsteget i kedjan är »säkerställande« har 

Figur 17:1. Naturvårdsplaneringen påverkar med många olika typer av åtgärder och insatser 
landskapsmönster och arealtillgång för friluftslivet. Genom förvaltning säkras också avsatta 
områden och landskapskvalitet – se figur 18:2 och 18:3. Figuren understryker också att det finns 
en nära koppling mellan fysisk planering och naturvårdens planering. Den fysiska planeringen 
har då både en negativ påverkan genom att mark tas i anspråk för andra verksamheter och 
positiv genom restriktioner på dessa som stöder friluftslivet.
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inventering och naturvårdsplaner också viktiga funktioner som kunskaps-
källor i andra sektorers planering och för länsstyrelsernas arbete med att 
övervaka och försörja kommunal planering med kunskap. till åtgärdsked-
jan ansluter steget »förvaltning och skötsel« för att säkerställandet skall 
vara något mer än ett formellt beslut. »ekosystemansatsen« kan ses som 
en vidgning av naturvårdskedjan (naturvårdsverket 2007e).
 Metoder för inventering har ofta varit uppdelade på skilda vetenskap-
liga områden som geologi, vegetation, djurliv etc. inventeringar kan vara 
inriktade antingen på att täcka en region eller för vissa specialinvente-
ringar hela landet. en del kommuner har genomfört egna naturinven-
teringar som täcker hela eller större delen av kommunens yta som led 
i sin översiktliga planering. inventering kan också avse speciella objekt 
t.ex. som underlag för skötselplanering i ett naturreservat. friluftsliv har 
funnits med men det är påfallande att metoder här har saknats, framförallt 
för »brukarstudier«. inventerandet inskränks därför ofta till beskrivning 
av tillgänglighet, framkomlighet, befintliga anläggningar, dvs. områdets 
fysiska egenskaper. På senare år har emellertid intresset för brukarstudier 
ökat som följd av ökad betoning på aktiviteter och upplevelser vid sidan 
om områdens naturkvaliteter – se kapitel 7.
 naturvärdering innebär att naturområden klassificeras och värderas 
som underlag för bedömning av skyddsvärde och skyddsbehov. natur-
värderingen utgår från en uppsättning kriterier:

frekvens/raritet ʶ
representativitet ʶ
orördhet/ursprunglighet ʶ
mångsidighet ʶ
värde för biologisk mångfald ʶ
värde för forskning ʶ
pedagogiskt värde ʶ

det är uppenbart att det föreligger praktiska och teoretiska problem 
både att operationalisera de enskilda kriterierna och att väga samman 
dem. vi skall här inte gå in på naturvärderingens problem. de hör till 
naturvårdsbiologins och den praktiska naturvårdens svåraste områden. 
 Målet i naturvårdens åtgärdskedja är säkerställande. detta kan göras 
med många olika instrument. Graden av skydd kan variera men princi-
piellt kan man skilja ut två huvudkategorier: områdesskydd och hänsyn 
i annan markanvändning.
 en viktig uppgift för naturvårdens planering är som för all strategisk 
sektorsplanering att ge signaler till andra aktörer i landskapet om natur-
vårdens intentioner och anspråk. 
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Friluftslivets roll i naturvårdens planering
naturvårdens planering för friluftsliv har tidigare haft en underordnad 
ställning. Många naturreservat har emellertid omfattande planering och 
förvaltning för besökare – kanalisering genom märkta stigar, spångning 
över våtmarker, fågeltorn och utsiktsplatser – samt i bästa fall också infor-
mationsplaner. sådant tillrättaläggande medför samtidigt en ökad till-
gänglighet och ett sätt att minska skador och störningar. naturvårdens 
planering kan alltså vara direkt eller indirekt inriktad mot att tillgodose 
friluftslivets och naturturismens behov. vi redogör i detta kapitel både för 
naturvårdens planering generellt och något mera specifikt mot friluftsliv.
 allemansrätten medför speciella förutsättningar för styrning av frilufts-
liv; svenskar och i stor grad också utländska besökare förväntar sig stor 
frihet när det gäller både hur man kan röra sig i naturen och vilka aktivi-
teter man kan utöva. naturreservat har varit ett instrument som använts 
där naturvården haft intresse av att inskränka allemansrätten och för att 
styra bruksmönster. därför har också naturreservat med »sociala motiv« 
som huvudskäl för avsättande skapats. Genom reservatsbestämmelser kan 
till exempel eldande och tältande regleras och rörligheten inskränkas.
 Betoningen av vetenskapliga motiv och lagstiftningens princip att 
marken skall användas till det den är bäst lämpad för innebär att en stor 
del av naturvårdens planering har bestått i att inventera naturvärden och 
utifrån dessa kunskapsunderlag framställa anspråk när det gäller beva-
rande och hänsyn till naturvärden. detta har emellertid äldre rötter än 
Miljöbalken. naturvårdslagen 1964 medförde att länsstyrelserna genom-
förde en naturvårdsplanering baserad på mer eller mindre omfattande 
inventeringar av naturvärdena. Områden med särskilda värden klassifice-
rades i tre grupper efter en bedömning om de var av nationellt, regionalt 
eller lokalt intresse. Behovet av bättre överblick över landet som helhet och 
med enhetligare metoder ledde senare till s.k. objektsvisa inventeringar, 
till exempel ängs- och hagmarksinventering. 
 svensk naturvårdsplanering vilade länge på en »puristisk« grund – den 
vetenskapligt värdefulla naturen sågs som en förutsättning för frilufts-
livet, och att tillhandahålla »orörd« natur eller vildmark uppfattades som 
naturvårdens funktion i förhållande till friluftsliv. något enkelt samband 
mellan naturvärde och värde för friluftsliv kan emellertid inte påvisas. 
Höga naturvärden kan innebära stort värde för särskilda grupper, t.ex. 
fågelskådare eller botanister. naturvården har också varit besjälad av en 
ambition att med information och utbildning öka intresset för naturvärden 
och därmed öka användningen av skyddade områden. det innebär att man 
inte kan se statiskt på ett visst områdes grad av intresse för allmänheten 
och för friluftsaktiviteter. en fokusering på höga naturvärden i områden 
som främst är avsedda för friluftsliv kan emellertid också leda till onödiga 
konflikter. en stor mängd friluftslivsaktiviteter kan utövas i mindre exklu-
siv natur eller i tillrättalagda landskap (emmelin 1983b; 1997a).
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 regeringens skrivelse »en samlad naturvårdspolitik« – se kapitel 1 – ger 
friluftslivet en viktig roll i naturvårdens planering. Målsättningarna inne-
bär att säkerställa arealer för friluftsliv och naturturism och att skapa stöd 
för naturvården genom ökad naturkontakt och information. Betoningen 
är mindre ensidigt på skyddsvärd natur och mera på natur av värde för 
ett spektrum av upplevelsemöjligheter. de internationella modeller för 
planering och förvaltning som vi presenterade i kapitel 15 får därmed ökad 
aktualitet för svensk naturvårdsplanering. samspelet med den kommu-
nala fysiska planeringen blir också viktigare. att de politiskt satta målen 
för naturvården skiftar över tid kan innebära problem. när friluftslivet har 
haft en starkare ställning har trycket på att göra områden tillgängliga varit 
större. å andra sidan har områden som primärt avsatts för friluftslivet i 
vissa fall senare fått natura  2000-status. i båda fallen kan konflikter med 
det ursprungliga syftet med skydd av ett område uppkomma. det faktum 
att ett naturreservat på kartor och i terrängen utmärks kan i sig medföra 
förväntningar och ett ökat tryck som måste hanteras i förhållande till 
målen med avsättningen.

Lagreglering av naturvårdens planering 
stöd i lag har naturvårdens planering framförallt i form av Miljöbalken. 
i balkens första avdelning innehåller tredje och fjärde kapitlen bestäm-
melser om hushållning med mark och vattenområden. tredje kapitlet 
innehåller bestämmelser om skydd för en mängd olika intressen: utgångs-
punkten är att marken skall användas för det den är mest lämpad för. det 
betyder både att oexploaterad natur skall skyddas och att mark lämpad för 
energiförsörjning, industriutbyggnad osv. skall hållas tillgänglig. Jord- och 
skogsbruk pekas ut som nationellt betydelsefulla: markanvändning som 
tar jordbruksmark i anspråk eller försvårar för skogsbruket skall i princip 
undvikas. i dessa kapitel är betydelsen av turism och friluftsliv tydlig: kust, 
skärgårds- och fjällområden skall skyddas mot exploatering som kan skada 
framförallt det rörliga friluftslivet. flera omfattande kustområden skall 
också skyddas mot fritidsbebyggelse för att tillgodose det rörliga frilufts-
livets behov. riksintresseområden för många olika typer av markanvänd-
ning är en form av utpekat anspråk för olika intressen – se nedan.

Säkerställande – att öka utbudet av skyddad natur
de två viktigaste instrumenten för kraftfullt områdesskydd är natio-
nalpark och naturreservat. Båda regleras i Miljöbalkens sjunde kapitel. 
flera andra instrument för naturvård som är viktiga för friluftslivet finns 
emellertid. vi skall här kort redogöra för några viktiga drag i naturvårdens 
områdesskydd, dvs. hur naturvårdens egen fysiska planering medverkar 
till både utformningen av landskapsmönstret och till att säkerställer area-
ler – se figur 17:1.
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 Nationalparker beskrivs på naturvårdsverkets hemsida som »det finaste 
ett naturområde kan bli. det är vårt naturarv som vi sparar åt oss och 
kommande generationer, att besöka och bevara.« Beslut om nationalpark 
fattas av riksdagen. staten skall vara markägare och som ett historiskt 
arv från sveriges första naturvårdslagstiftning, 1909 års naturskyddslag, 
finns därför en stor del av den samlade nationalparksarealen i fjällen. det 
formella syftet med nationalparker är att »bevara ett större sammanhäng-
ande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt 
oförändrat skick« (Miljöbalken 7:2). Men naturvårdsverkets formulering 
fångar ett historiskt faktum: att nationalparkstanken sedan uppkomsten 
på 1800-talet har inneburit ett spänningsförhållande mellan skydd och 
brukande (nash 1967). Mycket av internationell forskning och utveckling 
av planerings- och förvaltningsmodeller har sin grund i denna spänning 
(emmelin 1989; emmelin et al. 2005). nationalparkerna skall utgöras av 
representativa landskapstyper och det skall finnas möjlighet att uppleva 
naturen. vandringsleder, informationscentraler och övernattningsmöjlig-
heter i eller i anslutning till nationalparkerna skall göra arvet tillgängligt 
och nationalparkerna skall erbjuda starka naturupplevelser genom att 
skydda natursköna eller unika miljöer. själva begreppet »nationalpark« 
har status och innebär att turister lockas till området (Wall reinius & 
fredman 2007).
 en strategisk plan för nationalparker gavs ut av naturvårdsverket 
1989 och reviderades under 2007 (naturvårdsverket 2007c). Huvud-
målet är att uppnå större spridning och representativitet. i planen 2007 
föreslås 13 nya nationalparker samt utvidgning av 7 av de existerande 
28.
 Naturreservat bildas »i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och 
bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för 
friluftslivet« (Miljöbalken 7:4). länsstyrelserna och kommunerna kan 
bilda naturreservat. Marken behöver inte vara offentligt ägd. Marken 
kan köpas in eller markägaren ersättas för intrånget. Medlen kommer 
i stor grad från staten även till de kommunala reservaten. friluftslivets 
intressen – de s.k. sociala skyddsmotiven – var viktiga för ett stort antal 
reservat under något decennium efter tillkomsten av naturvårdslagen 
1964.  under decenniet runt millennieskiftet har en omfattande reservats-
bildning skett och friluftslivets intressen, inte minst behovet av tätortsnära 
reservat, har åter fått stor tyngd.
  Planering för naturreservat är omfattande och stöds av handböcker från 
naturvårdsverket (naturvårdsverket 2003b, 1998). detta gäller alla led i 
»naturvårdens åtgärdskedja« inklusive skötselplanering och tillrättaläg-
gande – se kapitel 18. de olika nationella inventeringarna och program-
men har gett underlag både för urval av skyddsvärd och representativ 
natur och för samarbete om bevarande och skötsel, framförallt i förhål-
lande till skogsnäringen.
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  Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i europa som skall ge 
långsiktigt, ekologiskt hållbara förutsättningar för hotade och unika arter 
och naturtyper. Cirka 4000 områden om tillsammans 6 miljoner ha är 
utpekade i sverige. Omkring 60 % av områdena omfattas också av annat 
skydd, framförallt som nationalpark eller naturreservat. för att ingå i 
natura 2000 krävs bl.a. att ett område är tillräckligt stort, ekologiskt 
funktionellt och att de arter som skall skyddas finns i tillräckligt stora, 
livskraftiga populationer. sammantaget skall »gynnsam bevarandestatus« 
föreligga. skyddet har stöd i två bindande eG-direktiv: »fågeldirektivet« 
(direktiv 79/409/eeG) och »Habitatdirektivet« (direktiv 92/43/eeG). 
i Miljöbalken finns bestämmelser som innebär att det är förbjudet att 
utan särskilt tillstånd bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som »på 
ett betydande sätt« kan påverka miljön inom natura 2000-områden.1 
skyddet är speciellt intressant – och problematiskt – i fysisk planering 
genom att ett natura 2000-område kan utgöra en restriktion också på 
markanvändningen utanför själva området. verksamheter som skadar 
värdena inom natura 2000-områden men som faktiskt bedrivs utanför 
området kan begränsas eller förbjudas. det är den som vill genomföra 
åtgärden som är skyldig att förutsäga om tillstånd behövs. eftersom verk-
samheter och ingrepp utanför området kan omfattas av tillståndsplikten 
uppstår ett betydande problem att förutsäga om tillstånd behövs. Osäker 
kunskap innebär också att det kan vara problematiskt att avgöra om 
någon betydande skada kan uppkomma. Bevisbördan är omvänd, dvs. 
den som söker tillstånd skall visa att betydande skada inte kommer att 
ske. en miljökonsekvensbedömning skall alltid göras. i princip är också 
avvägning mellan skada och nytta otillåten när ingrepp eller exploate-
ring planeras; om en påtaglig skada på bevarandeintressena uppstår är 
verksamheten eller ingreppet inte tillåtet. när det gäller vissa viktiga 
samhällsintressen kan det dock vara tillåtet att göra en avvägning dvs. 
att viss skada accepteras om intrången är tillräckligt viktiga för allmänna 
intressen. det finns också möjlighet att göra kompensationsåtgärder i 
andra områden om värdena i ett natura 2000-område måste skadas. 
natura 2000 innebär således att bevarandeintressen stärks på bekostnad 
av andra intressen och att ett funktionellt ekologiskt perspektiv läggs på 
landskapet. Beslut om frågor om skada skall göras på regeringsnivå och 
eu-kommissionen måste höras när arter som är prioriterade i direktiven 
berörs. ett slags sållning av fallen, för att se om ett område berörs nega-
tivt, görs av länsstyrelsen eller miljödomstolen i samband med annan 
prövning.

