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Ursprunget till det statliga friluftsanslaget hanterades av Riksidrottsförbundet 
i början av 90-talet och kallades då Ö6 anslaget (övriga 6 organisationer). Då 
omfattades dessa organisationer av undantaget, men när anslaget flyttades till 
regeringskansliet omfattades inte organisationerna längre av undantaget. Ef-
tersom Svenskt Friluftsliv är en, enligt vårt tycke, ”jämförlig organisation” med 
Sveriges Riksidrottsförbund är det logiskt att Svenskt Friluftslivs medlemmar 
också omfattas av undantaget i Socialavgiftslagen.

Svenskt Friluftsliv har, med hjälp av advokat, tillskrivit skattemyndigheten för 
att utröna huruvida Skattemyndigheten ser Svenskt Friluftsliv som ”annan jäm-
förlig organisation”. Enligt svar från Skattemyndigheten från november 2012 
anser Skattemyndigheten inte att medlemmar i Svenskt Friluftsliv kan komma i 
åtnjutande av samma undantag som Riksidrottsförbundets medlemmar. 

4.4 Friluftsliv i förändring 
 – några viktiga teman inför framtiden

Av Klas Sandell, Professor i Kulturgeografi, Karlstads universitet.

4.4.1 Friluftsliv och samhällsförändring

Förändras friluftslivet? Ja, friluftslivet16 har alltid förändrats under sin drygt 
hundraåriga historia. Nya grupper, nya aktiviteter och ny utrustning har tillkom-
mit. Nya begrepp färgar både vilka upplevelser man söker och hur man beskriver 
vad man varit med om. Men det har också varit stor kontinuitet. På lite avstånd 
ser en person som på sin fritid vandrar i fjällen, paddlar på en sjö eller sitter i 
skogen med en kopp kaffe ungefär lika dan ut idag som för hundra år sedan – 
och personen skulle mycket väl kunna motivera sina aktiviteter och beskriva sina 
upplevelser på ungefär samma sätt! Men liksom samhällsfenomenet friluftsliv i 
stort hänger dess förändringar ihop med hur samhället förändras. Så oberoende 
av om man ser friluftslivets betydelse som en fråga om folkhälsa, miljöpedago-
gik, glesbygdsnäring eller folklig livskvalitet så är det viktigt att då och då ”ta 
ett steg tillbaka” och försöka se hur aktuella samhällsförändringar påverkar det 
framtida friluftslivets förutsättningar och praktik.

Det här kapitlet lyfter fram ett större antal förslag på frågor och perspektiv som 
kan vara av avgörande betydelse för friluftslivets framtid. Det är teman som poli-
tiker, myndigheter och organisationer bör reflektera över, utifrån de syften och 
ambitioner man har, för att i större utsträckning kunna vara agerande och inte 
bara reagerande. Genom att lyfta fram ett större antal teman av olika karaktär 

16 Detta kapitel har ett brett perspektiv på friluftsliv i linje med den officiella definitionen: 
”vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på täv-
ling”. Här inkluderas inte bara närliggande begrepp som utomhuspedagogik och social naturvård, liksom 
engelska uttryck som används på svenska som ”outdoor” och ”adventure”, utan även naturturism vilket 
ses som friluftsliv som utövas utanför hemmiljön. När det återkommande talas om friluftslandskap är 
det en samlingsbeteckning för de skogar, fjäll, sjöar, kuster och kulturlandskap där friluftsliv utövas.
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ges förhoppningsvis en öppning för olika läsare att själva göra sina kombinatio-
ner och prioriteringar. Det går att argumentera för att dessa teman skulle kunna 
grupperas på annat sätt, att de borde kläs i andra ord, eller att vissa teman är 
så mycket viktigare än andra. Men det enda vi säkert vet om framtiden är att vi 
inte kan uttala oss tvärsäkert om den, och skall vi ha någon beredskap för hur 
framtidens friluftsliv kommer att förändras jämfört med idag så gäller det att ha 
en vidsynt uppmärksamhet. För källor och för mer övergripande bakgrunder och 
resonemang ges i kapitlets slut några förslag på vidareläsning.