1. det är möjligen problematiskt att de svenska bestämmelserna om natura 2000 i vissa 
avseenden avviker från innehållet i de direktiv som utgör grunden för natura 2000. till 
exempel saknas i det övergripande kriteriet att områdets »integrity« dvs. ungefär »funktio-
nella helhet« inte kommer till skada – se emmelin & lerman 2006 bilaga a.
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 Hur samspelet mellan bevarande och naturvårdens uppgift att också 
främja friluftsliv kommer att fungera i natura 2000-områden är idag 
inte möjligt att säga något säkert om. ett bättre kunskapsunderlag om 
friluftsliv behövs för att avgöra om olika former är förenliga med områ-
denas primära bevarandemål. att natura 2000 skulle kunna innebära 
konflikter med friluftsliv och framförallt organiserade sportarrangemang 
i naturen har uppmärksammats i bl.a. tyskland. Behovet av kunskap för 
att avgöra om bevarandeintressena skadas är stort. Också för att producera 
adekvata skötselplaner behövs kunskap om konflikter med friluftslivet 
(Pröbstl 2006).
 Nationalstadspark är ett intressant tillskott till områdesskyddet. reger-
ingen kan utse tätortsnära natur- och kulturmiljöer till nationalstads-
park. instrumentet kom till i samband med konflikter om bevarande 
och ingrepp i stockholms och solna kommuner, och området ulriksdal-
Haga-Brunnsviken-djurgården är den hittills enda avsatta nationalstads-
parken. det är osäkert om den får efterföljare. Miljöbalken säger att »inom 
en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till 
stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i 
parklandskapet eller naturmiljön och utan att det historiska landskapets 
natur- och kulturvärden i övrigt skadas« (MB 4:7). det är osäkert hur 
starkt detta skydd är: hur mycket planeringen kan tillåtas göra intres-
seavvägningar respektive hur långt fram ett mera absolut skydd flyttat 
sina positioner. Man kan i vart fall notera att det saknas bestämmelser 
liknande de som finns för natura 2000, där intrång kan tolereras om de 
bedöms tillräckligt starkt motiverade. stridsfrågan ligger i stället vid vad 
som menas med »intrång« och att värdena skadas. 
 Interimistiska förbud – ofta betecknat som interimistiskt naturreser-
vat – är ett instrument för att göra snabba ingripanden när ett område 
hotas av exploatering. länsstyrelsen kan förordna om interimistiskt reser-
vat under 3 år med möjlighet till tidsbegränsad förlängning. även om 
beslutet överklagas träder reservatsbestämmelserna i kraft vilket gör det 
till ett kraftfullt tvångsmedel för att till exempel stoppa en avverkning 
av särskilt värdefull skog. det förefaller inte finnas någon samlad över-
blick över användningen av instrumentet eller om det används för att 
säkerställa hotade områden som är särskilt värdefulla för friluftslivet. 
även om instrumentet framförallt är ett tvångsmedel och ett ingrepp i 
markanvändningen så har det i enskilda fall också utnyttjats för dialog 
med markägare (emmelin 1997a).
  för fullständighetens skull bör ytterligare några former av skydd kort 
nämnas. Biotopskyddsområde används för att bevara mindre livsmiljöer 
för nationellt hotade arter och små skyddsvärda naturtyper i skogs- 
och jordbrukslandskapet. Djur- och växtskyddsområden används för att 
skydda känsliga populationer genom att förbjuda tillträde vissa tider 
av året. i praktiken har instrumentet använts framförallt för fågel- och 
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sälskydd. de flesta av landets drygt 1000 områden ligger vid kuster 
eller insjöar. Naturvårdsområde och landskapsbildsskydd är äldre skydds-
instrument vars funktion framförallt var att skydda landskapsbilden. 
några kommuner använde naturvårdsområde för att skydda populära 
friluftsområden. svagheten i båda instrumenten är att de inte regle-
rar pågående markanvändning som skogsbruk. det framgår redan av 
förarbetena till 1964 års naturvårdslagstiftning att naturvården, som 
led i det »förvetenskapligande« som skedde, såg negativt på själva 
grundtanken bakom skyddsformerna: att värna om landskapsbilden 
(emmelin 1983b; 2009). Man kan konstatera att ett instrument för 
naturvården, som att i samarbete med kulturmiljövården peka ut områ-
den där landskapsbilden är skyddsvärd, kunde ha varit användbart i 
dialoger om t.ex. vindkraft och mobilmaster. i samtliga dessa typer av 
områdesskydd kan markägaren behålla äganderätten och i varierande 
grad bruka marken eller få ersättning för begränsningar. Frivilliga 
avsättningar görs av skogsnäringen. sammanlagt har näringen beslu-
tat avsätta 500 000 ha skogsmark utan ersättning. Hur stabilt detta 
skydd kommer att visa sig vara över längre tid är omdebatterat. den 
frivilligt skyddade arealen räknas in i det nationella miljökvalitetsmålet 
»levande skogar«. Naturvårdsavtal är däremot ett instrument för att 
avtala om naturvårdsanpassad skötsel där markägaren får ersättning för 
detta eller för inkomstbortfall i skogsbruk.
 Naturminne är en exponent för den tidigaste naturvårdens något 
kuriosa inriktade skyddssträvanden: enskilda objekt som flyttblock, 
jättegrytor, gamla och storvuxna träd skyddas. år 2003 fanns totalt 1433 
naturminnen i landet. naturminne var närmast ett »naturvetenskapligt 
fornminne« som skulle visa på naturens storslagenhet på liknande sätt 
som fornminnen, som bronsåldershögar, runstenar och andra fornmin-
nen, visade på nationens storslagna historia.
 Kommunala naturreservat2. Kommunerna har möjlighet att avsätta 
naturreservat. Om kommunen beslutar avsätta ett reservat får den också 
stå för kostnaderna, men har möjlighet att söka statligt stöd.
 sverige har som led i arbetet med Ramsarkonventionen, ofta beteck-
nad »våtmarksonventionen«, om bevarande och hållbart nyttjande av 
våtmarker, sjöar, vattendrag och grunda marina områden avsatt drygt 
50 områden. arbete pågår med att främst i norra sverige utöka antalet 
skyddade våtmarker inom konventionen. arbetet fokuserades tidigare 
framförallt på att skapa nätverk av våtmarker för flyttande fåglars behov 
men har sedermera vidgats.

2. formellt är det fråga om »kommunalt beslutade naturreservat« men den lite slarviga 
termen »kommunala reservat« används ofta.
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Världsarv och biosfärområden – två nya planeringsarenor
vi ser i sverige att en allt mer mångfaldig flora av reservats- och områdes-
koncept diskuteras eller kommer till användning – koncept som på olika 
sätt försöker tackla samspelet mellan bevarande och utveckling, mellan 
internationella – nationella – regionala – lokala intressen, liksom mellan 
natur och kultur. fns organ för kultur, forskning och utbildning, unesco,  
ansvarar för två internationellt använda sådana skyddsformer: World 
Heritage (»världsarv«) och »biosfärsområde« inom ramen för program-
met »Man and the biosphere, MaB« som har betydelse för friluftsliv 
och turism både som form för planering och internationell marknads-
föring. dessa två typer av utpekande av värdefullt landskap är inte i strikt 
mening skyddsinstrument utan snarare ett slags formaliserade arenor för 
bevarande intressen och fysisk planering. de liknar mera den fysiska plane-
ringens instrument än i strikt mening naturvårdens bevarande instrument. 
de har därmed en del likheter med engelska nationalparker där planering 
och förhandling mellan olika intressen är ett viktigt moment; national-
parkerna kan innehålla jordbruk, industri, omfattande turism eller militär 
verksamhet som skall samplaneras med bevarande (emmelin et al. 2005)
 status som »biosfärområde« medför i sig inget formaliserat skydd. ett 
biosfärområde skall ha tre funktioner: bevarande, ge grund för ekono-
misk utveckling samt något som betecknas som »logistikfunktionen«. 
Bevarandefunktionen innebär att bidra till bevarande av landskap, 
ekosystem, arter och genetisk variation. Både biologiskt och kulturellt 
betingade värden skall bevaras och utvecklas. utvecklingsfunktionen i ett 
biosfärområde skall bidra till ekonomisk och mänsklig utveckling som 
är sociokulturellt och ekonomiskt hållbar. logistikfunktionen innebär 
att bidra med hjälp till forskning, miljöövervakning, utbildning och 
informationsutbyte omfattande lokala, nationella och globala frågor om 
bevarande och utveckling. Området måste vara stort nog för att kunna 
rymma alla tre funktionerna. Zonering i tre typer av områden är en del 
av planeringen: kärnområde, buffertzon och utvecklingsområde. som vi 
pekade på i kapitel 15 kan zonering i tre tydliga, koncentriska områden 
vara problematisk i landskap som är mosaiker av olika markanvändning 
och naturtyper, till exempel skärgårdar (ankre 2007). Genom en plane-
ring som i princip liknar naturvårdens åtgärdskedja avgränsas ett område 
med speciella värden. Mål för bevarande och utveckling av området sätts 
upp liksom programhandlingar för hur målen skall nås. en ansökan om 
att få status som världsarv eller biosfärområde skall lämnas in och godkän-
nas av unesco. Om ansökan godkänns får området först »kandidatstatus« 
innan ett slutgiltigt godkännande sker om den utveckling som skett 
under kandidatperioden tillfredsställer kriterierna på arbete med alla tre 
funktionerna för ett biosfärsområde.
 vilket skydd och vilken skötsel och exploatering som medges beror av 
bestämmelser för det enskilda området. statusen förutsätter emellertid 
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både en plan för skötsel och bevarande och den kan förverkas om området 
inte lever upp till målen. en viktig poäng är att ett område kan pekas 
ut som biosfärområde endast om de kommuner som berörs medverkar. 
Planering och förvaltning av biosfärområden kan därför eventuellt vara 
en form som erbjuder en arena för flera intressen och för en starkare lokal 
förvaltning än vad andra former ger. för närvarande är erfarenheterna 
av biosfärområdens funktion för de tre huvudfunktionerna begränsad. 
Många frågor för utvärdering och forskning återstår därför innan man 
kan avgöra hur viktigt detta instrument verkligen blir för lokalt enga-
gemang och utveckling (Bladh & sandell 2003; lundgren 2006). en 
intressant symbolfråga är knuten till den svenska termen »biosfärområde«. 
På engelska är termen »biosphere reserve« men ordet »reservat« anses för 
symboliskt laddat för att vara bra i lokal planering och förankring.
 sverige har för närvarande två sådana områden. dels ett som etablerades 
redan 1986 i torneträskregionen men som nu måste utvecklas – framför-
allt zoneras och tydligare inkludera samhällsaspekter – för att behålla 
sin status. »Kristianstads vattenrike« invigdes år 2005. inom den ramen 
sker skötsel och bevarade av våtmarker och anslutande kulturlandskap. 
naturinformation och turism utvecklas i formen »ekomuseum«. det är 
ett gott svenskt exempel på det moderna biosfärområdeskonceptet och 
på hur den breda processen kan se ut fram till en ansökan (sandell 2005). 
ett antal områden i sverige har uttryckt intresse och initierat verksamhet 
för att eventuellt kunna bli nya biosfärområden: t.ex. sörmlands skärgård, 
finnskogen i norra värmland, åre. tre områden hade 2007 uppnått 
kandidatstatus: Kinnekulle med vänerskärgården, nedre dalälvsområdet 
och Blekinge skärgård.
 ett världsarv skall vara… »en plats, ort, miljö eller objekt som på ett 
unikt sätt berättar om jordens och människans historia«. de är natur- 
eller kulturminnen som är av »enastående universellt värde«. världsarv 
grundar sig på unesco:s konvention till skydd för världens natur- och 
kulturarv, som antogs 1972. sverige undertecknade konventionen 1984 
och har därmed åtagit sig att skydda de egna världsarven för all fram-
tid. för närvarande har ca 160 länder undertecknat konventionen. år 
2006 innehåller världsarvslistan 812 objekt, av dessa är 628 kulturarv, 
160 naturarv. 24 världsarv är kombinerade natur- och kulturarv. sverige 
har fjorton världsarv. tre av dessa har mycket höga naturvärden – laponia 
i lappland, Höga Kusten vid Bottenhavet och södra ölands odlings-
landskap. de anspråk som görs för dessa naturområden är storstilade. 
de sägs vara »områden av enastående universellt värde och omistliga för 
mänskligheten« och skall kunna försvara sin plats bland sådana områden 
som Grand Canyon, victoriafallen och stora Barriärrevet. till de svenska 
kulturobjekten hör drottningholms slottsanläggning som var sveriges 
första världsarv, örlogsstaden Karlskrona, engelsbergs bruk m.fl. som 
turistisk markör har världsarvsstämpeln sannolikt stort värde.
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 ett världsarv skall ha en bevarandeplan och förvaltningen skall utvär-
deras internationellt. i princip kan unesco återkalla statusen. vilket reellt 
skydd som ett naturområde med världsarvsstatus har beror av många 
omständigheter. Jordbruk är en förutsättning för att bibehålla odlings-
landskapet i södra ölands världsarv vilket innebär målkonflikter. laponia 
består i stort sett av områden som skyddas som nationalpark, naturreser-
vat eller fågelskyddsområde. samtidigt bedrivs renskötsel med normala 
krav på rationalitet. förhoppningar om utveckling av turism har varit 
betydande (torp & vikman 1999).
 Både natura 2000 och Biosfärområden aktualiserar metoder för zone-
ring men också behovet av att systematiskt införa någon form av laC-
modell – se kapitel 15 – för att planera och förvalta i enlighet med de 
specifika målen för enskilda områden.

Friluftsliv och naturturism i skyddade områden
nationalparker och andra skyddade områden är internationellt av stor 
betydelse för friluftsliv och naturturism. exempelvis visar statistik från 
nordamerika att nationalparkerna i usa år 2005 hade drygt 420 miljoner 
besök (www2.nature.nps.gov/stats/), och i Kanada uppskattas antalet 
besöksdagar i provins- och nationalparker till cirka 120 miljoner. natio-
nalparkerna i storbritannien uppskattas ha över 75 miljoner besök årli-
gen (Parker & ravenscroft 2000). dessa besökstal kan dock inte utan 
vidare jämföras med skyddade områden i sverige då länderna skiljer sig 
åt på flera punkter, inte minst storleksmässigt. till skillnad från sverige, 
som har en förhållandevis låg befolkningstäthet och gott om natur med 
hög tillgänglighet genom allemansrätten, är människor i många andra 
länder mer eller mindre hänvisade till skyddade områden för att över 
huvud taget få tillträde till naturen. uppgifter från exempelvis finland, 
där förhållandena mer liknar sverige, visar på drygt en miljon besökare 
år 2003 i landets 34 nationalparker, vilket dock är en tredubbling sedan 
1992 (Gillian et al. 2005).
 Medan flora och fauna som regel finns väl dokumenterade i skyd-
dade områden är kunskaperna om besökarna ofta betydligt sämre. i vissa 
länder (bl.a. usa och finland) genomförs systematiska mätningar och 
besökarstudier som en fortlöpande del av förvaltningen av skyddade 
områden. i sverige är kunskapen om besökare i naturskyddade områden 
mer fragmentarisk. en nationell studie visar att 6,5 procent av alla vuxna 
svenskar under ett år har besökt minst en nationalpark i fjällområdet, 
där nationalparksarealen är klart störst. samma undersökning visar också 
att 40 procent av svenskarna vill ha mer skyddade områden (fredman & 
sandell 2005). länsstyrelsen i stockholm genomförde 2002 en kartlägg-
ning av tidigare besökarundersökningar i naturskyddade områden hos 
landets övriga länsstyrelser (länsstyrelsen i stockholms län 2003). Man 
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konstaterar i rapporten att ytterst lite har gjorts i sverige inom detta 
område. visserligen finns exempel på besöksräkningar i anslutning till 
nationalparker och reservat men de bygger ofta på indirekta metoder. 
några undantag finns emellertid. i fulufjällets och tyresta nationalpar-
ker, naturreservaten rogen-långfjället samt södra Jämtlandsfjällen och 
världsarvet laponia, har mer eller mindre omfattande besökarstudier 
genomförts, som regel i forskningssyfte (Bäck & Hedlund 1982; emmelin 
1986; emmelin & Ohlsson 1999; fredman & Hansson, 2003; fredman et 
al. 2005; Hultman & Wallsten 1988; vuorio 2000; Bäck 2002; Wall 2003). 
Men även här är variationen i metod stor och inte alla studier omfattar 
systematiska mätningar av antalet besökare. som påpekades i kap 7 sker 
det nu en utveckling både av metodik för besökarstudier och systematisk 
användning som underlag för förvaltning.
 flera källor identifierar turism till, och rekreation i, naturskyddade 
områden som en globalt växande företeelse (driml & Common 1995; 
eagles & McCool 2002;Wells 1997). studier visar också att inrättandet 
av skyddade områden ökar antalet besökare (fredman et al. 2006; Hall 
& Piggin 2001; loomis 1999; Weiler & seidl 2004), eller att begrepp 
som nationalpark och världsarv har en positiv effekt på turisters beslut 
att besöka ett visst område (Wall reinius & fredman 2007). Orsaker 
till detta kan vara ökad tillgänglighet, marknadsföring, information 
eller att namnet i sig har en dragningskraft. Mycket talar också för att 
det finns kulturella skillnader mellan olika länder i detta avseende. 
ytterligare en positiv effekt av turism i skyddade naturområden kan 
vara att regioner och områden »upptäcks« av människor som väljer 
att permanent flytta dit för en högre livskvalitet (Power 1996). ibland 
talar man om s.k. »gateway communities« som vuxit upp nära de 
större nationalparkerna bland annat i nordamerika (Machlis & field 
2000). det kan dels vara en effekt av människor som söker bättre livs-
miljöer, men också boende för personal som arbetar med skötsel och 
förvaltning eller turism. Med 3 miljoner årliga besökare till national-
parker som yellowstone och yosemite i västra usa ter det sig ganska 
självklart att det krävs personal och en väl fungerande infrastruktur 
för att hantera alla besökare, men det torde i varierad grad gälla även 
för mindre välbesökta områden. i en utredning av naturvårdsverket 
betonas betydelsen av att i sverige ändra bilden av skyddad natur från 
förbud och restriktioner till resurser och möjligheter (naturvårdsver-
ket 2005c). traditionellt har det rått förbud att bedriva kommersiell 
verksamhet i svenska nationalparker. utredningen gör bedömningen 
att skyddade områden bidrar till regional utveckling genom de arbets-
tillfällen skötseln i sig skapar och att investeringar i besöksnäringen 
kan göras mer långsiktigt. forskning i sverige pekar emellertid på 
att förekomst av skyddade områden inte har någon positiv effekt på 
sysselsättning (lundgren 2005; lundmark 2006). detta kan sannolikt 
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förklaras av den mer naturvetenskapliga syn och inriktning mot beva-
rande snarare än utveckling, som svensk naturvårdsförvaltning under 
längre tid haft på skyddade områden (emmelin 1989). ett arbete med 
att ge nationalparkerna en tydligare estetisk image och profil när det 
gäller entréområdena har påbörjats som led i en medveten satsning på 
naturturism i nationalparkerna (naturvårdsverket 2007c).

Riksintressen – instrument för att ge naturvård och 
friluftsliv tyngd i fysisk planering
Omkring en tredjedel av sveriges yta är utpekad som riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. vid översyn av riksintressena i slutet av 90-talet 
ökades antalet områden så att sammanlagt 1 999 områden av riksintresse 
för naturvård och 215 för friluftsliv är utpekade. Områdena sammanfaller 
i stor grad. arealmässigt är det framförallt fjällområdet som dominerar 
stort; ungefär två tredjedelar av den utpekade arealen finns i norrlands-
länen. framförallt områdena av intresse för friluftslivet får, trots översynen, 
sägas vara förhållandevis allmänt motiverade och grovt avgränsade.
 när det gäller skada på riksintressen för naturvård gäller att ett ingrepp 
inte får medföra »påtaglig skada«. det ställs också krav på utredning 
av alternativa sätt för exploateringen, t.ex. att alternativa områden 
för bostadsbebyggelse bör vara utredda, som underlag för att avgöra 
om naturvårdsintressena bör få vika. riksintresse är således inte ett 
instrument för bevarande utan för att skärpa kraven på gott planerings-
underlag, och för att ge tyngd åt naturvård och friluftsliv i planering-
ens intresseavvägning. som påpekades i kapitel 16 blir riksintressena 
bindande för landskapets aktörer genom kommunens planering. för att 
klargöra intressekonflikter bör en miljöbedömning krävas om en plan 
eller ett program påtagligt påverkar ett riksintresse. Problemet ligger 
dock i att avgöra vad som i ett enskilt fall skall menas med »påtag-
lig skada«. naturvårdsverkets handbok diskuterar kriterier för denna 
bedömning (naturvårdsverket 2005c: 47–54). när det gäller friluftsliv är 
det framförallt naturkvaliteter som diskuteras. att förutsäga om påver-
kan på naturen faktiskt också inverkar negativt på friluftslivsutövarna 
är av flera skäl svårt. det är i hög grad beroende på vilka egenskaper 
i landskapet som påverkas. risken finns att planeringen släpper fram 
en mängd små ingrepp som var för sig inte innebär »påtaglig skada« 
men där den samlade effekten så småningom innebär en betydande 
försämring av naturkvalitet eller värde för friluftslivet. detta problem 
med »de små stegens tyranni« eller summeringseffekten av många små 
ingrepp –«kumulativa effekter« –  behandlas normalt dåligt eller inte 
alls i planering och miljöbedömning (Wärnbäck 2007).
 flera av de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen – se nedan 
– kan ses som ett sätt att peka ut landskap som kräver särskild hänsyn. 
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delmålen kan då ses som ett försök att precisera vissa typer av hänsyn. 
i fjällen skall delmål som gäller tystnad och naturskydd väga tungt i 
planering och exploateringsföretag.

Strandskyddet – ett exempel på restriktioner  
på andra markanvändare
naturvårdsplanering kan som visas i figur 18:2 säkerställa mark för frilufts-
liv genom olika åtgärder på mark som inte ägs av naturvård eller friluftsliv. 
att öka tillgänglighet till allemansrättslig mark och att öka hänsyn till 
naturvård och friluftsliv är två sådana vägar – se kapitel 18. strandskyd-
det är det viktigaste exemplet på en tredje kategori: direkta restriktioner 
på andra markanvändare. sedan 1950-talet har sveriges stränder haft 
ett speciellt skydd. strandskyddet är en speciell reglering av markägares 
rätt att disponera sin mark för att säkerställa allemansrätten. allmän-
hetens tillgång till attraktiva stränder upplevdes framförallt i stockholms 
skärgård och på västkusten som hotad av privatisering av stränderna. 
inledningsvis skyddades enbart stränder, som speciellt pekats ut av läns-
styrelserna, men från 1975 blev strandskyddet allmänt.
 regler om strandskydd finns i Miljöbalkens 7 kapitel. normalt är 
strandskyddet en zon på 100 meter från strandlinjen. länsstyrelserna kan 
utvidga skyddet till 300 meter men också upphäva det. strandskyddet 
reglerar markägarens möjlighet att uppföra byggnader eller anläggningar. 
undantag, dispens från bestämmelserna, kan medges för att till exempel 
göra komplettering av existerande bebyggelse, bygga om eller till. länssty-
relsen är ansvarig för strandskyddet men kan delegera rätten att ge dispens 
till kommunen. så har skett i varierande omfattning. eftersom lagstiftaren 
har betraktat strandskyddet som ett tungt vägande allmänintresse säger 
regelverket att dispenser skall bedömas restriktivt: det krävs »särskilda 
skäl«. en genomgång visar att strandskyddet fungerar mycket olika i olika 
regioner, bland annat beroende på i vilken omfattning kommunerna har 
ansvarat för dispenser (naturvårdsverket 2002b). vissa kommuner har 
varit frikostiga med dispenser och uppenbart sett möjligheten att släppa 
fram attraktiv bebyggelse som ett konkurrensmedel. årligen beviljas ca 
2500 strandskyddsdispenser, och trots en skärpning av bestämmelserna 
1975 har till exempel i stockholms skärgård en tämligen omfattande 
fritidsbebyggelse kommit till stånd inom strandzonen (eknert 2000).
 strandskyddet illustrerar flera av de principiellt och teoretiskt intres-
santa frågorna inom planering och styrning av markanvändning och miljö. 
strandskyddet kom till som en del av välfärdspolitiken. allmänintresset 
stärktes på bekostnad av markägarnas rätt att disponera sin mark. strand-
skyddet hade, som konstateras i förarbetena till Miljöbalken, från början 
enbart som mål att säkerställa allmänhetens möjlighet att utöva friluftsliv. 
efterhand har strändernas biologiska värde kommit att betonas mera och 
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finns alltså explicit med i Miljöbalkens bestämmelser. naturvårdsverkets 
skrift om strandskydd (naturvårdsverket 2002b) betonar inledningsvis 
starkt strändernas roll för biologisk mångfald, som yngelkammare för 
fisk och som biologiskt filter. strandskyddet har »förvetenskapligats« 
(emmelin & lerman 2006; emmelin 2009). därmed blir frågan om 
dispenser inte enbart en avvägning mellan allmänna och enskilda intres-
sen utan också en biologisk expertfråga. strandskyddet är också i hög 
grad en stridsfråga i kampen mellan stat och kommuner, och mellan 
lokalt och centraliserat ansvar. skall stränderna vara en resurs för lokal 
näringsutveckling och ett konkurrensmedel för att locka boende? striden 
om bestämmanderätten över strandskyddet är ett exempel på kampen 
mellan paradigmen i planering och naturvård som diskuteras i kapitel 
14. Positionerna är starkt beroende av hur problemen med strandskyddet 
formuleras: som en fråga om avvägningar rörande naturresursernas nytt-
jande eller som en naturskyddsfråga. anordningar för friluftsliv kan vara 
ett skäl till dispens. Man kan se på sådana anordningar som i linje med 
strandskyddets ursprungliga mål om ökad möjlighet för allmänheten att 
använda stränderna, som en exploatering för turism eller som ett ingrepp 
i strandens biologiska värden. 
 vilken inverkan som klimatpolitiken kan få på strandskyddet är för 
närvarande oklart. när detta skrivs pågår utredning och diskussion om 
att i kommunernas översiktsplan införa riskzoner med restriktioner mot 
bebyggelse. en sådan zonering kommer att på vissa platser förstärka 
strandskyddet. existerande strandskyddade områden riskerar emellertid 
i stället i varierande grad att ätas upp av stigande vattennivåer eller mera 
återkommande översvämningar. förslag om att återskapa våtmarker för 
att motverka effekterna av stora nederbördsmängder kan påverka strand-
skyddet och naturvården men på vilket sätt friluftslivet påverkas är svårt 
att överblicka.

Annan påverkan på den fysiska planeringen
som påpekats ovan kan lagstiftning och olika regelverk innehålla verktyg 
för att påverka både markanvändningsplaneringen och den pågående 
markanvändningen. dessa kan vara av betydelse för friluftslivet även om 
deras primära mål är andra, t.ex. bevarande av god vattenkvalitet eller 
miljömål för olika landskapstyper. Hänsynsregler av skilda slag finns 
införda i sektorslagstiftning och medför till exempel krav på naturvårds-
hänsyn i jord- och skogsbruk.
 Miljömål. riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål – 
oftast benämnda miljömål. tanken är att vägleda miljöarbetet och styra 
genom att målen integreras i olika sektorers verksamhet (Proposition 
1997/98:145). Miljömålen kan översiktligt delas in i två grupper. dels 
en grupp »vetenskapliga« mål som gäller förorening och liknande miljö-
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problem – »Bara naturlig försurning«, »ren luft« etc. dels en grupp 
»landskapsmål« – »storslagna fjäll«, »Myllrande våtmarker«, »levande 
skogar«. landskapsmålen är närmast visioner för olika landskapstyper. 
de är utopiska till sin karaktär och svåra att operationalisera och finna 
täckande indikatorer för (emmelin & lerman 2004; emmelin 2005). 
Betydelsen av »landskapsmålen« skulle kunna vara att påverka inte bara 
markanvändningsplaneringen utan också pågående markanvändning och 
den process som ovan (kapitel 14) beskrevs som »naturlig och normal 
rationalisering«, i riktning mot större hänsyn. till landskapsmålen hör 
flera delmål som består i program eller strategier för att bevara vissa 
naturtyper eller för att mera allmänt öka den skyddade arealen av en viss 
landskapstyp. Miljömålen kan i denna mening sägas vara en vision för 
ökad hänsyn till naturvårdens intressen. Målen formulerar i huvudsak den 
ekologiska komponenten av hållbar utveckling, vilket innebär att det ur 
friluftslivets synvinkel är en vision för vissa naturgivna eller miljömässiga 
förutsättningar för friluftsliv som målas upp: större arealer skyddad natur 
t.ex. i fjällen, områden fria från flygbuller etc.3 
 Miljökonsekvensbedömning, MKB, är ett allmänt verktyg för att iden-
tifiera och hantera konflikter. MKB ska identifiera och beskriva effekter, 
som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra, på människor, 
miljö, hushållning med mark, vatten, råvaror och energi. den skall 
möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa 
och på miljön. Genom kravet på utvecklingen och utredning av alter-
nativ ska miljömässigt bättre lösningar eftersträvas. utvärderingen av 
konsekvenser för olika intressen ska ge beslutsfattare insikt om följderna 
av olika ställningstaganden.  alternativ som skall utredas kan vara alter-
nativ teknologi, alternativa lokaliseringar etc. ett »nollalternativ« dvs. 
konsekvenserna av att inte genomföra projekt eller planer skall utredas 
och fungera som referens (Hedlund & Kjellander 2007). MKB är enbart 
ett beslutsunderlag och har ingen bindande verkan på beslutet. andra 
intressen än miljön kan således få väga tyngre, men tanken är dels att 
tvinga fram undersökning av alternativ dels att besluten skall grundas på 
en tydlig avvägning. friluftslivsintressen är i allmänhet svagt tillvaratagna 
i MKB men skulle kunna tillgodoses bättre om kunskapsunderlaget vore 
bättre.
 internationellt görs normalt en inledande s.k. behovsbedömning för 
att avgöra om en MKB verkligen skall utföras. sverige är särpräglat med 
ett generellt krav på MKB vilket medför att många små, och vanligen 
tämligen illa genomförda, bedömningar görs. den långt drivna sekto-
riseringen i beslutsfattandet om markanvändning har dessutom lett till 

3. sommaren 2008 har en utredningsman tillsatts för att revidera miljömålen. Miljömål 
som innebär att åtgärdsprogram eller strategier skall utarbetas kan eventuellt komma att 
rensas bort.
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utbredd dubbelprövning och omfattande överlappningar av MKB-krav. 
sverige har kritiserats av eu-kommissionen för att inte på ett korrekt sätt 
göra miljöbedömning av planer och anläggningar för turism (emmelin & 
lerman 2006). MKB är egentligen en samlingsbeteckning på flera olika 
typer av miljöbedömningar. Bäst fungerande och utvecklat är miljökon-
sekvensbeskrivning4 av konkreta projekt t.ex. vägbyggande och sådana 
verksamheter som skall ha tillstånd enligt Miljöbalken, t.ex. industrier, 
värmeverk osv. Miljöbedömning av planer och program tycks än så länge 
fungera betydligt sämre av flera skäl. att förutsäga konkreta effekter av 
översiktliga planer eller allmänna utvecklingsprogram är betydligt svårare 
än när det gäller konkreta väl avgränsade projekt (emmelin 2007). Båda 
typerna av miljökonsekvensbedömning regleras av Miljöbalken kap 6. 
det svenska systemet för MKB har kritiserats som hindrande och dåligt 
fungerande (lerman & emmelin 2007). friluftsliv beaktas ofta dåligt i 
miljöbedömningar av planer och program. ett skäl till detta kan vara bris-
tande information och vägledning till både verksamhetsutövare, förfat-
tare av MKB och länsstyrelser. en enkel metodhandledning för att få in 
friluftsliv i MKB finns visserligen (naturvårdsverket 2001), men tycks 
inte vara känd och bristande information medför att behandlingen ofta 
blir vag eller allmän när friluftsliv över huvudtaget tas upp.
 EU:s ramdirektiv för vatten syftar till att trygga långsiktig vattenför-
sörjning. Mål, gränsvärden och åtgärdsprogram skall finnas för att trygga 
både kvantitet och kvalitet. fem särskilda, statliga vattenmyndigheter, 
som organisatoriskt hör till länsstyrelserna ansvarar för vattenplanering. 
åtgärdsprogram skall finnas senast 2009 och de har en formell status 
som kan medföra mer eller mindre starka restriktioner på andra aktörer 
i landskapet, inte minst kommunernas planering. Programmens konse-
kvenser skall analyseras innan de fastställs. Programmen kan förväntas 
ha stor betydelse för möjligheterna att utveckla fiske och påverka olika 
vattenberoende aktiviteter.  Också här är behovet av kunskapsunderlag 
om turism och friluftsliv väsentligt om programmen skall kunna ta hänsyn 
till och främja dessa verksamheter och avväga i målkonflikter. utgångs-
punkten för åtgärdsprogrammen är emellertid naturvetenskapliga och 
tekniska – en planering inom ramen för »miljöparadigmet«.