4.4.2 Några teman

En bleknande allemansrätt? Friluftslandskapens tillgänglighet är förstås en 
helt grundläggande fråga och handlar om mental och social såväl som legal och 
fysisk tillgänglighet. Även om friluftslandskapen inte sällan är reservat av olika 
slag så är i Sverige allemansrätten av avgörande betydelse. Nittiofem procent 
av allmänheten anser att allemansrätten är viktig att försvara och man har även 
hyggliga kunskaper om dess grundläggande innehåll. Vi kan därför lätt tänka oss 
att allemansrätten också kommer att stå stark i framtidens friluftsliv men glöm-
mer då bort att dess innehåll inte är närmare definierad i lagstiftningen och att 
dess praktik avgörs i ett oändligt antal vardagliga val.

– Kan jag fortsätta att följa den här stigen trots den nya markägarens miss-
nöje?

– Räcker nuvarande lagstiftning för att hantera nya motorfordon på snö, 
mark, vatten och i luften?

– Var går gränsen för allemansrätten när det gäller en växande naturturism? 

Allemansrättens praktik måste noga följas och det bör finnas öppenhet för att 
överväga viss specificering av dess innehåll om vi inte i framtiden vill riskera att 
allemansrättens praxis och ställning kraftigt försämras. Allemansrätten har den 
största betydelse inte bara för allmänhetens friluftsliv men är också en viktig 
pedagogisk illustration av ett mångbrukat hänsynslandskap som en del i en håll-
bar utveckling.

Reservatens ökande betydelse? Även om undersökningar visar att allemansrät-
ten är av betydligt större betydelse för det egna friluftslivet än reservaten så bör 
noteras att det bildas allt fler reservat och att en urban befolkning är mycket 
beroende av reservat för sitt vardagliga friluftsliv (där höga markpriser annars 
lätt tränger undan friluftsområden). Man kan också lägga till att då friluftslivet 
internationellt ofta är mer beroende av reservat så kan här finnas förväntningar 
om reservat för friluftsliv både från internationell turism och från immigranter. 
Av mycket stor betydelse för friluftslivets framtid är också den större mångfald 
av reservatstyper och de bredare uppdrag för reservaten som vuxit fram under 
senare decennier. Om reservat tidigare i huvudsak var ett skydd mot exploa-
tering så ingår idag ofta mycket bredare ambitioner med inriktning mot lokal 
utveckling och turism.
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Fortsatt urbanisering och ökande distans? Allemansrätten, som nämndes ovan, 
bygger på att man kan «läsa landskapet» och själv avgöra vad som är lämpligt 
att göra i förhållande till var man är, årstid, väder osv. Den här typen av ”läskun-
nighet” hänger förstås ihop med hur van man är att vistas i ett icke-urbant land-
skap. Förutom att Sveriges befolkning i så hög grad bor i städer så sker också två 
andra urbaniseringsprocesser som förstärker distansen till landsbygden och dess 
näringar. Det handlar dels om tidens gång där det blivit allt längre sedan t.ex. 
mor- och farföräldrar bodde på landet och arbetade med areella näringar. Dels 
handlar det om landsbygdens urbanisering där även de (få) som bor på lands-
bygden idag i stor utsträckning pendlar till arbete i tätort och köper samma fa-
brikspackade mat som alla andra. Man talar ibland om «naturanalfabetism» inte 
minst hos unga och det finns anledning att se detta som ett uttryck inte minst 
för en växande – och oroande – distansering till konkreta upplevelser och er-
farenheter av människans konkreta försörjning i landskapet. Friluftsliv är en av 
få tillgängliga strategier för att brygga över klyftan mellan tätort och landsbygd. 
Utomhuspedagogik i skola och förskola blir här av helt central betydelse.