Lokal förankring av naturvårdsplaneringen
Planering av markanvändningen innebär alltid avvägning mellan enskilda 
och allmänna intressen, oavsett om planeringen gäller bevarande eller 
exploaterande. det är därför naturligt att den möter motstånd från 

4. svensk terminologi på området är något förvirrad: MKB kan stå för både miljökon-
sekvensbedömning dvs. en mera allmän term och för miljökonsekvensbeskrivning dvs. den 
formellt använda termen för bedömning av projekt.
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berörda individer och grupper. Motståndet mot förändring medför 
inte sällan mobilisering och organisering som den fysiska planeringen 
måste hantera, vilket är bakgrund till framväxt av de kommunikativa 
och deliberativa planeringsdoktrinerna – se kap. 14. till skillnad från den 
kommunala fysiska planeringen har emellertid naturvården ofta stöd av 
intresseorganisationer på nationell, regional eller lokal nivå. dessa organi-
sationer förfogar ofta över betydande resurser i fråga om engagemang och 
kompetens som både mobiliseras mot förändring och för olika former av 
bevarande med varierande resultat (Wiklund 2002, lisberg Jensen 2002, 
Hedrén 2002, sandell 2005). eftersom naturvården i stor grad arbetar 
med nationella och regionala intressen som kan komma i konflikt med 
lokala och enskilda intressen är det naturligt att man fokuserar på förank-
ring, dvs. metoder för att öka förståelse och acceptans. Koncist uttrycks 
denna position på följande sätt: »statsmakternas miljömål är visserligen 
inte förhandlingsbara, men formerna för att nå dem kan bli föremål för 
dialog« (naturvårdsverket 2003c:6).
 den kommunala fysiska planeringen har lagreglerade former för 
samråd, information och allmänhetens deltagande i processerna. så har 
inte varit fallet med naturvårdens planering. På senare år har intresset 
för olika former av förankring och deltagande ökat inom den offentliga 
naturvården. vi skall här diskutera lokal förankring och deltagande i 
planering och återkommer i kapitel 18 till frågor om lokal förvaltning.
 ett utvecklingsprojekt vid naturvårdsverket summerar ett antal viktiga 
insikter från forskning och praktik runt lokal förankring (naturvårdsver-
ket 2003c). förståelsen för behovet av lokal förankring och dialog har ökat 
bland ansvariga tjänstemän. detta är i sig viktigt eftersom det utgör en 
förskjutning inom »miljövårdsparadigmet« – se kapitel 14 – där misstro 
mot lokalt ansvar och lokalt politiskt beslutsfattande annars är ett utmär-
kande drag (emmelin 2000). Behovet av resurser och kompetens är stort 
eftersom förankringsprocesser tar tid. nyckelord är också »trovärdighet 
och tillit« som tar tid att bygga upp men snabbt kan raseras. ett problem 
kan också vara att allmänheten ofta inte gör skillnad mellan stat och 
kommun eller mellan olika statliga myndigheter vilket innebär att den 
börda av förhistoria som ofta finns kan ha skapats av andra aktörer. Bety-
delsen av att olika statliga myndigheter på regional nivå uppträder med 
någorlunda samordnade budskap är uppenbar. Olika utgångspunkter, 
professionskunskap och kultur, regelverk som inte är samordnat m.m. gör 
emellertid att detta långt ifrån alltid sker inom planering och miljövård 
(emmelin & lerman 2006; emmelin 1998a; 1997a)  
   ett viktigt påpekande är behovet att erkänna att intressemotsättningar 
faktiskt kan vara genuina och därmed i grunden inte möjliga att lösa med 
dialog. det är också viktigt att peka på att intressekonflikter inte behöver 
ha en bas enbart i materiella, motstående intressen utan i lika stor grad 
kan ha sin bas i skilda synsätt på landskapet, på demokrati och lokalt 
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och statligt ansvar etc. den ekostrategiska modellen – se kapitel 3 – kan 
användas för att belysa både exempel på bristande lokal förankring och 
misslyckade och framgångsrika försök att få till stånd bevarande. sandell 
har analyserat hur förslagen till nationalparker i Kirunafjällen och södra 
Jämtlandsfjällens misslyckats men har också berört framgången med att 
skapa nationalparken i fulufjäll (sandell 2005). rovdjurspolitiken är ett 
annat exempel på ett konfliktområde som i stor grad bottnar i sådana 
mera fundamentalt skilda synsätt än enbart materiella frågor om skador 
och ersättningar.
 som resultat av den nya naturvårdspolitiken har också det sk lOna-
programmet, lokala naturvårdsbidrag, genomförts. under perioden 2004 
– 2006 satsades 300 miljoner på lokala naturvårdsprojekt. Programmet 
stimulerar lokalt naturvårdsarbete genom att bidra till finansiering och 
samtidigt ställa krav på lokala insatser. någon systematisk utvärdering 
av inriktningen på de lokala naturvårdsprojekten finns inte men den 
sammanställning av exempel som naturvårdsverket gjort pekar mot att 
det kan vara relativt stor andel projekt där friluftsliv och naturturism 
är en viktig komponent. Projekt i fjällområdet fick en stor andel, ca 
2/5, av finansieringen under 2004–2005 (naturvårdsverket 2006a). en 
komponent i lOna-programmet är att lokalt ideellt arbete kan räknas 
in som motfinansiering för att få statsbidrag. Också inom ramen för 
lokal agenda 21 har i många kommuner naturvårdsprojekt genomförts. 
stöd från olika eu-fonder kan vara viktigt för lokala projekt som syftar 
till att öka tillgänglighet, tillrättaläggande och service för friluftsliv och 
naturturism. en slutsats av en utvärdering av lOna-programmet är att 
kommuner som också har varit aktiva inom agenda 21 och varit fram-
gångsrika i att få fram miljöprojekt inom ramen för andra statliga program 
också har varit framgångsrika inom lOna-programmet (dahlgren & 
eckerberg 2006). Man kan nog sammantaget våga dra slutsatsen att 
friluftsliv och naturturism gynnas inom kommuner med en kombination 
av aktiv kommunal naturvård och lokala organisationer. att framgång 
också i stor grad beror av eldsjälar är en allmän erfarenhet från många 
olika typer av sociala program.
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fallstudie
fulufjällets NatioNalpark
arealen skyddade naturområden har i sverige ökat nästan tiofaldigt de senaste 
50 åren, samtidigt som intresset för naturen som resurs för friluftsliv och turism 
blir allt större. de skyddade områdena är många gånger intressanta och attraktiva 
besöksmål, men utgör ofta känsliga ekologiska system. därför är det extra viktigt 
att turism i dessa områden sker på ett hållbart sätt.

den första augusti år 2002 blev fulufjället sveriges 28:e nationalpark. i den 
38 000 hektar stora nationalparken finns goda möjligheter till vandringar på 
14 mil markerade leder. det finns fem övernattningsstugor och tio raststugor 
i området. fulufjället har två uppenbara turistattraktioner – sveriges högsta 
vattenfall njupeskär och den stora »ursköljningen« i Göljån orsakad av en massiv 
jorderosion under ett regnoväder sommaren 1997.

syftet med nationalparken är att i väsentligen orört skick bevara ett sydligt 
fjällområde med särpräglad vegetation och stora naturvärden. syftet är också 
att skapa förutsättningar för besökarnas upplevelser av stillhet, avskildhet och 
orördhet i kombination med att i lämplig grad underlätta för allmänheten att 
uppleva parkens natur. för att uppnå detta bygger skötselplan och föreskrifter 
på en indelning av fulufjällets nationalpark i fyra zoner, där bestämmelser och 
åtgärder för utnyttjande och skydd varierar. På så vis kan både skyddsanspråk 
som önskemål om vissa aktiviteter tillgodoses – och nationalparken kan få en 
bättre lokal förankring. ytterligare en effekt som åstadkoms är en hög rekreativ 
bärförmåga, dvs. att många besökare kan tas emot utan negativa konsekvenser 
på den naturliga eller sociala miljön.

indelningen i zoner har gjorts längs en skala från opåverkade delar till mer 
anläggningspräglade, där zon 1–3 (huvuddelen av nationalparken) ska ge bättre 
möjligheter till avskildhet och stillhet medan zon 4 (främst området kring njupe-
skärs vattenfall) ska vara lättillgängligt och ha hög servicegrad. den modell som 
inspirerat till zoneringen av nationalparken är »recreation opportunity spectrum, 
rOs«. Principen för rOs är att tillhandahålla ett spektrum av möjligheter till 
aktiviteter och upplevelser – se kap. 15. Modellen har utvecklats i nordamerika 
och det är första gången den fullt ut tillämpas i sverige. läs vidare om turism 
och friluftsliv i fulufjällets nationalpark i t.ex. fredman, Hörnsten friberg & 
emmelin (2005); naturvårdsverket (2002a), lundqvist (2002) eller Wallsten 
(2003).
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Figur 17:2: Fulufjällets nationalpark har fyra zoner i syfte att ge olika natur upplevelser. 
Karta: Hans Sjögren
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18. förvaltninG för friluftsliv

naturförvaltNiNg kaN defiNieras som de åtgärder som genomförs 
både för att uppnå planerade mål och för att revidera planeringen för 
att uppnå andra mål. förvaltning av natur för friluftsliv är i grunden en 
fråga om att försöka styra landskapets utveckling mot vissa mål eller att 
hantera målkonflikter. styrning sker i stora delar av landskapet indirekt 
genom påverkan på många aktörer i landskapet. förvaltningen kan inte 
alltid inriktas mot positiva mål. i områden där naturvården bara är en 
aktör bland många kan åtgärderna vara mera inriktade mot att undvika 
en icke önskad utveckling. indirekt styrning kan ske genom olika former 
av restriktioner men också genom ekonomiska bidrag, information och 
utbildning. det är framförallt i formellt skyddade områden som natur-
vården är en direkt aktör i landskapet och där alltså styrningen också sker 
genom direkta ingrepp och åtgärder i landskapet. till de direkta ingrep-
pen i landskapet hör att skapa en infrastruktur för att öka tillgänglighet, 
förstärka upplevelser genom information och vägledning.

Vad är förvaltning?
övergripande mål för förvaltning av landskapet för friluftsliv är att skapa 
möjligheter för ett varierat friluftsliv för olika grupper. förvaltningens 
uppgifter och metoder är framförallt inriktade på att öka utbudet av 
lämpliga arealer och att förvalta landskapets kvaliteter med inriktning 
mot friluftslivets och naturturismens behov. dessa två uppgifter utvecklas 
i figur 18:2 & 18:3 nedan.
  eftersom en betydande areal är skyddad – ca 4 miljoner ha år 2005 – 
är skötsel av skyddade områden en av naturvårdens viktigaste uppgifter. 
naturvårdens insatser riktades tidigare främst mot vetenskapliga natur-
vårdsmål och styrdes av skötselplaner för reservat. inriktningen utveck-
lades efterhand mot att »vårda och visa« (naturvårdsverket 2005b). Med 
en ökad betoning på friluftsliv och naturturism ökar kraven på en mera 
differentierad förvaltning inriktad på ett mångbruk i skyddade områden. 
Olika former av tillrättaläggande som är avsedda att öka utbytet av besök 
i skyddade områden eller att skapa upplevelsevärden ökar i betydelse 
(naturvårdsverket 2007a). Med större krav på upplevelse och ekonomiskt 
utbyte blir också frågorna om vad som är ett hållbart nyttjande av skyd-
dade områden mera komplexa. 
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 lagstöd har landskapsförvaltningen i många lagar och förordningar. 
när det gäller skyddade områden är Miljöbalken basen. därutöver finns 
en mängd förordningar rörande naturvård, stöd till anläggningar, lokala 
naturvårdsprojekt osv. Omfattningen av förvaltning och skötsel av skyd-
dade områden bestäms i praktiken i hög grad genom centrala beslut om 
tilldelning av medel, både direkt som skötselanslag och indirekt som 
arbetsmarknadsåtgärder, miljöstöd i jordbruket osv. Miljökvalitetsnormer 
och de av riksdagen antagna nationella miljömålen – se kapitel 17– är 
verktyg för att påverka andra sektorer och aktörer i landskapet.
 detta kapitel är inriktat mot principiella och teoretiska frågor som 
rör naturförvaltning för friluftsliv. det innebär att vi inte gör anspråk på 
att ge en uttömmande beskrivning av praktisk naturförvaltning. Hand-
böcker och vägledning för praktiskt dagligt arbete med många av natur-
förvaltningens uppgifter publiceras löpande av naturvårdsverket och görs 
tillgängliga genom verkets hemsida. den internationella litteraturen om 
naturförvaltning för friluftsliv är omfattande och åtskilliga handböcker 
har producerats (lockwood et al. 2006; Parks Canada 2001; Pigram & 
Jenkins 1999; Manning 1999; Hammitt & Cole 1998). nordiska översikter 
finns också (Kaltenborn & vorkinn 1993; reitan 1994; aas et al. 2003). vi 
behandlar inte heller naturvårdens skötselplanering eller naturvårdsbiolo-
giska frågeställningar rörande skötsel och förvaltning annat än kortfattat i 
samband med diskussion av slitage och störningar – se kapitel 13. i enlig-
het med avgränsningen för boken tar vi inte upp vilt- och fiskevårdsfrågor. 
inom dessa områden är litteraturen och forskningen när det gäller resurs-
förvaltning både internationellt och i norden mycket omfattande. 

Adaptiv förvaltning
adaptiv förvaltning kan enkelt definieras som en förvaltning som anpassar 
planer och åtgärder efter nya målsättningar, nya problem och de erfa-
renheter som kommer in från uppföljning. Grundläggande är att man i 
adaptiv förvaltning erkänner osäkerhet och kunskapsbrist och utformar 
åtgärder och uppföljning så att man ökar kunskaper och kan modifiera 
åtgärder. det innebär också behov av återkoppling till den planering 
som ligger till grund för förvaltningen. Begreppet lanserades på sjut-
tiotalet av C.s Hollling och hans medarbetare  för att möta utmaningar 
inom naturresursförvaltning och miljöbedömning. Klassiska exempel 
gäller förståelsen av dynamiken i bekämpning av parasiter i skogsbruk 
och förvaltning av fiskbestånd men arbetena utvidgades också till plane-
ring och förvaltning inom naturturism (Gunderson & Holling 2002; 
Holling 1978; Walters 1986). Begreppet har fått förnyad aktualitet för 
att med planering och naturförvaltning möta utmaningar från ekosys-
tem i förändring, klimatpåverkan osv. insikterna att skyddade områden 
förvaltas för besökare och lokalbefolkning och i ett vidare sammanhang 
så att osäkerhet om värderingar och omvärldens utveckling måste tas 
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med. lokal förvaltning eller »samförvaltning« ställer också speciella krav 
på anpassning och utveckling. 
 adaptiv förvaltning förutsätter flera former av uppföljning och över-
vakning. detta kan ta utgångspunkt i laC-modellen: att övervaka om 
förändring innebär att uppsatta gränser för acceptabel förändring är på 
väg att överskridas, oavsett om den är naturlig eller människoskapad. 
Miljöövervakning och åtgärder mot slitage och nedskräpning har berörts 
i kapitel 13.
 Om uppföljning skall vara meningsfull och möjlig förutsätter det en 
förvaltning som har resurser och tillgång till erforderlig kompetens för 
att både revidera planerna och vidta andra åtgärder. en decentralise-
rad förvaltning med egna resurser har i allmänhet större möjligheter att 
reagera på lokala förändringar. samtidigt innebär förvaltning av natio-
nalparker och reservat i allmänhet också att vissa överordnade mål skall 
fasthållas. Målstyrning med ett fåtal tydliga mål och konkreta indikatorer 
för målen är en metod för detta. Mångbruk dvs. förvaltning av natur för 
en kombination av bevarande och nyttjande för friluftsliv och turism 
innebär normalt alltid målkonflikter. därför krävs prioritering mellan 
olika mål och principer för hur målkonflikter skall avgöras. 

Friluftsliv, naturvård, turism – ett triangeldrama
naturvård handlar om att bevara arter och naturtyper. naturturism är 
däremot en näring som på ett eller annat sätt exploaterar naturen. natur-
vård, friluftsliv och turism kan ses som ett triangeldrama där frilufts-
livet kan inta olika positioner i spänningsfältet mellan bevarande och 
nyttjande, från stark närhet till bevarandetanken till att bygga på ett 
omfattande tillrättaläggande av landskapet (emmelin 1989; 1997a). i den 
ekostrategiska modellen kan friluftsliv återfinnas i alla fyra kvadranterna 
i modellen – se figurer i kapitel 3 och 4. förvaltning av landskapet för 
friluftsliv och naturturism innebär direkt eller indirekt ett ställningsta-
gande till den ekostrategiska modellen: skall utgångspunkten för verk-
samheten tas i aktiviteter eller i ett givet landskaps kvaliteter? vilken 
grad av tillrättaläggande och aktiv påverkan skall göras på landskapet? 
vilken balans mellan tillrättaläggande och bevarande tillfredsställer olika 
grupper eller individer? ekoturism kan ses som ett försök att finna en 
position i detta spänningsfält där målkonflikterna mellan brukande och 
bevarande minimeras. som påpekades i kapitel 13 innebär stor hänsyn 
på själva destinationen inte nödvändigtvis att verksamheten som helhet 
är miljövänlig. Och omvänt: friluftsliv i starkt tillrättalagd, tätortsnära 
natur kan innebära en omvandling och skötsel av denna men samtidigt att 
annan miljöpåverkan till exempel från transporter hålls nere. en självklar 
utgångspunkt i skyddade områden är att se på vilka verksamheter som 
är förenliga med skyddet. i områden avsatta för friluftslivets behov blir 
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analysen i stället vilken skötsel som är nödvändig för att skapa förutsätt-
ningar för aktiviteter och upplevelser.

det blir således nödvändigt att ta ställning till grundläggande frågor och 
målkonflikter:

vilken är naturförvaltningens samhällsnytta? ʶ
för vem förvaltas området: hur tillgängligt skall det vara?  ʶ
vilka aktiviteter är förenliga med skyddsvärden?  ʶ
vilka kompromisser är rimliga för att göra värdefull natur tillgänglig?  ʶ
var går »gränser för acceptabel påverkan«? – se kapitel 15. ʶ

Bevarande- , utbuds- eller nyttoorienterad förvaltning
svensk naturförvaltning har traditionellt utgått från bevarande och efter-
hand också skötsel av kulturlandskap som sin huvuduppgift. nyttjande 
av landskapet för rekreation har setts som en funktion av bevarande av 
olika landskapskvaliteter. synen på friluftsliv som framförallt en fråga 
om att utöva olika aktiviteter har dominerat officiell politik för friluftsliv 
(emmelin 1989). intresset för den individuella nyttan av positiva upple-
velser i form av hälsa och välbefinnande kom därefter i fokus. detta har 
efterhand vidgats till intresse för samhällsnyttan i form av antagen förbätt-
rad folkhälsa, men också för regional utveckling genom att möjligheter 
till rekreation setts som en konkurrensfördel när det gäller att attrahera 
arbetskraft och boende. turismen som faktor i regional utveckling har 
dessutom påverkat synen på förvaltning för naturturism. den sk »benefits 
based management« (BBM) – »nyttobaserad förvaltning« – är namnet på 
systematiskt förvaltningstänkande som enligt driver och  Bruns (1999) 
bör ingå som en grundläggande komponent i en förvaltningsmodell. 
 Grundtanken i BBM är enkel. förvaltningen av friluftslivsresurser 
kan inriktas inte bara på individuellt utbyte för brukaren utan också 
på samhälleligt utbyte. Brown (1984) utvecklade tankegångar runt fem 
kopplade processer som ger upphov till utbyte på olika nivåer:

förvaltningens produktion av möjligheter för rekreation och utbyte  ʶ
av denna
besökarnas produktion av upplevelse ʶ
samhällsnytta genom förvaltningens åtgärder för att tillhandahålla  ʶ
ett utbud av möjligheter
individuell och samhällelig nytta genom individens upplevelser ʶ
samhällsnytta genom nyttjande av resurserna ʶ

BBM är som framgår starkt nyttoorienterat och innehåller påtagliga 
värdeantaganden om friluftslivets individuella och samhälleliga nytta. Om 
detta konstaterar Manning (1999) att forskning visserligen har kunnat 
peka på sådan nytta men att mycket är osäkert och har karaktären av 



indikationer snarare än väl belagda kunskaper. styrkan i modellen förefal-
ler framförallt bestå i att den riktar uppmärksamheten mot omland och 
region utanför det förvaltade området och i försöken att finna indikatorer 
på nytta utöver individens utbyte. Oavsett om de teoretiska grundvalarna 
kan vara omstridda så är angreppssättet som planeringsdoktrin intressant 
genom att ge en systematisk grund för planeringsmodeller. 

Ett nytt paradigm i naturförvaltningen
den omsvängning från strikt fokus på bevarande till att se skyddade 
områden som resurser för rekreation, naturturism och regional utveckling 
har av den internationella naturvårdsunionen iuCn betecknats som ett 
nytt paradigm (sheppard 2006). figur 18:1 summerar skillnaderna mellan 

Figur 18:1. Äldre och 
nyare tankemodeller 
för skyddade områden 
(Sheppard 2006).



ett äldre, strikt bevarandeinriktat tänkesätt och »det nya paradigmet«. 
som i många sammanhang när ett »paradigmskifte« hävdas kan man se 
hur beskrivningen utformas som en kontrast där det retoriska greppet är 
att framställa det gamla i dålig och det nya i god dager och hårdra skill-
naderna. utvecklingen kan nog bättre beskrivas som en förskjutning av 
intresse och uppmärksamhet än som ett dramatiskt paradigmskifte. 

Att öka utbudet av arealer i tid och rum
att öka utbudet av arealer i tid och rum är en uppgift där planering och 
förvaltning tydligt griper in i varandra – se kapitel 17. figur 18:2 visar 
hur ökat utbud kan åstadkommas med en mängd olika insatser. den 
areal som är avsatt i planer och genom olika skyddsinstrument kan ökas. 
naturvårdsplaneringens säkerställande – se kapitel 17 – syftar till att öka 
den skyddade arealen av olika naturtyper. den areal som är avsatt i planer 
eller skyddad är emellertid i sverige tack vare allemansrätten långt ifrån 
den totala areal som utnyttjas eller kan utnyttjas. all mark som i princip 
kan utnyttjas för friluftsliv är en potential men den faktiskt utnyttjade 
arealen kan vara något helt annat. att öka resurstillgången arealmässigt 
kan således innebära många andra åtgärder än att avsätta arealer. restrik-
tioner på annan markanvändning t.ex. strandskyddet är ett viktigt redskap 
som ökar utbudet av mark. avtal om olika former av hänsyn i skogsbruk, 
speciellt på offentligt ägd mark och i tätortsnära lägen kan väsentligt öka 
den attraktiva och därmed också den faktiskt använda arealen. att förhin-
dra att tillgängligheten inskränks genom stängsel, avspärrning av vägar, 
skyltning m.m. är också en viktig förvaltningsuppgift för att upprätthålla 
allemansrätten.

Figur 18:2. Princi-
per och åtgärder för 
att öka utbudet av 
areal för friluftsliv 
och naturturism. 
Planering och 
förvaltning griper 
in i vartannat.
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 fysiska åtgärder för att öka tillgänglighet kan inbegripa alla nivåer av 
planering från att förbättra infrastruktur och kollektivtrafik till lokalt 
tillrättaläggande som spångning, ledmarkering och skyltning.
 att öka resursens utnyttjande i tiden kan gälla allt från tid på dagen till 
att vidga säsongerna. anläggningar med omklädningsrum och elljusspår 
har varit en viktig form av tillrättaläggande för att göra friluftsliv med 
inriktning på motion och träning möjlig under dygnets och årets mörka 
och kalla tider. Kollektivtrafikförsörjning till sådana anläggningar ökar 
tillgängligheten för flera grupper.  säsongsutvidgning är en central fråga 
i utveckling av turism och i destinationsutveckling. Mycket fokus har i 
sverige riktats mot förlängning av säsongen framförallt i fjällen. åtgärder 
för att öka beläggningen i fjällanläggningar sommartid innefattar olika 
former av tillrättaläggande men också marknadsföring. inriktningen mot 
äventyr och ett brett utbud av utrustnings- och teknikinriktade aktiviteter 
är påtaglig. skidanläggningar har i ökande grad utvecklat sommaraktivi-
teter som »utförscykling«, fasta klätterleder anläggs, kurser i forspaddling 
ges osv. ser man denna utveckling i den ekostrategiska modellen så går 
många av åtgärderna ut på att tekniskt omforma landskapet eller utnyttja 
det med nya tekniker. trender i samhället kan medverka till förändringar 
i naturutnyttjandet. ökat välstånd och ändrade konsumtionsvanor ger 
internationell ekoturism en ökad marknad. en ökande grupp friska, 
ekonomiskt välbeställda pensionärer besöker, t.ex. fjällen på sensommar 
och tidig höst vilket förlängt säsongen för vissa fjällanläggningar, t.ex. i 
södra Jämtlandsfjällen (vuorio 2000). flexiblare arbetstider medför också 
att friluftsliv kan utövas över ett bredare spektrum av tid. friluftsliv kan 
vara en viktig aktivitet för pensionärer och personer med olika former 
av funktionshinder förutsatt att tillgänglighet och tillrättaläggande gör 
det möjligt.
 Kunskaper och attityder kan också påverka naturens »mentala till-
gäng lighet«.1 internationellt har både forskning och förvaltningsorga-
nisationer kanske framförallt varit upptagna av att ökad urbanisering 
gör större grupper av människor, inte minst ungdomar, främmande för 
friluftsliv och för naturen (aas & aasætre 1994). å andra sidan vet vi idag 
inte hur morgondagens attityder och kunskaper kommer att se ut. ett 
mål för friluftspedagogik är att skapa både attityder och kunskaper som 
understöder friluftsliv. när de barn som idag går på »i ur och skur«-dagis 
växer upp kan deras preferenser, hållningar och kunskaper medföra att 
de utnyttjar naturen under större delar av året. 

1. inom utveckling av naturturism används ibland ett uttryck myntat av den amerikanske 
miljöhistorikern roderick nash: »conceptual availability« för att förklara expansionen av 
turism till allt mera avlägsna och rent fysiskt svårtillgängliga områden (nash 198).



352 18. förvaltNiNg för friluftsliv

Landskapets kvalitet
tre huvudsakliga typer av åtgärder står till buds för att upprätthålla land-
skapets kvaliteter för friluftsliv och naturturism. för det första insatser för 
att minska miljöpåverkan. det kan ske genom olika former av styrning 
av nyttjandet, allt från påverkan med information till kanalisering och 
regelrätt begränsning av nyttjandet eller förbud mot vissa aktiviteter eller 
tillträde till bestämda platser eller under vissa tider. Här krävs ofta svåra 
avvägningar mellan inskränkningar som minskar frihetskänslan, som 
är en viktig komponent i friluftsliv, och hänsyn till landskapet och dess 
upplevelsevärden. för det andra åtgärder för att direkt öka resursernas 
motståndskraft. det kan röra sig om skötsel eller tekniska ingrepp för 
stödja styrningen av brukarna. tillrättaläggning med speciell infrastruk-
tur är en viktig åtgärdsform.  för det tredje kan åtgärder vidtas för att 
öka upplevelsevärdena på olika sätt, t.ex. genom tillrättaläggande och 
information, men också genom medveten utformning av anordningar 
och anläggningar. figur 18:3 visar principer och åtgärder för att förvalta 
landskapets upplevelsekvaliteter.

Minska miljöpåverkan 
Målet för alla åtgärder i denna kategori är att styra utnyttjandet av 
bestämda områden för att minimera negativ miljöpåverkan. att bedöma 
miljöpåverkan innehåller principiellt alltid två moment. dels att fast-
ställa påverkan i någon form av vetenskapliga termer – vegetationsslitage, 
bullernivåer, andel brukare som säger sig störda. dels att avgöra vilken 
betydelse man skall fästa vid miljöeffekterna. är de betydande i någon 
mening? finns det anledning att vidta åtgärder för att skydda naturen 
eller för att säkerställa en landskapskvalitet som är väsentlig för upplevelse 

Figur 18:3. Principer och åtgärder för att förvalta landska-
pets upplevelsekvaliteter. I figuren exemplifieras åtgärder för 
att minska påverkan mera i detalj. På liknande sätt kan de 
övriga åtgärderna utvecklas.
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och utbyte av vistelse eller någon speciell aktivitet. att avgöra betydelse 
är inte enbart en vetenskaplig fråga.
 åtgärderna innebär olika former av styrning av brukare. frågor som 
gäller styrning av brukare behandlas samlat i ett särskilt avsnitt nedan. 
Här skall vi kort beröra åtgärdernas mål och inriktning. några grund-
läggande förhållanden är viktiga att komma ihåg när minskad miljö-
påverkan diskuteras. för det första det självklara faktum att olika natur-
typer är olika känsliga för påverkan. för det andra att miljöeffekterna 
är en funktion av många egenskaper hos användningen. till exempel 
ger fördelningen i tiden, intensitet och frekvens ett naturområde större 
eller mindre möjlighet till återhämtning. Besökarnas beteenden har stor 
betydelse för vissa effekter till exempel buller och störningar på andra 
brukare. som påpekades i kapitel 13 kan det därför ofta vara svårt att 
enbart utifrån landskapets egenskaper avgöra sårbarheten. sårbarhet är 
en kombinationseffekt av landskapets egenskaper och nyttjandet. för det 
tredje att påverkan sällan är en enkel funktion av intensiteten i bruk av 
ett område. figur 13:3 pekar på hur slitageeffekten först kan stiga brant 
med relativt måttligt besökstryck för att därefter utvecklas långsammare 
vid stigande tryck. för det fjärde är olika brukare olika känsliga för sådant 
som buller, trängsel m.m. vilket bland annat »purism-skalan« – se kapi-
tel 14 – är ett uttryck för. för det femte måste förvaltning normalt utgå 
från en redan påverkad situation. det innebär att en bedömning måste 
göras av om situationen i utgångspunkten är acceptabel. Om så inte är 
fallet kan åtgärder för att restaurera eller öka motståndskraften behöva 
vidtas. dessutom måste gränser för acceptabel påverkan på något sätt 
fastställas och indikatorer för detta tas fram – se kapitel 15. för det sjätte 
och slutligen måste åtgärder ses mot bakgrund av både en prognos över 
deras sannolika utveckling och en bedömning av hur väsentliga de är. en 
bedömning av väsentlighet bör utgå från en jämförelse mellan två prog-
noser: den förväntade utvecklingen om åtgärderna vidtas ställd i relation 
till en utveckling av problemen utan åtgärder, dvs. ett »nollalternativ«.
 att genom planering och säkerställande öka utbudet av natur i en 
kommun eller region kan i sig vara en åtgärd som också avlastar andra 
områden och därmed minskar miljöpåverkan i det aktuella området. 
attraktiva anläggningar och tillrättaläggande i friluftsområdet kan på 
samma sätt bidra till att avlasta andra områden.
 Zonering och kanalisering är former av styrning av brukarna som 
kan användas i kombination för att minska miljöpåverkan på känsliga 
områden. tillgängligheten kan påverkas både med positiva åtgärder som 
märkning, leder, spångning osv. och negativa som restriktioner. Begräns-
ning av användningen av områden kan göras inte bara i rummet utan 
också i tiden. fågelskyddsområden i skärgården har oftast tillträdesförbud 
under en begränsad tid under vår och försommar. Ofta är tiderna en 
kompromiss mellan skyddsbehov och besökstryck vilket kan missgynna 
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vissa arter. ökad trafik i skärgårdsområden under juli utgör sannolikt 
till exempel ett större hot mot svärta än mot ejder. Kanalisering kan ha 
som mål både att sprida ut besökare och att koncentrera dem till speci-
ellt attraktiva eller motståndskraftiga platser och områden. Områden 
där trycket ökas genom kanalisering kan då behöva åtgärder för att öka 
motståndskraften. vid zonering och kanalisering för att koncentrera bruk 
krävs analys av områdets »rekreativa bärförmåga » – se kapitel 15– och av 
vilka aktiviteter som är förenliga med områdets egenskaper men också 
med varandra. att modifiera användningen av ett område kan innebära 
att vissa aktiviteter begränsas i tid och rum eller åläggs särskild hänsyn. 
Genom information kan besökare stimuleras till sådan hänsyn. 

Öka resursernas motståndskraft och restaurera
åtgärder för att öka resursernas motståndskraft innebär i huvudsak olika 
former av tekniska åtgärder som grusning och hårdgöring av stigar, spång-
ning över våtmarker men också anläggningar för att t.ex. skärma av besö-
kare för att minska störningar. Handböcker för denna typ av konkreta och 
praktiska åtgärder finns, såväl svenska som internationella (länsstyrelsen 
i v. Götaland 2007; naturvårdsverket 2007b; Hammitt & Cole 1998).
 när det gäller restaurering har framförallt revegetering av camping-
platser och stigar varit föremål för forskning och praktiska åtgärder – se 
kapitel 13. återställande av attraktiva områden som använts för indu-
striella eller militära ändamål har också varit en viktig gren av ekologisk 
restaurering (Hagen 2003; Hagen, aasetre & emmelin 2002). när det 
gäller tätortsnära rekreation och rekreation i tätorter kan restaurering av 
förorenade områden vara attraktivt eftersom åtgärderna i allmänhet är 
billigare än att sanera dem för bostadsbebyggelse.
 under 1960- och 1980-talen avsattes betydande arealer för att förhindra 
exploatering framförallt för det rörliga friluftslivets behov. Bland annat 
avsattes ett stort antal reservat utmed kuster och i skärgårdar. i huvudsak 
var detta reservat i kulturlandskap och brist på underhåll har medfört 
igenväxning. sedan början av 90-talet har restaurering av sådana kultur-
landskap varit en viktig del av den statliga naturvårdens skötselarbete. 
Omkring 200 Mkr av statliga medel för naturvård används per år för 
skötsel men den totala summan för skötsel av skyddade områden är 
betydligt högre eftersom olika former av miljöstöd i jordbruket, arbets-
marknadspolitiska satsningar m.m. också utnyttjas.