Upplösning urbana-rurala aktiviteter? Trots vad som lyftes fram ovan om ök-
ande distans mellan stad och land så finns också tecken på hur friluftsaktiviteter 
som tidigare med självklarhet var knutna till landsbygdens landskap nu börjat 
utövas även i staden. Vid «Frontline Railjam» på Sergels torg i Stockholm så var 
det «klarblå himmel, mycket folk, snö i trappan upp till Hamngatan och några 
av världens bästa snowboardåkare på plats» och man tyckte att: «det är så här 
snowboard ska vara». Det finns tydliga tecken på hur aktiviteten och det sociala 
nätverk som den ingår i blir mer avgörande på bekostnad av att man söker upp 
ett visst landskap. Ägnar man sig åt t.ex. någon av de många cykelaktiviteterna 
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så kan man utföra dessa i relativt orörd natur likaväl som mitt inne i staden. Det 
här skiljer sig mycket från friluftslivets tidigare historia där landsbygdens olika 
naturtyper varit utgångspunkt för aktiviteterna – och där man aldrig skulle kom-
mit på tanken att nästa gång utföra samma sak inne i staden.

Sportifiering? Tendenserna till upplösning mellan vad man gör i staden respek-
tive på landsbygden (i ”naturen”) som kommenterades ovan hänger bl.a. ihop 
med starka tendenser till en ökande sportifiering. Johan Arnegård beskriver 
sportifiering som att en verksamhet förändras genom att regelrätta tävlingsmo-
ment införs efter mönster från den etablerade tävlingsidrotten och att aktivite-
terna utförs under organiserade och kontrollerade former för att trygga jämför-
barheten. Den traditionella uppdelningen mellan den tävlingsinriktade kropps-
rörelsen (sport) som söker kontrollerad miljö (arenor, ofta inomhus) respektive 
naturmöten och andra upplevelser som söker okontrollerad miljö (friluftsliv) 
verkar nu på ett dramatiskt sätt «omförhandlas». Man kan se det här i t.ex. olika 
tävlingar som Vikingarännet på skridskor, Swimrun i Stockholms skärgård och 
multisporttävlingar i fjällen, och det påverkar både språkbruk och utrustning 
långt utanför tävlingarna i sig.

Aktiviteter flyttar inomhus? I förlängningen av sportifieringen kan ligga att byg-
ga särskilda aktivitetsrum inomhus. Detta blir nämligen en logisk konsekvens 
när man vill optimera förutsättningarna för att kunna utföra en viss aktivitet 
under kontrollerade former – få jämförbara tävlingsresultat och kunna utföra 
aktiviteten oberoende av årstid, väder och plats. De här tendenserna har ju alltid 
varit en huvudsak i sportens historia men börjar nu synas även för sådana akti-
viteter som tills nyligen var tydligt knutna till olika utomhuslandskap. Drivkraf-
terna är flera än sportifieringen och här finns sedan länge brett etablerade akti-
viteter som äventyrsbad och klätterväggar men vi kan nu notera hur t.ex. längd- 
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och utförsåkning på skidor liksom vågsurfning och forspaddling börjar utövas i 
uppbyggda aktivitetsmiljöer. Det handlar alltså om att nya (frilufts-) aktiviteter 
lyfts ur sina tidigare landskap, vilket reser en mängd följdfrågor. Exempelvis kan 
man reflektera över minskat resande som kan vara positivt för miljö och för un-
derprivilegierade grupper. Man kan också fundera på om inomhusaktiviteterna 
är en inkörsport eller en återvändsgränd när det gäller att utföra aktiviteten i ett 
naturpräglat landskap. Man kan inte minst fundera på var ”naturmötet” tar vä-
gen, vilket ofta varit ett huvudmotiv för friluftsliv.