Ökade upplevelsevärden
anläggningar för friluftslivet har flera ändamål, men ett centralt är att 
påverka möjligheterna till goda naturupplevelser. fågeltorn, gömslen, 
spångning och ramper gör det möjligt att samtidigt minska störning 
och ge flera människor möjlighet att uppleva natur. idag kombineras 
sådana tekniska åtgärder med mer eller mindre omfattande information. 
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utgångspunkten för information kan vara dels att öka tillgängligheten 
till olika områden, dels att ge kunskap om naturen. naturvården har 
en lång naturvetenskaplig bildningstradition där kunskap ses som en 
förutsättning för goda upplevelser.
 en central fråga för förvaltningens planering av anläggningar och 
tillrätta läggande är avvägningar runt dessas påverkan på naturen – se 
fall studie om tillrättaläggande i detta kapitel. tanken att anläggningar 
dessutom i sig genom sin utformning kan bidra till positiva upplevel-
ser och till att ge ett område identitet har vunnit insteg också i natur-
förvaltningen. Med ökad betoning på naturvård och friluftsliv i turism 
och regional utveckling ökar inflytandet från kunskap om »landmarks« 
och »branding« – marknadsföringsjargong för byggnader och strukturer 
som ger en bestämd bild respektive för att inarbeta ett varumärke – 
också inom naturvården (naturvårdsverket 2007b, 2007d). Beteckningen 
»Höga kusten«, som helt saknar förankring i någon lokal namntradition, 
är ett gott exempel på »branding«. frågan kan förväntas vara kontro-
versiell bland annat mot bakgrund av olika gruppers syn på natur och 
naturupplevelse – jfr avsnittet i kapitel 3 om begreppet »purism«. 
 naturum är ett exempel på informationsinsatser som samtidigt är 
tänkta att vara attraktioner i sig. i första hand har detta gällt utställningars 
kvalitet och attraktivitet i kombination med aktiviteter som guidade turer, 
visningar m.m. men i ökande grad också genom medveten arkitektonisk 
utformning av själva anläggningarna. 

Att styra besökare
Planeringsmodeller som rOs förutsätter någon form av styrning av besö-
kare med direkta eller indirekta metoder. de åtgärder vi diskuterat ovan 
för att minska miljöpåverkan och öka utbudet av natur innebär i allmän-
het också någon form av ansats för att styra besökare och deras aktiviteter. 
styrningen av besökarna, »visitor management«, är ett komplement till 
åtgärder i landskapet, »site management«. Betydande insatser har gjorts 
i nordamerikansk friluftslivsförvaltning för att minska naturpåverkan 
men också inbördes konflikter och för att öka besökarnas utbyte genom 
»visitor management«. en omfattande litteratur om detta finns i form av 
handböcker, forskningsrapporter och läromedel. för översikter se t.ex. 
(Hammitt & Cole 1998) och Manning (1999). vi skall här beröra några 
principiella frågor rörande styrning av besökare.
 ett viktigt underlag för ansatser till styrning är brukarstudier som dels 
kan ge information om vilka problem som olika grupper av besökare 
upplever och vad som påverkar deras utbyte av besök och aktivitet – se 
kapitel 7. studier av attityder och preferenser måste användas med försik-
tighet som underlag för förvaltningsåtgärder. skälen är många: data som 
rapporteras är ofta medelvärden som döljer stor variation, skillnaderna 
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mellan olika grupper kan vara stora och beroende på vilken form av 
arrangemang de deltar i, vilket transportsätt de valt, brukarnas livsform, 
tidigare erfarenhet osv. information som bygger på faktorer som kan 
förväntas förändras eller ses som situationsbetingade måste naturligtvis 
användas med omdöme och försiktighet särskilt om planeringen avser 
långsiktiga åtgärder – se kapitel 3. 

Typer av beteenden som medför problem
de problem som uppstår i förvaltningen av friluftsområden på grund 
av utövarnas beteenden och uppträdande kan grovt indelas i 5 katego-
rier (Hammitt & Cole1998), som kräver olika reaktioner från förvalt-
ningen:

 1. Olagliga handlingar.
 2. överträdelse av lagar och bestämmelser genom tanklös het och  

 okunnighet.
 3. inkompetent handlande.
 4. Okunnigt beteende, som förstärker effekter.
 5. Oundvikliga följder av aktiviteter.

det är uppenbart att förvaltning och olika brukargrupper kommer att ha 
olika uppfattning om till vilken kategori som vissa företeelser skall föras. 
att göra en distinktion mellan inkompetent handlande och okunnigt 
beteende kan synas onödigt detaljerat. Båda problemen får i huvudsak 
angripas genom information. Beträffande inkompetent handlande är 
det emellertid specifika kunskaper, som behöver förmedlas – om hur 
utrustning handhas, hur och var man gör upp eld etc. Okunniga beteen-
den, som att t.ex. förstärka störningseffekten på tamren och vilt, asocialt 
uppträdande på lägerplatser, i stugor osv har mera med allmänna håll-
ningar att göra och kräver annan typ av information och påverkan. för de 
skandinaviska länderna är förhållandet till allemansrätten ett bra exempel: 
den är en del av ett kulturbetingat uppförande och för att förmedla den 
både inom det egna landet och till utländska besökare har man utformat 
regler för hur den skall tolkas.2
  skälet att här ta upp dessa fem punkter är att de kan sättas i rela-
tion till både orsakerna bakom olika problem och att hur man ser på ett 
problem har betydelse för vilka åtgärder man vidtar. de utgör därför 
ett möjligt analysmönster för både problem och förvaltningsstrategier 
(Hammitt & Cole 1998).
 när det gäller ingrepp mot olika former av oönskade beteenden är 

2. i förbigående kan man notera att medan man i norge har utformat de viktigaste av dessa 
regler i lagform, frilufts loven, så har man i sverige olika typer av regler för »vett och etikett« 
som naturvårdsorganisationer, myndigheter osv. formulerat och sprider; de saknar inte sällan 
fast förankring i lag utan är att se just som försök att konkretisera ett önskvärt beteende.
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distinktionen mellan ingrepp som är avsedda att direkt styra besökarnas 
aktivitet eller uppträdande och sådana som är avsedda att göra detta på 
indirekt väg speciellt väsentlig (Gilbert, Peterson & lime 1972).  direkt 
styrning kan vara allt från regler, förbud och påbud till tekniskt tillrät-
taläggande. eftersom frihetsbegreppet är centralt för friluftsliv kommer 
direkta ingrepp ofta i principiell konflikt med kärnan i friluftslivsupp-
levelser. det har länge varit känt från forskning att direkta ingrepp och 
regleringar måste upplevas som legitima av brukare av ett område för 
att denna konflikt skall minskas (lucas 1982; Hammitt & Cole 1998). i 
praktisk förvaltning har denna insikt inte alltid slagit igenom. legitimitet 
kan i hög grad bero av hur problem och åtgärder presenteras. i fjällför-
valtningen torde spångning av stigar över våtmarker vara ett utmärkt 
exempel på detta: uppfattas spångningen som ett skydd av våtmarken 
eller som ett tillrättaläggande?
  tre kritiska frågor bör ställas när förvaltningen står inför övervägan-
den om direkta ingrepp mot oönskade beteenden som skapar problem:

svarar direkta ingrepp mot ett verkligt problem och har ingreppet  ʶ
förutsättningar att vara verkningsfullt?
Kan samma mål med någon sannolikhet uppnås bättre med indi- ʶ
rekta metoder eller eventuellt en något lägre målsättning med lägre 
kostnad med indirekta metoder?
får det direkta ingreppet icke önskvärda effekter på längre sikt? ʶ

slitage och nedskräpning diskuteras i kapitel 13. åtgärder för att minska 
slitage, revegetering osv. har internationellt varit en viktig del av förvalt-
ning för friluftsliv. detta kan delvis förklaras med synen på aktiviteter 
som ett problem och en störning (emmelin 1997a). för att få kontroll 
över nedskräpning kan antingen tekniskt tillrättaläggande väljas eller en 
strategi byggd på allmän och specifik information. exemplet illustrerar 
ett dilemma för en lokal förvaltning. direkta ingrepp av olika slag till-
hör ofta förvaltningens tillgängliga och kortsiktigt effektiva arsenal av 
medel. nedskräpning är beroende av besökarnas attityder och kan bara 
i begränsad grad påverkas genom lokal infor ma tion. från principiella 
utgångspunkter kan man ställa sig tveksam inför vissa typer av tekniskt 
tillrättaläggande. Organiserad avfallshantering kan t.ex. skapa förvänt-
ningar på att förvalt ningen och inte den enskilde har ansvar för att ta 
hand om avfal let. som alternativ till att organisera avfallshantering har 
propaganda och information i stället försökt uppmuntra besökare att 
bära med avfallet ut; begreppet »carry in, carry out«. skärgårdskommuner 
kompletterar ibland mottagningsanläggningar i kustområdenas marinor 
med information om kostnaderna för avfallshantering i skärgården för att 
förmå båtfolket att frakta ut sitt avfall. frågan om permanent vintermärk-
ning leder till ökad risk, genom att personer med olämplig utrustning 
eller otill räckliga kunskaper går ut eller om turister allmänt invaggas i 



falsk trygghet, har av och till diskuterats men någon systematisk kunskap 
finns inte. Karaktäristiskt för denna typ av frågeställning är i själva verket 
just dels deras starkt normativa natur dels att någon egentlig empirisk 
kunskap som skulle kunna belysa frågorna sällan föreligger.

Direkt och indirekt styrning
en viktig distinktion är mellan metoder för direkt respektive indirekt 
styrning (Gilbert et al 1972; Chavez 1996). direkta åtgärder riktar sig mot 
besökarnas uppträdande och aktiviteter medan indirekta metoder avser 
att styra faktorer som påverkar besökarnas egna val av beteende, aktivitet 
eller sätt att genomföra verksamhet, skaffa kunskaper och information osv. 
(Peterson & lime 1980). figur 18:4 ger exempel på direkta och indirekta 
förvaltningsåtgärder.

TYPER Exempel

Direkta straffavgifter
ökad övervakning
Zonera icke förenliga verksamheter
Zonera över tid
Begränsa tältande, t.ex. max 1 natt per tältplats
växla användning av vägar, stigar, tältplatser etc. så att vissa 

hålls stängda 
Krav på bokning i förväg
tilldela besökare viss rutt eller tältplatser
Begränsa tillträde via vissa infallsportar till området
Begränsa storlek på grupper, antal hästar, fordon osv.
Begränsa tältning till enbart utpekade platser
Begränsa eller förbjud eldande
Begränsa jakt och fiske

Indirekta underhåll/förbättra vägar, stigar eller begränsa eller avstå helt 
från underhåll

underhåll/förbättra tältplatser och andra områden med 
koncentrerat bruk – alternativt inget underhåll

aktiva insatser för vilt- och fiskevård – eller avstå
informera aktivt om speciella kvaliteter i ett område
identifiera och informera om möjligheterna till rekreation i 

närliggande områden
undervisa om grundläggande naturförhållanden
informera aktivt om områden som används lite eller om 

besöksmönstet allmänt
Odifferentierad inträdesavgift
avgifter differentierade efter vandringsled, zon, tidpunkt etc.
Kräv bevis för allmän naturkunskap eller kompetens inom 

friluftslivsteknik

Figur 18:4.  Direkta och indirekta metoder för styrning – en översikt (bearbetad 
efter Lucas 1979 och Manning 1999).
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i den internationella litteraturen framkommer en tydlig preferens för, 
och ett sökande efter, effektiva indirekta metoder (Peterson & lime 1980; 
McCool & Christensen 1996). skälen till detta är flera. lagstiftning och 
förvaltande myndigheters policy föreskriver ofta att tillgången till rekrea-
tionsresurserna skall vara obehindrad eller fri. detta har sin grund i en syn 
på rekreation som en samhällsnyttig aktivitet som för att fungera måste 
utmärkas av frihet. reglering ses som motsatt själva rekreationens grund-
idé; speciellt i vildmarksrekreation har restriktioner och styrning setts 
som en »inneboende motsägelse« (lucas 1982). »vildmarksförvaltning« 
i meningen medvetna ingrepp inom ett vildmarksområde kan också ses 
som en självmotsägelse (emmelin 1983b; 1997a). Också i nordisk litteratur 
uttalas ofta en preferens för indirekta metoder; här kan den rimligen ha 
samband med den kontext för styrning som allemansrätten ger (Kalten-
born 1993a; 1993b; Hammitt et al. 1993). åtskilliga internationella studier 
visar dessutom en preferens hos besökare för indirekta åtgärder (lucas 
1982). i svenska studier kommer detta tydligt fram, t.ex. med avseende 
på vilka åtgärder som föredras eller förordas för att komma tillrätta med 
slitage, störningar och nedskräpning (emmelin & iderot 1999; vuorio 
et al. 2003). slutligen hävdas i litteraturen att indirekta metoder skulle 
kunna vara mera kostnadseffektiva eftersom de inte medför kostnader för 
övervakning och uppföljning. Manning (1999) liksom Hammitt & Cole 
(1998) gör t.ex. detta påpekande men ger inget stöd i form av referenser 
till undersökningar. debatten framstår som starkt ideologiskt laddad 
snarare än baserad på kunskap om besökarnas reaktioner.
 Kritik av förvaltningarnas preferenser för indirekta metoder förekom-
mer emellertid också. Cole (1995 a) hävdar t.ex. att sådana preferenser,  
vilka – som påpekades ovan – inte sällan är inskrivna som policy, har 
förhindrat enkla effektiva direkta ingrepp i form av kanalisering, tillrätta-
läggande osv. McCool & Christensen (1996) hävdar att distinktionen 
direkt–indirekt är alltför förenklad. Hammitt & Cole (1987) använder 
begreppet »visitor burden« för att peka på att styrningen kan upplevas 
som mer eller mindre störande och Cole et al. (1987) ger fem dimensio-
ner för att avgöra om styrningen medför en stor eller liten belastning för 
besökarna – se figur 18:5 på nästa sida.
 till kritiken av indirekt styrning hör att indirekt styrning sällan 
fungerar effektivt för att förhindra oönskade beteenden av en minoritet 
(Mcavoy & dustin 1983; Cole 1993). i vissa situationer uppstår därmed 
konflikter och störningseffekter både inom och mellan grupper av utövare 
och med andra verksamheter. typiska svenska sådana situationer kan vara 
tillträdesförbud för viktiga områden för fågelskådning, t.ex. tranornas 
rast- och födoplatser runt Hornborgasjön. åtgärder för tillrättaläggande 
i form av spångning, fågeltorn osv. kompletteras med tillträdesförbud 
för att säkerställa upplevelserna från dessa platser. uppfattningen att 
direkt styrning därför kan medföra en ökad kvalitet för majoriteten av 
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brukare har därför hävdats speciellt i situationer där kvalitet i upplevelse 
är beroende av att alla brukare följer vissa regler (dustin & Mcavoy 1984; 
frost & McCool 1988; swearingen & Johnson 1995). för svenska förhål-
landen kan reglering av skotertrafik vara ett exempel där direkt reglering 
genom vissa förbudsområden och övervakning kan vara ett nödvändigt 
komplement till indirekt reglering i form av frivillighet och preparerade 
leder. systematisk uppföljning av kanalisering och olika former av frivil-
lig funktionsseparering skulle behövas.  studier visar också att besökare 
kan acceptera direkta metoder så länge de uppfattas som legitima för att 
förhindra negativ miljöpåverkan av olika slag (anderson & Manfredo 
1986; shindler & shelby 1993). 

Styrning med information
information brukar framhållas som ett viktigt verktyg för landskapsför-
valtning. en grund i rOs-modellen är att ge ett utbud av möjlighet till 
olika upplevelser. Brukarna förutsätts göra medvetna val för att få bästa 
möjliga utbyte av aktiviteter och besök i området – se avsnittet »att 
kommunicera zonering« i kapitel 15. information är också ett medel för att 
förstärka upplevelsevärden (naturvårdsverket 2007b). naturvägledning, 
naturinformation och information som styrmedel diskuteras i kapitel 9. 
Här skall vi peka på några generella problem. den indelning av beteenden 

FAKTOR Hög belastning Låg belastning

valfrihet reglera beteende Påverka beteende

»diskretion«* Besökarna är 
medvetna om att de 
utsätts för åtgärder

Besökarna är omedvetna 
om att de utsätts för 
åtgärder

Plats aktiviteter regleras på 
plats

inga regleringar på plats

tid Besökare får känne-
dom om åtgärder först 
vid ankomst

Besökare känner till 
åtgärder i förväg t.ex. vid 
planering av besöket

antal besökare 
som påverkas

stor andel liten andel

Betydelse av 
aktivitet som 
regleras eller inte 
får utföras

Mycket viktig Oväsentlig

* Originalet har beteckningen »subtlety« för denna faktor

Figur 18:5. Faktorer som påverkar »belastningen på besökare« av olika 
förvaltningsåtgärder. (Källa Hammitt & Cole 1998) 
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som man önskar kontrollera som refererades ovan utgör en bas för att 
avgöra om information kan tänkas fungera och hur den i så fall behö-
ver utformas. Ofta saknas emellertid analys av vilken typ av beteenden 
som man önskar påverka. därmed saknas ofta en bas för att avgöra om 
information har effekt. inom miljövården finns ofta en kombination av 
utgångspunkt i idealism och rationalism där information förutsätts kunna 
påverka individer till kollektivt rationellt handlande oavsett om detta 
framstår som individuellt rationellt (Brokking et al. 1997). att informera 
bort beteenden som är icke önskvärda ur förvaltningens eller lagstiftarens 
synvinkel men framstår som individuellt rationella ställer sig emellertid 
svårt. det norska generella förbudet mot att elda sommartid nedanför 
trädgränsen är ett sådant exempel. informationen finns tillgänglig men 
följs ofta inte upp genom övervakning eller sanktioner. att göra upp eld 
ses som en viktig del av friluftslivet, också av tillsynspersonalen (emmelin 
1997a). 
 trots detta och vad som påpekas om begränsningarna i kapitel 9 är 
information om både formella regler och önskvärda beteenden nödvän-
digt bl.a. ur rättsäkerhetssynpunkt men också för den verkan som trots 
allt finns. utan adekvat information kommer annars förvaltningsåtgärder 
att framstå som godtyckliga.

Allemansrätten som problem: styrningens legitimitet
ett uppenbart problem för styrning i sverige skapas av allemansrätten. 
Om brukarnas grundläggande uppfattning är att de har rätt att röra sig 
fritt blir deras benägenhet att acceptera inskränkningar sannolikt mindre. 
frågan om styrning och kanalisering uppfattas som legitim och faktiskt 
efterlevs är emellertid undersökt i relativt begränsad om fattning. det 
kan vara svårt att direkt överföra resultaten av internationella undersök-
ningar som visar hög grad av accept för inskränkningar i aktiviteter eller 
tillgängighet. några svenska undersökningar finns dock som pekar på att 
inskränkningar kan accepteras. i södra Jämtlandsfjällen visade vuorio et 
al. (2003) hög grad av accept för tillfällig avstängning av leder av hänsyn 
till renskötsel. förutsättningen i undersökningen var att inskränkningen 
var väl motiverad samt av tillfällig karaktär.

Att förutsäga besökarnas reaktion på styrning 
ett centralt problem för planering och förvaltning är att förutsäga olika 
brukargruppers och intressenters reaktion på planer och förvaltningsåt-
gärder. speciellt gäller detta om zonering används för att lösa mål- och 
intressekonflikter. förutsägelser måste baseras på tolkning av attityd frågor, 
på direkta hypotetiska frågor om framtida åtgärder, på scenarier etc. en 
del nordiska undersökningar visar att ansvariga experter och förvaltare 
kan avvika i sina bedömningar av besökares och brukares preferenser på 
ett sätt som gör expertbedömning av reaktioner osäker (vistad 2002).
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 Bred medverkan av olika grupper och olika former av expertis kan 
vara viktig i planering och konsekvensanalys av rena kunskapsskäl; något 
som miljövårdens professionskultur tycks undervärdera (emmelin & 
Kleven 1999). fysisk planering förmår normalt enbart hantera konflikter 
i rummet, t.ex. genom funktionsseparering. det innebär att konflikter 
som samtidigt har en tids- och rumsdimension måste hanteras genom en 
kombination av fysisk planering och planering för förvaltning, t.ex. i form 
av skötselplaner, mandat att vidta tidsbegränsade åtgärder osv. att trender 
inte alltid fångas upp i planeringsskedet eller att förändringar sker efter 
detta är ett starkt argument dels för olika former av kontinuerlig över-
vakning dels mera principiellt för »adaptiv förvaltning«.  ett argument 
för lokal förvaltning eller »samförvaltning« kan vara just möjligheten till 
en adaptivitet inför lokala förändringar.
 Behovet av uppföljning av både känsliga arter och förändrade bruks-
mönster – t.ex. ökad rörlighet i skärgårdar genom utveckling av trol-
ling, organiserade höghastighetsturer med riB-båtar, vårvinterturer 
med svävare, ökning av organiserad kajakturism, paintball och rollspel i 
skogsterräng, terrängcykling, hang-gliding  osv. – förefaller uppenbart.
 att planera för en mera sofistikerad hantering av konflikter i tid och 
rum kräver ansatser till förutsägelser bl.a. baserat på brukarstudier liksom 
användningen av indikatorer på önskade tillstånd i områden eller delom-
råden t.ex. användning av laC-modellen. ett problem är att förutsägelser 
om reaktioner på en helhet byggs upp av en mängd partiella upplys-
ningar – svar på olika frågor, reaktioner på olika enskildheter, attityder 
till enskilda fenomen osv. (Haider 2002). 
 ett sätt att hantera problemen med helheter är konstruktion av scena-
rier, »typfall« och liknande. studierna i södra Jämtlandsfjällen använde 
några direkta frågor för att få brukarna att ta ställning till sin reaktion i en 
konkret situation: tillfällig avstängning av leder av hänsyn till renskötsel. 
accepttans för sådana åtgärder framstår med detta sätt att bedöma som 
relativt stor (vuorio et al. 2003).  lawson och Manning (2002) har med 
alternativa scenarier som kombinerar faktorer av betydelse för vildmarks-
upplevelse undersökt besökarnas stöd för olika former av restriktioner.  
scenarier som beskriver »typfall« i naturresursförvaltning har använts av 
aasetre (1997) som pekar på samband mellan naturförvaltares attityder 
till orörd natur och de beslut de fattar om avvägningen mellan brukande 
och bevarande i olika landskapstyper. 
 Betalningsviljestudier kan också kopplas till beslutsscenarier. i en 
studie av turister i antarktis har andersson (1999) använt scenarier som 
kombinerar olika former av miljöhänsyn och upplevelse för att se på både 
turisters vilja att avstå från upplevelse av miljöhänsyn och betalningsvilja 
för att öka miljöhänsyn. scenarierna har konstruerats som kombinationer 
av få variabler där miljöhänsyn ställs mot antal landstigningar, som både 
är grundläggande för utbyte och miljöpåverkan. resultatet är intressant 
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i så måtto som att betalningsviljan visar sig relativt hög för att minska 
miljöpåverkan men att upplevelsevärdet i att öka antalet landstigningar 
ändå tar över miljöhänsyn. få beslutssituationer i friluftsliv torde emel-
lertid vara så renodlade, och betalningsförmågan hos en grupp kryss-
ningsturister i antarktis torde vara tämligen hög. att generalisera från 
dessa resultat är därför vanskligt. fredman och emmelin (1999, 2001) 
har kombinerat segmentering av turistgrupper, gjord med Pnu-skalan, 
med betalningsvilja för att studera utbyte av differentierad förvaltning 
och zonering i rogen-långfjället. Genom att i olika zoner tillgodose olika 
gruppers önskemål om åtgärder skulle det totala utbytet kunna ökas. 
 sammanfattningsvis måste dock påpekas att svårigheterna att förutsäga 
reaktioner från attitydundersökningar även med sofistikerade metoder 
innebär att behovet av adaptiv förvaltning är stort. svagheterna i meto-
der som bygger på att modellera framtida beteenden ligger inte minst i 
svårigheten att identifiera de faktorer som är av betydelse. Modellerna 
får lätt ett deterministiskt drag och modellen och dess faktorer förväxlas 
med verkligheten. lawson et al. (2002) använder modellering på ett 
intressantare sätt för att planera för övervakning och adaptiv förvaltning 
genom att se på olika möjliga utfall av ingrepp.

Lokal förvaltning
Medvetande om att en nyckel till framgång för naturvård kan vara inte 
bara lokal accept av ingrepp utan medverkan och medansvar har vuxit 
fram i internationella organisationer. en viktig orsak är konflikter och 
konfrontationer mellan naturvård och turismintressen på den ena sidan 
och lokalbefolkningar på den andra sidan runt stora nationalparker 
i u-länder. detta har resulterat i det nya paradigm som refererades i 
kapitel 14.
 lokal förvaltning kan innebära många olika former av lokalt ansvar. 
den fysiska planeringen är lokal i meningen att den är ett kommunalt 
ansvar. naturvården har i linje med »miljöparadigmet« – se kapitel 14 
– däremot varit en mera centralistisk förvaltning. den nya naturvårdspo-
litiken har, som påpekats i kapitel 3, bland annat som mål att öka lokalt 
ansvar och engagemang. Kommunala naturreservat och det s.k. lOna-
programmet för lokala naturvårdsprojekt är instrument för detta. regel-
rätt decentralisering av nationalparksförvaltning till den kommunala 
nivån har provats i fyra försöksområden i norge. ett av dessa har utvär-
derats och utvärderarna sammanfattar erfarenheten som »demokratiskt, 
konfliktfyllt och brukarvänligt« (falleth & Hovik 2008). de inblandade 
kommunala förvaltningarna har i stor grad prioriterat lokala intressen 
och olika former av nyttjande av området. naturvårdsaspekterna har 
därför försvagats. ett problem i avvägning har varit bristande kompetens 
inom naturvårdsbiologi. förvaltning av större reservat och nationalparker 
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kräver i de flesta fall någon form av interkommunalt samarbete. i den 
norska utvärderingen har det interkommunala organet fungerat väl men 
detta har inte nödvändigtvis medfört bättre beslutsfattande i de ansvariga 
kommunala organen. 
 Med lokal förvaltning menas emellertid i den vetenskapliga litteraturen 
och naturvårdsdebatten ofta ett mera direkt inflytande för »lokalsamhäl-
let« utan att detta närmare specificeras snarare än överföring till en lokal 
myndighet eller folkvald församling som kommunerna. traditionellt 
har naturbevarande ofta präglats av en okunnighet om eller ointresse för 
ursprungsbefolkningars naturresursanvändning och för betydelsen av att 
skapa och vidmakthålla miljöer som betraktats som skyddsvärda (farvar 
& Milton 1972; nash 1982; Callicott & nelsson 1998). ökat tryck för 
självbestämmande och kontroll över naturresurser för ursprungsbefolk-
ningar har medfört ökat tryck på naturvården att finna samverkansfor-
mer där expertkunskap och internationell och nationell överblick kan 
förenas med lokal kunskap och ansvar. rådelius (2002) diskuterar en 
sådan utveckling i samspelet mellan naturvård, kommunala intressen 
och rennäring och samisk kultur som grund för behovet av former för 
samverkan mellan lokala och nationella intressen. Problemen är som hon 
påpekar komplexa genom en sammanvävning av olika ansvarsområden, 
aktörer och intressenter på flera nivåer. deltagande och medinflytande 
är ledord för olika rörelser för att ge lokalbefolkningen större inflytande 
över utvecklingen av turism och rekreation. Begreppet »empowerment«, 
dvs. att ge de maktlösa makt och inflytande, är centralt – jfr den plane-
ringsteoretiska diskussionen om kommunikativ planering och »advokat-
planering« i kapitel 14. Betoningen av att hållbarhet definitionsmässigt 
innebär att lokalbefolkningen skall ha inflytande är också stark (WCed 
1987; rådelius 2002). trots uppmärksammade internationella exempel 
på samspel och samarbete – t.ex runt »game cropping«, lokala guider 
och lokal försörjning i turism i t.ex. östafrika eller nepal (Mcneely & 
Pitt 1985; Western & Wright 1994) varnar t.ex. Green (1996) för att den 
lokala näring som kunnat stimuleras inte alltid fyller lokalbefolkning-
arnas ambitioner för modernisering utan riskerar att vara lösningar på 
naturvårdens ideologiska dilemman. ett problem som Greens varning 
pekar på är bristen på vetenskaplig utvärdering av försök. exempel som 
presenteras är ofta utredningar gjorda av intresseföreträdare eller orga-
nisationer och förvaltningars presentationer av »goda exempel«. sådana 
tjänar ett viktigt syfte i utvecklingen av praktisk förvaltning och planering 
men behöver kompletteras med regelrätt forskning; inte minst behövs 
ett samspel mellan forskning och praktik. resultaten av en dansk studie 
(Kaae 2001) av hållning till »hållbar turism« och ekoturism hos respektive 
turister och lokalbefolkning i ett område på Jylland är intressant som en 
indikation på skillnader i synsätt mellan turister och lokalbefolkning. 
för flera konkreta faktorer beträffande miljöanpassning och ekoturistiska 
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indikatorer, rådde god överensstämmelse mellan turisters och lokalbefolk-
ningens värderingar och bedömning, t.ex. beträffande skötsel av natur 
utan bekämpningsmedel, energisparande, återvinning osv. liksom runt 
mera allmänna frågor som betydelsen av att bibehålla biologisk mångfald, 
hushålla med resurser etc. Generellt ger emellertid, om alla faktorer vägs 
samman, turisterna – som i detta fall är både inhemska och utländska 
– uttryck för signifikant betydligt större miljöintresse (Kidegesho et al. 
2006).
 diskussion om lokal förvaltning och lokalt ansvar undervärderar eller 
bortser ofta från tre viktiga förhållanden för all förvaltning utöver proble-
met med specialistkompetens. för det första att förvaltning normalt inne-
håller ett större eller mindre mått av myndighetsutövning. restriktioner i 
naturresursutnyttjandet, påbud och ställningstagande i intressekonflikter 
skall göras på ett formellt korrekt och rättssäkert sätt. följaktligen kan 
en mängd förvaltningsuppgifter faktiskt inte överföras på enskilda eller 
lokala organisationer. för det andra innebär lokal förvaltning att lokala 
intressen får ett starkt inflytande. i områden av nationellt intresse eller 
när målkonflikter uppstår mellan nuvarande och framtida naturresurs-
användning är ökad lokal makt inte självklart den förvaltningsform som 
garanterar långsiktig hållbarhet. för det tredje kan lokal förvaltning sätta 
beslutsfattande i den representativa demokratin ur spel. frågan om var 
makten över lokala resurser skall ligga när intressen på flera nivåer står mot 
varandra är således inte enkel. Maktfrågan sätts på sin spets till exempel 
när det gäller urbefolkningars rättigheter. 