Kommersialisering och teknikutveckling? En viktig drivkraft för tendenserna till 
sportifiering och att aktiviteter går inomhus är de kommersiella möjligheter som 
ligger i att kunna ta betalt för tillträdet till dess tävlingar, aktivitetslokaler och 
utrustning. Friluftsutrustning i bred bemärkelse i form av GoreTex jackor och 
mountainbike cyklar har sedan länge haft en stark ekonomisk ställning – även 
om de i regel använts på betydligt mer urbant och stillsamt sätt än imagen kan-
ske förespeglar. Utrustningsbranschen skapar också nya friluftsvanor som t.ex. 
när de s.k. kupoltälten gjorde helt nya platser i våra skärgårdar lämpliga för 
övernattning eller när cyklarna blev terränggående och sökte sig ut i fjäll och 
skog. Friluftsutrustning är också ett område som samhällsekonomiskt tilldrar sig 
stort intresse som tillväxtbransch och då en del firmor, även om inte alltid själva 
produktionen, ligger utanför storstäderna och det därför finns även ett regional-
ekonomiskt intresse i detta.

Äventyrsturism och globalt friluftslandskap? När det gäller ekonomiska aspekter 
på friluftsliv så förutom utrustning är det förstås naturturismen som står i cen-
trum. I detta sammanhang av förändringsteman finns särskilt anledning att lyfta 
fram «det globala friluftslandskapet». Alltså att som en bieffekt av en ständigt 
ökande turism så är det allt fler i de svenska friluftslandskapen som har sina 
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referensramar för vad man gör, hur man gör och varför man gör det, från helt 
andra landskap. Exempelvis att man som boende i Sverige prövar på lössnöåk-
ning i klippiga bergen i Nordamerika eller kajapaddling på Nya Zeeland och 
sedan vill göra det också i Sverige. Eller att man som turist till Sverige vill utöva 
de friluftsaktiviteter man är van vid hemifrån, men nu i ännu en ny miljö att 
lägga till den långa listan av «avbockade» resmål. En konsekvens för det svenska 
friluftslivets framtid blir då att när det gäller planering och information så måste 
vi räkna med en större bredd av bakgrundskunskaper och referensramar. Det är 
också rimligt att tro att det kan resas nya krav på t.ex. tillrättaläggning, säker-
hetsarrangemang eller guidning om man har erfarenheter av detta från andra 
länder. Avslutningsvis bör vi förstås också påminna oss om den stora potential 
för svensk landsbygd som ligger i kvalitativa naturturistiska arrangemang.

Certifiering och eget ansvar? Ovan nämndes säkerhetsfrågor och det är viktigt 
att peka på den tydliga tradition av självtillit som mycket av svenskt friluftsliv 
kännetecknas av. Allemansrätten är här ett tydligt exempel på hur det förutsätts 
att individen själv tar ställning till vad som är rimligt att göra t.ex. i termer av 
vilka platser man söker upp för olika aktiviteter. Det är kännetecknande att det 
finns mycket få varningsskyltar i de svenska friluftslandskapen. Men den inter-
nationella turismen och juridiska traditioner i andra länder (t.ex. stämningar 
och skadeståndskrav) kan här snabbt ändra förutsättningarna. Man kan se teck-
en i denna riktning i genomförda och pågående processer kring licensiering av 
guider för olika aktiviteter, t.ex. krav på bergsguideutbildning för vissa miljöer 
och arrangemang i de svenska fjällen. Mycket av detta arbete är förstås vällovligt 
(och behovet förstärks sannolikt av ökad urbanisering och distans, berörd ovan) 
men det kan också pekas på två tänkbara inte så positiva följdeffekter. Dels ris-
ken av att myndigheter «tar det säkra före det möjliga» och hellre låter bli att 
t.ex. bygga eller reparera en spång då man är rädd för att i framtiden inte kunna 
hålla den i skick och då riskera skadeståndskrav. Dels den återhållande faktor 
som återkommande krav på licensiering kan innebära för lärare och ledare när 
de vill ta ut barn i friluftsliv eller om en skärgårdsbonde blir tillfrågad om att gui-
da en grupp; även om de på goda grunder anser sig ha tillräcklig kompetens. En 
delaspekt som berör två teman nedan  – sociala medier liksom det traditionella 
föreningslivets tillbakagång – är svårigheterna att veta vem som är formellt an-
svarig för ett friluftsarrangemang som t.ex. initierats som en idé i sociala medier. 

Fjärrnärvaro och sociala medier? För bara några decennier sedan var fjärrnärva-
ro (att vara «närvarande» på flera platser samtidigt) i form av radio, TV och tele-
fon begränsat till inomhusmiljöer. Men nu kan vi i stort sett var som helst kopp-
la upp oss mot vänner i sociala medier, dagspolitik och idrottsresultat – även ute 
i friluftslandskapen. Det här påverkar sannolikt på ett djupgående sätt vår land-
skapsrelation och närvarokänsla i friluftssammanhang. Det är inte svårt att se en 
mängd pedagogiska och folkhälsorelaterade problem utifrån detta (barnen som 
är mer närvarande på internet än i strandkanten; eller den stressade föräldern 
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som försöker hålla koll på jobbmailen samtidigt som man skall koppla av med 
familjen i skogen). Men de digitala möjligheterna är också stora och man kan 
här peka på geocaching (skattjakt med GPS) som ett exempel på en ny mycket 
omfattande aktivitet med stor attraktivitet. Något som har mycket stor potential 
inför framtiden är också att inte behöva belasta det fysiska landskapet med en 
massa skyltar utifrån hur någon har tyckt att just denna plats skall upplevas, 
utan att man digitalt kan få tillgång till en mängd olika landskapstolkningar. Det 
kanske är kulturhistorien, eller de sällsynta arterna, eller de bästa grillplatserna, 
eller var man inte bör gå – som är den information man behöver. Friluftsland-
skapen och friluftsupplevelserna kommer framledes i allt högre grad att kommu-
niceras via internet och de flesta kommer att vara uppkopplade när man är där 
ute, vilket innebär olika pedagogiska och säkerhetsmässiga konsekvenser (det 
senare i form av både ökad säkerhet och falsk säkerhet).

Fortsatt motorisering? Parallellt med industrisamhällets framväxt har motorise-
ringen ökat i friluftslivet. Men vi kan också se ett antal nya aktiviteter som inte 
är motorburna, som multisport som nämndes ovan och utmanande aktiviteter 
som kitesurfing (åka på t.ex. skidor eller surfbräda efter fallskärm) eller häng-
flygning. Samtidigt sker en snabb teknikutveckling, de kommersiella drivkraf-
terna är starka och internationellt är ofta terrängkörning en stor aktivitet. Vi 
kan redan nu se hur fyrhjulingar och vattenskotrar ökar, nya motordrivna cyklar 
och nya fordon i form av «stolar» med motor som påstås vara cyklar och därför 
inte omfattas av terrängkörningslagen. Hur lång tid kommer det att ta innan 
en «luftskoter» i form av ett måttligt dyrt lätthanterligt ultra lätt flygplan följer 
efter snöskoterns och vattenskoterns bullermattor i friluftslandskapen? Vad 
händer då med friluftslivets värden och i vad mån är allemansrättens regelverk 
ett tillräckligt stöd för dessa värden?
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Klimatförändrat friluftsliv? När urbaniseringen togs upp ovan så var det ett 
exempel på en storskalig övergripande samhällsförändring som så att säga inra-
mar friluftslivets framväxt och förutsättningar. Dagens miljö- och klimatfrågor, 
liksom en åldrande befolkning, ett mer mångkulturellt samhälle och ett föränd-
rat föreningsliv, är andra exempel på sådana övergripande förändringar som 
kommer att inrama friluftslivets förutsättningar i framtiden. För att börja med 
klimatförändringarna så kommer de att specifikt förändra friluftslivets förutsätt-
ningar genom t.ex. minskad tillgång på natursnö och minskande andel kalfjäll i 
de svenska fjällen. Här är viktiga frågor bl.a. ekonomiska förluster och problem 
för lokal ekonomi i samband med successivt förändrade aktivitetsmönster. Men 
vi kan också reflektera över framtida indirekta konsekvenser som t.ex. för- och 
nackdelar med ett eventuellt minskat internationell resande p.g.a. miljörestrik-
tioner som kan dämpa tendenserna till det som ovan kallades för «det globala 
friluftslandskapet».