Samförvaltning
«samförvaltning«3 har förts fram som alternativ både till den traditio-
nellt mera centraliserade och expertbetonade naturvårdsförvaltningen 
och ett renodlat lokalt självstyre. Här finns skäl att kort se på begreppet 
eftersom det möjligen erbjuder intressanta alternativ för att förverkliga 
intentionerna i regeringens skrivelse »en samlad naturvårdspolitik« inom 
ramen för den existerande lagstiftningen. en översikt över nyare veten-
skaplig litteratur i ämnet har gjorts av Zachrisson (2004). idéer runt 
lokal medverkan i eller inflytande på fjällförvaltningen har diskuterats i 
»fjällagenda«-projektet (alexandersson 2000). rådelius (2002) disku-
terar samförvaltning eller självstyre i laponia. 
 intresset för samförvaltning kan härledas till en mer än sekelgam-
mal motsättning inom naturvården mellan »conservation« och »preser-
vation« som slagordsmässigt uttrycktes som »bevara för« respektive 
»bevara mot« människan (nash 1982).  till de konkreta effekterna av en 
»preservationist«-hållning som kom att dominera mycket av det svenska 

3. »samförvaltning« framförs t.ex. av rådelius (2002) som en lämplig svensk term för 
»co-management«.
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naturvårdsarbetet hörde missförstånden runt skötseln av kulturlandskap 
som nationalparkerna dalby söderskog och ängsö (emmelin 1983b).
 samförvaltning kan betraktas som ett samlingsnamn för olika former 
av samverkan mellan intressenter och administrativa nivåer runt förvalt-
ningen av någon form av »allmänning« dvs. områden som utnyttjas av 
flera aktörer för olika ändamål och under former som kan variera från 
äganderätt till nyttjanderätt för olika aktörer. Planeringsteoretiskt kan 
begreppet knytas till motsättningen mellan naturvårdens centrala expert-
kultur och kommunikativ och lokal planeringsdoktrin. skyddade områ-
den som turistmål och den ekonomiska utvecklingen i sådana områdens 
omland medför praktiska planerings- och förvaltningsfrågor, som bygger 
under intresse för samförvaltning.
 forskningen om »common pool resources« har under senare år levererat 
både kunskap om historiska exempel på fungerande lokal naturresurs-
förvaltning och en teoretisk ram för de diskussioner och problem som 
naturförvaltningen med större eller mindre framgång försökt hantera. 
en drivkraft är den diskussion som startades av biologen Garret Hardin 
om »allmänningarnas tragedi« (Hardin 1968) utifrån de konkreta insik-
terna om naturresurs- och naturvårdsproblem. »allmänningens tragedi« 
är i korthet att det kan vara kortsiktigt rationellt för en enskild aktör 
att överutnyttja allmänt tillgängliga resurser t.ex. ha alltför många djur 
på en gemensam betesmark eller fiska mer än sin andel osv.  lösning-
arna på allmänningsproblemet kan i debatten grovt sägas hämtade inom 
tre olika tanketraditioner. Grunden för Hardins bild av allmänningens 
tragedi ligger i en uppfattning om ett territorium eller en viss resurs 
som fullständigt oreglerad av ägande. Hardins lösning på problemen var 
därför privatisering. ett alternativ till privat ägande är statligt ägande 
och reglering vilket kan sägas vara den något oklara grundprincipen för 
fjällets allmänningar. framförallt genom inspiration från forskning runt 
lokalsamhällens historiska förmåga att reglera vissa former av allmän-
ningsutnyttjande har teorier och modeller baserade på lokal förvaltnings-
gemenskap utvecklats (t.ex. Ostrom 1992; Ostrom et al. 2002).
 en omfattande litteratur pekar på fördelar med lokalt ansvar och lokal 
kunskap i olika former av naturresursförvaltning – se t.ex. Zachrisson 
(2004) för en översikt över litteraturen med viss tonvikt på fjällområden. 
Många av de fördelar som nämns är sådana som är väl etablerade också 
inom andra områden, t.ex. participativ planering: lokal kunskap tillförs, 
lokalt ansvarstagande stimuleras osv. legitimiteten i beslut och ingrepp 
ökar när de berörda blir hörda och sedda. samtidigt kan man notera att 
litteraturen innehåller en god del normativa utgångspunkter som inte 
alltid utsätts för empirisk verifiering: konfliktnivåer förutsätts minskade 
genom lokal förvaltning och ökad interaktion mellan lokala intressen, 
effektiviteten förutsätts öka genom informella procedurer osv. att förvalt-
ningen inte formaliseras förefaller ses som ett mål i sig vilket bl.a. innebär 
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att frågor om rättssäkerhet försummas. uppfattningen att lokalt baserad 
förvaltning kan reagera snabbare på uppkommande problem kan vara 
riktig när det gäller konkreta lokala problem.  den är emellertid uppen-
bart tveksam beträffande problem som kräver myndighetsutövning eller 
någon form av prövning mot lagar och föreskrifter eller där det finns 
behov av central överblick, vetenskaplig kunskap, tillgång till övervak-
ningssystem osv.
 Kritiker av lokal förvaltning och samförvaltning pekar på flera problem. 
det vetenskapliga underlaget gäller framförallt specifika lokala resurs-
förvaltningar där resursen är relativt väldefinierad, intressekonflikterna 
fokuserade, antalet aktörer är begränsat och det aktuella området litet 
och välavgränsat. det innebär att generaliserbarheten kan vara starkt 
begränsad. frågan om samspel mellan olika nivåer med ett regelverk och 
förvaltningssystem som skall ta tillvara allt från globala till lokala intressen 
är en utestående utmaning för forskningen (Zachrisson 2004:24). dess-
utom påpekas att genomförande av modeller ofta lider av stora brister 
inte minst när det gäller att hantera målkonflikter mellan lokala sociala 
mål och globala eller nationella miljömål (Kellert et al. 2000, Kaltenborn 
et al. 2006, Musumali 2007).

Ansvar, olyckor och skador i samband med friluftsliv
det är påfallande att frågor om säkerhet samt olyckor och skador i 
samband med friluftsliv inte är ett tema som tas upp i förvaltnings-
inriktad forskning eller i handböcker. nordiska naturförvaltningar har 
uppmärksammat risker och oro för konfrontation med stora rovdjur och 
också utarbetat råd till allmänheten baserat på bl.a. resultat av de skan-
dinaviska forskningsprojekten om varg och björn.  intresset för effekt-
erna av klimatförändringar har medfört en ökande litteratur om risker 
från extrema väderhändelser, sjukdomsspridning osv. (Gössling & Hall 
2006). i samband med diskussion av störningar och annan inverkan 
på vilt behandlar Hammitt & Cole (1998) också skador på människa 
framförallt genom kontakt med björn. Huvudperspektivet i vetenskaplig 
litteratur och handböcker är emellertid friluftslivets störningseffekter 
inte säkerhetsfrågorna. Också i anslutning till diskussion av lägerplatser, 
stigdragning osv. är det påtagligt att förvaltningslitteraturen i stor grad 
saknar säkerhets- och hälsoaspekterna annat än som miljöpåverkan t.ex. 
att vattenförorening kan slå tillbaka på friluftslivet. det sjö- och fjällsäker-
hetsarbete som är en integrerad del av friluftslivsförvaltning tycks saknas 
som forskningsområde. däremot bedriver flera myndigheter och organi-
sationer konkret säkerhetsarbete direkt relaterat till friluftsliv, till exempel 
inom ramen för fjällsäkerhetsrådet och sjöräddningssällskapet.
 norska studier och utredningar av friluftslivsförvaltning pekar på både 
olycksrisker – drunkning och olyckor i fjället, framförallt lavinolyckor – 
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och säkerhetsfrågor som del av förvaltningen.  i norsk sti- og løypeplan 
framförs uppfattningen att permanent vintermärkning av svensk typ kan 
medföra högre risktagande av oerfarna brukare, men några statistiska 
belägg finns inte (emmelin 1997b). i en sammanställning av undersök-
ningar av friluftsliv i norge saknas säkerhetsaspekten på tillrättaläggning 
som märkning av stigar och vinterleder, broar, informationsskyltar osv. 
speciellt i fjällen är det relativt stora grupper som är negativa till sådana 
åtgärder (vorkinn & Gåsdal 1993) – det är kanske signifikativt att deras 
artikel har titeln »fysisk tillrettelegging – kun for eldre, syke og handi-
kappede?«
 situationen i sverige torde likna den norska i så måtto att drunk-
ningsolyckorna dominerar över andra typer medan antalet olyckor i fjäl-
let sannolikt är något mindre, skoterolyckorna undantaget. ökningen 
av motoriserat friluftsliv i form av snöskotrar och starka och snabba 
motorbåtar ökar både olycksrisker för utövare och andra och därmed 
också konfliktriskerna. Bedömningar av ansvariga myndigheter pekar 
på att alkohol spelar en stor roll vid skoter- och båtolyckor. det ökade 
intresset för mera extrema fysiska aktiviteter kan komma att påverka den 
framtida skade- och olycksbilden. Olyckor och skador måste vägas in i 
den totala bilden av friluftsliv som hälsofaktor. i reglering av tillgänglighet 
och tillrättaläggande bör säkerhetsaspekterna också uppmärksammas. 
säkerhetsaspekterna är också av intresse i diskussioner av utbildning, 
certifiering av guider och eventuella krav på att tillträde till vissa områden 
begränsas till grupper med guide.
 utgångspunkten är att friluftsliv utövas på individens ansvar. ansvars-
frågorna när det gäller olyckor och skador som orsakas av eller kan knytas 
till tillrättaläggande är enligt naturvårdsverket i sverige oklara (natur-
vårdsverket 2007b). när det gäller stigar, spångar och andra friluftsanord-
ningar finns inget direkt ansvar formulerat i lag så som det till exempel gör 
för väghållare. utifrån allmänna principer för ansvar kan man dock dra 
vissa slutsatser. Om en operatör eller myndighet varit uppenbart oaktsam, 
t.ex. inte inom rimlig tid åtgärdat brister eller satt ut varningsskyltar, 
uppstår sannolikt ansvar. Kraven på tillsyn och ansvarstagande hänger 
också samman med hur allvarliga riskerna är. det kan därför vara klokt 
att dokumentera tillsynsåtgärder.4 när det gäller säkerheten i anlägg-
ningar som fågeltorn och andra byggnader gäller Boverkets byggregler 
(länsstyrelsen i v Götaland 2007). i kommersiella verksamheter, som 
turism men också naturguidning, föreligger ett operatörsansvar. Bland 
annat som resultat av en del olyckor på glaciärkurser har argument för att 
införa krav på auktoriserade bergsguider framförts. argument för krav på 
certifierade guider har också utretts (arnegård & frantzén 1989). svenska 

4. sammanfattat efter brev från stefan Wiese, Kammarkollegiet, 081203, som svar på fråga 
om läget från oss.
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Bergsguideorganisationen organiserar guider och arrangerar utbildningar. 
under 2008 har Konsumentverket utfärdat regler för kommersiell guid-
ning i fjällterräng ovan trädgränsen där det föreligger »fallrisk« samt på 
glaciärer.5 den som kommersiellt arrangerar turer i sådan terräng »bör 
se till att den person som leder verksamheten är behörig bergsguide« 
vilket innebär att man »enligt uiaGM (union internationale des asso-
ciations de Guide de Montagne) är behörig att vara bergsguide eller 
bedöms ha motsvarande utbildning och erfarenhet«. Behörighet kräver 
både omfattande erfarenhet och utbildning. vem som skall avgöra om en 
färdledare har »motsvarande utbildning och erfarenhet« framgår inte och 
kan troligen leda till problem om det i efterhand skall prövas i samband 
med olyckor. sannolikt kommer svar på denna typ av frågor inte kunna 
ges utan vägledning av rättslig prövning av faktiska fall. att säkerheten 
i kommersiella arrangemang tryggas är naturligtvis önskvärt. Man bör 
emellertid vara observant på om professionalisering och monopoliserad 
certifiering breder ut sig också utanför högriskarrangemang. det är svårt 
att se att mindre extremt inriktade turer skall ha krav på så omfattande och 
specialiserade utbildningar. Olika former av vildmarksledarutbildningar 
i till exempel folkhögskolors regi borde sakligt vara tillräckliga. Om krav 
på specialutbildning och certifiering drivs långt finns också risk för att 
olika former av friluftslivspedagogik kan få svårigheter.
 som del av zoneringssystem i vildmarksförvaltning i usa finns ibland 
»no rescue zones«. förutom att detta är en ansvarsfrånskrivning från 
förvaltningen framhävs det också som en del av upplevelsen av vildmark. 
i vissa områden, t.ex. för turer över Grönlands inlandsis, krävs bank-
garanti för att täcka eventuella räddningskostnader. Pressuppgifter har 
förekommit om att personer som trotsar förbud mot fallskärmshopp från 
klippväggar i norge inte kan påräkna räddningsinsatser, men i praktiken 
verkar räddningstjänstens grundläggande hållning ändå vara att försöka 
göra en insats. Hur ansvaret för beslut om att inte sätta in räddningsinsat-
ser skulle kunna upprätthållas framstår som oklart i vart fall för svenska 
förhållanden. en oacceptabel risk i samband med räddningsaktioner kan 
vara ett kriterium för att avstå eller inställa en räddningsaktion.

5. råden finns i KOvfs 2008:5 tillgänglig från Konsumentverkets hemsida www.konsu-
mentverket.se
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fallstudie
aNordNiNgar för friluftsliv: serviCe, skydd av 
Natur eller störaNde iNslag
tillrättaläggande av naturen med olika former av anordningar – fågeltorn, 
spångning av stigar, informationstavlor etc. – kan uppfattas olika beroende på 
platsens egenskaper, ändamålet med anordningen och besökares attityder. flera 
faktorer påverkar hur tekniska anordningar uppfattas. utformning, materialval 
och anpassning till landskapet är viktiga faktorer. en spång över en myr kan 
uppfattas som service åt vandrare, som ett sätt att skydda myren mot slitage eller 
som ett störande inslag i orörd natur. Besökarens förväntningar och attityder har 
betydelse. det är viktigt att ändamålet med tillrättaläggande klart framgår. Om 
man förstår hur slitage på en stig skulle sett ut kan det vara lättare att acceptera 
spångning och hårdgöring – se bilderna av slitage i kap 13. inom svensk naturvård 
har målet med tekniska anordningar traditionellt varit att kanalisera besökare 
och skydda känslig natur – till exempel genom spångning över våtmarker. ökad 
tillgänglighet, inklusive anpassning för olika former av funktionshinder och 
service har också varit viktigt. i fjällen har broar och leder ökat säkerheten. att 
möjliggöra eller förstärka upplevelse har efterhand också kommit att ses som 
legitimt och viktigt – fågeltorn och gömslen fyller denna funktion och skyddar 
och kanaliserar samtidigt. information om skyddade naturområden skall både 
klargöra bestämmelserna för området och ge kunskap om dem. Om en zonering 
av rOs-typ är gjord i området bör ställningstagande till olika former av tillrät-
taläggande också göras och anordningar anpassas till zonernas karaktär. Och 
besökarna måste få adekvat information för att deras förväntningar skall svara 
mot förvaltningens insatser. i linje med internationell utveckling har dessutom 
uppmärksamheten i sverige också kommit att riktas mot arkitektur och utform-
ning av tekniska anordningar som ett sätt att profilera och ge identitet framförallt 
åt entrézonerna i reservat och nationalparker. skicklig utformning av anordningar 
kan både mildra känslan av ingrepp och ge dem ett estetiskt egenvärde.

exemplen här är valda för att illustrera avvägningsproblem och problemen med 
att olika betraktare kan uppfatta anordningarna på helt olika sätt.

Fig 18:a . En illustration av det grundläggande problemet: Hur man ser på 
tekniska anordningar beror på var man befinner sig mellan dessa två ytterpunkter 
av naturupplevelse och förväntningar. 
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Fig 18:d. Utsiktsplattform: »Bådamalen är ett jättelikt klapperstensfält inom Norrfällsvikens naturreservat i 
Höga Kusten. Havets påverkan under årtusenden syns här som en »djävulsåker« – men för att uppleva den 
behöver besökaren komma upp några meter. Denna utsiktsplattform i limträ kommer att gråna och kanske 
upplevas som en uppspolad del av ett båtskrov. Den utgör ett fantasirikt exempel på lokalt inspirerad design 
och material« Naturvårdsverket (2007b). Foto: Mats Henriksson, arkitekt Bengt Schibbye.

Fig 18:b. Utsiktsplattform på 
Skuleberget. Argumentet för 
att bygga denna plattform är 
att leden drar ut besökarna till 
en utsiktsplats som är riskfylld. 
Ansvarsfrågan för detta är i 
Sverige oklar. Att göra platsen 
säkrare och väl avgränsad är ett 
sätt att hantera detta problem. 
Förstärker eller försvagar anord-
ningen naturupplevelsen? Foto: 
Mats Henriksson, arkitekt Bengt 
Schibbye.

Fig 18:c. Entré till naturreservatet 
Dalkarlskärret utanför Uppsala som enligt 
Naturvårdsverket (2007b) innehåller 
många goda detaljer. En översiktlig infor-
mation och en folderlåda vänder sig till 
besökaren innan hon kliver in i området. 
Gränsen är tydlig, här extra motiverad 
av att området betas. På insidan finns en 
bänk där man kan samlas och vänta på 
varann – och där finns fördjupad infor-
mation. Bord och bänkar finns också på 
attraktiva ställen. Men varför finns inte 
namnet på området ovanför entréporta-
len?« Foto: Robert Danielsson, arkitekt 
naturvårdsförvaltningen i Uppsala.



18. förvaltNiNg för friluftsliv 373

Fig 18:f. Rullstolsanpassad ramp med plattform för möte, utsikt och information. Anordningen finns i den yttre 
zonen i Fulufjällets nationalpark. Information vid entrén och utformningen av stigen gör att besökaren kan 
förvänta sig denna höga grad av tillrättläggande. Möjligheten att ta en alternativ, mindre tillrättalagd, stig till 
Njupeskärs vattenfall erbjuds. Foto: Lars Emmelin.

Fig 18:e. Natio-
nalparksentré: 
Naturvårdsverket 
har börjat arbeta 
med estetiska 
program som skall 
ge entréerna till 
nationalparker en 
tydlig identitet. I 
Fulufjällets natio-
nalpark används röd 
dalasandsten, vilket 
dessutom gynnar 
lokalt näringsliv. 
Foto: Bengt Schib-
bye, arkitekt Ulla 
Antonsson.
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