En annan konsekvens av miljö- och klimatfrågor för det framtida friluftslivet 
kan vara ett större genomslag för miljövänlighet när det gäller kläder och annan 
utrustning liksom hur man reser (jfr. ekoturism och hållbar turism). «Natur-
närhet» har alltid varit ett starkt intresse i friluftslivet och kanske kan vi få se 
en nytändning för att i större utsträckning göra sin egen friluftsutrustning i na-
turnära material som var ett viktigt inslag i friluftskretsar med rötter i alternativ 
samhällsutveckling och djupekologi under framför allt 1970-talet.

En åldrande befolknings friluftsliv? Många av de teman som tagits upp ovan 
är på goda grunder associerade till ungdomar, men friluftsliv är av mycket stor 
betydelse för äldre i termer av livskvalitet, motion och sociala nätverk. Det är 
också ett välkänt fenomen att Sverige, liksom i stort sett hela världen, successivt 
får en allt äldre befolkning. I boken Trends in Outdoor Recreation, Leisure and 
Tourism kan vi läsa: “The general ageing of the population in many developed 
countries significantly influences what goods and services are purchased”. Un-
dersökningar visar också friluftslivets mycket stora betydelse för äldre i Sverige 
idag. Det är nog ingen överdrift att säga att i detta har friluftslivet en av sina 
allra största potentialer när det gäller samhällsnytta inför framtiden. Tar vi detta 
på allvar så handlar det inte minst om att fokusera fysisk planering för tätortsnä-
ra grönområden liksom ett aktivt föreningsliv (det senare eftersom äldre ofta är 
ensamstående).

Mångkultur: barriär eller bro? Ett annat exempel på övergripande samhällsför-
ändring som även påverkar det framtida friluftslivets förutsättningar är att vi 
har ett alltmer mångkulturellt samhälle. Det här innebär att vi måste inse att 
spännvidden ökar mellan olika personer när det gäller t.ex. om man har intresse 
av friluftsliv och i så fall i vilka former och på vilka platser. Det är då också vik-
tigt att komma ihåg att spännvidden är mycket stor mellan olika grupper som 
invandrar. Det genomförs ett antal projekt med syfte att nyttja friluftsliv som en 
integrationsbro och det är här lätt att se historiska paralleller till friluftslivets 
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etablering för hundra år sedan. En av Svenska Turistföreningens grundare, Sve-
nonius, skrev år 1886: “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 kall-
las svensk”. Men det är då också viktigt att komma ihåg att det aldrig funnits 
en svensk friluftstradition utan det har varierat både när det gäller intresse och 
form beroende på t.ex. socio-ekonomi, kön och uppväxt. Det är också viktigt att 
påminna oss att det finns många internationella paralleller till den historiska 
kopplingen mellan nationell identitet och friluftsliv, liksom att det både tidigare 
och idag finns många internationella inspirationskällor till svenskt friluftsliv. 
Kanske ett av de viktigaste resultaten av ett mer mångkulturellt friluftsliv i fram-
tiden är en större öppenhet för att naturmöten kan ske i olika former och i olika 
landskap och att vi på så sätt får en breddning av vad friluftsliv är.

Från förening till projekt? Ett fjärde exempel på övergripande samhällsför-
ändring av stor relevans för friluftslivet – vid sidan av urbanisering, miljö- och 
klimatfrågor samt ett mångkulturellt samhälle – är ett förändrat föreningsliv. 
Under Sveriges modernisering var föreningsliv av den största betydelse i form 
av t.ex. arbetarrörelse, frikyrkor och nykterhetsrörelse – liksom organisationer 
för friluftsliv, scouting och turism. De idéburna rörelsernas betydelse har dock 
senare minskat kraftigt, åtminstone i termer av medlemstal. Ett intryck är att vi 
idag ser mer av en projektkultur där ett engagemang för en fråga eller ett arrang-
emang snabbt trummas ihop, inte minst via sociala medier. De äldre organisa-
tionsformerna med mångåriga medlemskap och tydliga förtroendeuppdrag ut-
manas. Det här kan innebära stora möjligheter för framtidens friluftsliv, t.ex. när 
lämpligt väder och att man är i närheten av samma plats kan räcka för att man 
inspirerar varandra till mer friluftsliv. Men det finns också frågor och kompe-
tenser som riskerar att falla mellan stolarna i ett mindre traditionellt organiserat 
friluftsliv. Exempelvis bör uppmärksammas hur den breda allmänhetens intres-
sen representeras i lokal fysisk planering om föreningslivet har svårt att bära den 
rollen. Likaså har föreningslivet varit, och är, en helt central kompetensförvaltare 
i allt från grundläggande friluftsteknik till lokal kännedom. Liksom i frågan om 
det mångkulturella samhället, berört ovan, pekar det här på skolans och de pro-
fessionella pedagogernas ökande betydelse som kompetensbärare. 

Statens och skolans nygamla intresse? Ett sista tema anknyter till avslutningen 
ovan om behovet av kompetensbärare när det gäller framtidens friluftsliv. Vid 
sidan av föreningslivets helt centrala roll, något berörd i föregående tema, så 
är då två grupper av särskilt intresse – myndigheternas tjänstemän och lärare i 
skola och förskola. Ser vi tillbaka på friluftslivets framväxt så kan vi konstatera 
att statens intresse varierat kraftigt över tid. Starka perioder var: sekelskiftet 
1900 (även om det då var mer ledande grupper än staten direkt); mellankrigspe-
rioden (då inte minst de breda befolkningsgruppernas möjligheter lyftes fram); 
1960-70-talen (med generellt strandskydd och offentliga investeringar i leder 
och stiftelser m.m.); samt nuvarande period från år 2000 med bl.a. tydligt an-
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svar (återigen) för Naturvårdsverket, landets första friluftsproposition, myndig-
hetsnätverk, forskningssatsningar m.m.

Vi vet att allmänheten anser att det är ett offentligt ansvar att tillhandahålla 
grundläggande infrastruktur för friluftsliv som t.ex. vandringsleder och infor-
mation samt att man anser att det skall satsas resurser på att underlätta männ-
iskors möjligheter till naturupplevelser. Mot bakgrund av flera av de teman som 
tagits upp ovan finns det anledning att tro att det offentligas roll blir allt viktiga-
re i framtiden som kompetensbärare och försvarare av den breda allmänhetens 
möjligheter till friluftsliv. Det här handlar i praktiken om t.ex. utbildningsbehov 
och specifika tjänster på kommunal, regional och nationell nivå. Men det hand-
lar också om förhållningssätt i bredare sammanhang, t.ex. i vad mån friluftsli-
vets möjligheter och behov lyfts fram i det dagliga arbetet med fysisk planering 
och i skolors och förskolors verksamhet.

4.4.3 Friluftsliv i förändring – försöka reagera 
 i efterhand eller proaktivt agera?

Innan dessa förändringsteman sammanfattas så är det viktigt att påminna oss 
om friluftslivets mycket stora bredd, tyngd och kontinuitet. Sedan ett sekel har 
friluftsliv varit: en livskvalitet för mycket stora grupper; en upplevelsebaserad 
miljöpedagogik; en ekonomisk tillväxtmotor; en kompletterande undervis-
ningsarena i förskola och skola; ett rikt föreningsliv; ett folkhälsofundament 
m.m. Men lika säkert som att denna friluftslivets bredd, tyngd och kontinuitet 
kommer att vara viktig åtminstone en bit in i framtiden kan vi vara säkra på att 
friluftslivets uttryck, grupper, motiv, aktiviteter och platser kommer att påver-
kas av ett antal av de teman som nämnts ovan. Det här är en påverkan som ofta 
sker smygande genom reklam, reportage, förebilder, utrustning, nya aktiviteter 
och nya begrepp. Det idag mer speciella och ovanliga blir på så sätt en del av det 
breda i morgon. Fyra mer övergripande tendenser finns anledning att särskilt 
lyfta fram.

• En generell kategoriuppluckring jämfört med tidigare som t.ex. kan göra det 
svårare att «känna igen sig» när det gäller vad man vill stödja från politik, 
myndigheter och organisationer – hur identifierar man de grundläggande 
värden man vill försvara och hur påverkas dessa av vad som sker. Viktigt 
här är t.ex. uppluckringen mellan stads- och landsbygds-aktiviteter; den 
bredare gråzonen mellan sport och friluftsliv; samt att själva friluftsbegrep-
pet utmanas i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle.

• Men här finns också en fragmentisering jämfört med tidigare där breda 
organisationer och aktiviteter – liksom begreppet friluftsliv – alltmer delas 
upp och där man som individ ägnar sig åt sin aktivitet och sin grupp, åt-
minstone under en tid, utan att självklart se sig som en del i något bredare. 
Kännetecknande är hur tidigare relativt breda kategorier inom friluftsliv 
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som skidåkning eller kanotpaddling idag inte bara innehåller några få un-
derkategorier utan mängder med delgrupper, alla med specifik utrustning 
och egna nätverk och arrangemang.

• En annan övergripande tendens är aktiviteternas ökade betydelse på be-
kostnad av platsrelationen. Det verkar bli allt viktigare vad man gör, mer än 
var man gör det. Man gör sig allt mindre beroende (om man har råd) av var 
man bor, vad det är för årstid och vad det är för väder. Det här kan innebära 
en volymökning för friluftslivet då olika personer hittar olika inriktningar. 
Men i förlängningen av denna aktivitetsfokusering kan också ligga en stor 
fara i form av försvagade natur- och landskapsrelationer – relationer som 
sannolikt är av avgörande betydelse som ett upplevelseförankrat, demokra-
tiskt och utomhuspedagogiskt underlag för en hållbar utveckling.

• Som fjärde summerande punkt är det viktigt att lyfta fram friluftslivets 
folkhälsopotential. Det handlar liksom tidigare mycket om unga men också 
för en äldre befolknings behov av livskvalitet, motion och sociala nätverk. 
Kopplingen till äldre kan nämligen bli en orsak till att de mer ungdomsori-
enterade temana ovan som sportifiering, äventyrsturism och motorisering i 
framtidens friluftsliv kan komma att behöva kompletteras och breddas med 
lugnare, mer bostadsnära, mindre utrustningsorienterade och mindre täv-
lingsinriktade aktiviteter.

Sammantaget behöver vi fundera på vilka värden i friluftslivet som bör slås vakt 
om samt se till att vi noggrant kan följa utvecklingen. Det gäller att så tidigt som 
möjligt fånga upp vilka förändringar som håller på att ske och genom att relatera 
dessa till vad man anser är centrala värden i friluftslivet på ett tidigt stadium 
kunna agera genom stöd, hinder, kanalisering, information, lagstiftning osv. För 
att kunna fånga upp förändringar krävs förstås kunskapsproduktion (forskning 
och utredning) men minst lika viktigt – och ofta försummat – är kunskapsvår-
den. Kunskapsvården handlar om att genom mindre, men stabila, resurser se till 
att kvantitativa och kvalitativa material görs tillgängliga och följs upp. Ambitio-
nen bör vara att hela tiden ha ett underlag som gör det möjligt att vara proaktivt 
agerande och inte bara sent reagerande. 

Avslutningsvis, om vi ser friluftslivets förändringar över dess drygt hundraåriga 
historia så finns det ett tema som ständigt återkommit i olika former, nämligen 
naturupplevelser som kontrast till det urbana industrisamhället. Vi har all an-
ledning att tro att detta kommer att ha den största betydelse även framledes. 
Färska undersökningar visar också betydelsen av närmast existentiella motiv för 
friluftsliv hos allmänheten. Men vi måste vara öppna för att formerna i termer 
av aktiviteter, platser och begrepp kan förändras. Det finns all anledning att 
proaktivt slå vakt om grundlagens skrivning om allemansrätten att: ”alla skall ha 
tillgång till naturen”.




